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حممد بن ر��سد: فريقنا يف �إك�سبو يقدم ر�سالة يف 
�لأمم �ملتحدة للم�ساهمة يف �إنقاذ كوكب �لأر�ض 

•• دبي-الفجر:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قال 
دب��ي رع��اه �هلل يف تغريدة على  �ل���وزر�ء حاكم  �لدولة رئي�س جمل�س 

ح�شاب �شموه �ل�شخ�شي يف )تويرت(:
جزء من ر�شالة �لإمار�ت يف �لأمم �ملتحدة للم�شاهمة يف �إنقاذ كوكب 
�لأر�س وم�شتقبله .. ر�شالة �أعدها فريقنا �ملتميز يف �إك�شبو لن�شرها 

�أمام قادة �لعامل.
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رئي�ض �لدولة ونائبه يهنئان
رئي�سة �لنيبال بذكرى يوم �لد�ستور

•• اأبوظبي-وام:

حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
�هلل برقية تهنئة �إىل فخامة بيديا ديفي بهاند�ري رئي�شة جمهورية �لنيبال، 

مبنا�شبة ذكرى يوم �لد�شتور لبالدها.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�إىل فخامة  تهنئة مماثلة  برقية  �هلل  رع��اه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
�لرئي�شة بيديا ديفي بهاند�ري. وبعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 

مكتوم برقية تهنئة مماثلة �إىل معايل �شري بهادور ديوبا رئي�س وزر�ء نيبال.
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بوتني يلقي كلمة خالل حفل لت�شلم �أور�ق �عتماد �ل�شفر�ء �لأجانب لدى رو�شيا )� ف ب(

علي �لعري�س يف طريقه للتحقيق

غ�سب يف جامعات �إير�ن.. وجتدد 
�لتظاهر�ت �ملنددة بقتل �ل�سابة �أميني

•• عوا�صم-وكاالت:

معظم  يف  �ل����ت����ظ����اه����ر�ت  جت�������ددت 
�جلامعات �لإير�نية �أم�س �حتجاجاً 
مه�شا  �لكردية  �ل�شابة  مقتل  على 
فقد  ط���ه���ر�ن.  يف  �شيما  ل  �أم��ي��ن��ي 
طلبة  ب�����ني  م����و�ج����ه����ات  �ن����دل����ع����ت 
وعنا�شر  و�ل�شناعة  �لعلوم  جامعة 
م��ن �ل��ب��ا���ش��ي��ج يف ط���ه���ر�ن، وف���ق ما 

ذكر نا�شطون.
ف���ي���م���ا �ن���ط���ل���ق���ت �ح����ت����ج����اج����ات يف 
�جل��ام��ع��ة �ل��ط��ب��ي��ة مب��دي��ن��ة تربيز 
�ل�شرقية  �أذرب�����ي�����ج�����ان  ع���ا����ش���م���ة 

وجامعة يزد و�شط �لبالد.
تد�ولها  فيديو  مقاطع  و�أظ��ه��رت 
�لتو��شل  م���و�ق���ع  ع��ل��ى  ن��ا���ش��ط��ون 
�لجتماعي، تظاهر �لع�شر�ت و�شط 
ت���ن���دي���د�ً مبقتل  �ل��ه��ت��اف��ات  ت���ع���ايل 

�لفتاة �لع�شرينية.
�أت������ى ذل�����ك ب���ع���د ت���ظ���اه���ر�ت عمت 
جامعات طهر�ن، وبه�شتي، وتربيت 
كبري،  و�أمري  وطباطبائي،  مدر�س، 
للتنديد  �لث����ن����ني،  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف 

مبقتل �أميني.
مهمة  )مدينة  م�شهد  �شهدت  كما 
�شمال  يف  دينية  �أهمية  ذ�ت  تعترب 
����ش���رق �ل����ب����الد( جت��م��ع��ا مم���اث���اًل، 

�إير�نيون يتظاهرون �حتجاجاً على مقتل �ل�شابة �لكردية مه�شا �أميني

��ستفتاء�ت تتو�ىل �سرق وجنوب �أوكر�نيا لالن�سمام �إىل مو�سكو

بوتني: �أ�سلحتنا تظهر فاعلية كبرية يف �حلرب
�لكاظمي يفجر خالفًا د�خل �لإطار �لتن�سيقي

•• بغداد-وكاالت:

بعد �أن �أملح زعيم �لتيار �ل�شدري �شابقاً �إىل مو�فقته 
م�شطفى  �حل��ايل  �لعر�قي  �ل���وزر�ء  رئي�س  بقاء  على 
�لكاظمي ملر�قبة �إجر�ء �نتخابات ت�شريعية جديدة يف 
�لبلد �لغارق باأزمة و�ن�شد�د �شيا�شي منذ �أ�شهر، بد�أت 
�خلالفات تدب على ما يبدو د�خل �لإطار �لتن�شيقي، 

�خل�شم �للدود لل�شدر.
�شيا�شية  ق���وى  م��ن  متقاطعة  م�����ش��ادر  ك�شفت  ف��ق��د 
لولية  �لكاظمي  تر�شيح  �أن  وك��ردي��ة،  و�شنية  �شيعية 
�لإطار  د�خ���ل  تيارين  ب��ني  ح���اد�ً  خ��الف��اً  فجر  ثانية، 
�لفتح  �ملالكي وحتالف  �لتن�شيقي )�لذي ي�شم نوري 

وف�شائل و�أحز�با �أخرى مقربة من طهر�ن(.
ففيما تبدو حظوظ �لكاظمي مرتفعة بو�شفه مر�شح 
تهدئة مع �لزعيم �ل�شدري، حتاول قوى مقربة من 
�إير�ن �إجها�س حماولت �لتمديد له، بح�شب ما نقلت 

�شحيفة �ل�شرق �لأو�شط، �أم�س �لثالثاء.
ويف �ل�شياق، �أو�شح م�شدر من "تيار �حلكمة" بزعامة 
يف  تنخرط  �لتي  �ل�شيعية  �ل��ق��وى  �أن  �حلكيم،  عمار 
حو�ر �شري مع �ل�شدر، حتاول مترير رئي�س �لوزر�ء 
�حل����ايل ك��م��ر���ش��ح ل��ل��ح��ك��وم��ة �جل���دي���دة، ق��ب��ل م�شي 

�لتن�شيقي يف تعيني مر�شحه حممد �شياع �ل�شود�ين.
وح�����ش��ب �مل�����ش��در، ف����اإن ت���ي���ار�ً م��ن �لإط�����ار يعتقد �أن 
�أكرث  �ل�شدر  �لتفاو�س مع  �شيجعل  �ل�شم  طرح هذ� 

مرونة.
يف حني ينتقد �آخرون تلك �ملحاولت ب�شدة، موؤكدين 

مت�شكهم بال�شود�ين.
�لن�شر بزعامة حيدر  �ئ��ت��الف  �أك��د  �لأث��ن��اء،  يف ه��ذه 
�إجناح  على  �ل�شيا�شية  �لقوى  يعمل مع  �أنه  �لعبادي، 
�حل�����و�ر �ل��وط��ن��ي، وت��ق��ري��ب وج���ه���ات �ل��ن��ظ��ر لإنهاء 
�لنظر  بغ�س  و��شح،  م�شار  وفق  �ل�شيا�شي،  �لن�شد�د 

عن ��شم �ملر�شح لتويل رئا�شة �حلكومة.

•• عوا�صم-وكاالت:

ت���ر�ج���ع قو�ته  �ل���رغ���م م���ن  ع��ل��ى 
�مل��ن��اط��ق �شمال  ب��ع�����س  م���وؤخ���ر�ً يف 
�لرئي�س  ���ش��دد  �أوك���ر�ن���ي���ا،  و����ش���رق 
�لرو�شي فالدميري بوتني �لثالثاء 
ُتظهر  �لرو�شية  �لأ�شلحة  �أن  على 
ف���اع���ل���ي���ة ك���ب���رية ع���ل���ى �لأر�������ش�����ي 
ب���الده  �أن  م�����ش��ي��ف��اً  �لأوك����ر�ن����ي����ة، 
ل���ت���ع���زي���ز ق���درت���ه���ا على  ب���ح���اج���ة 

�شناعة �لأ�شلحة.
م���ا و���ش��ف��ه بجهود  �ن��ت��ق��د  ف��ي��م��ا 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ل��ل��ح��ف��اظ على 
هذ�  �إن  ق��ائ��اًل  �ل��ع��امل��ي��ة،  هيمنتها 

�لأمر حمكوم عليه بالف�شل.
�أور�ق  ت��ل��ق��ي��ه  خ����الل  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
�عتماد عدد من �ل�شفر�ء �لأجانب 
�لتطور  �أن  �أو�����ش����ح  م��و���ش��ك��و،  يف 
متعدد  ع�����امل  ن���ح���و  �مل���و����ش���وع���ي 
�لأق����ط����اب ي���و�ج���ه م��ق��اوم��ة ممن 
هيمنتهم  على  �حلفاظ  يحاولون 
و�ل�شيطرة  �لعاملية،  �ل�شوؤون  على 
ع���ل���ى ك�����ل ������ش�����يء، ع���ل���ى �أم����ريك����ا 
�لالتينية و�أوروبا و�آ�شيا و�أفريقيا.

�ملهيمنة  �ل���ق���وة  �أن  �أ�����ش����اف  ك��م��ا 
جنحت يف ذلك لفرتة طويلة، لكن 
�إىل  ذل��ك  ��شتمر�ر  �مل�شتحيل  م��ن 
�لأبد، بغ�س �لنظر عن �لتطور�ت 

يف �أوكر�نيا.
�إىل ذلك و�شف بوتني قر�ره �إر�شال 
ق���و�ت �إىل �أوك��ر�ن��ي��ا ب��اأن��ه ج��اء رد�ً 

ي�ستعد  �جلي�ض  �إ�سر�ئيلي:  �إعالم 
لتنفيذ �جتياح �سامل لل�سفة �لغربية

•• القد�س-وكاالت:

�لإ�شر�ئيلية   12 �لقناة  ك�شفت 
ن��ق��اًل ع���ن م�����ش��ادر ع�����ش��ك��ري��ة يف 
�جلي�س  �أن  �لإ�شر�ئيلي،  �جلي�س 
تنفيذ  م����ن  ج������د�ً  و����ش���ي���ك���اً  ب�����ات 
ل�شمال  و���ش��ام��ل  و�����ش���ع  �ج��ت��ي��اح 

�ل�شفة �لغربية.
بات  �أن �لجتياح  �مل�شادر  وذك��رت 
�ل�شلطة  تتعامل  مل  �إذ�  و�شيكا 
�لفل�شطينية مع م�شلحي ف�شائل 

�ملقاومة ب�شكل فعال.
وقالت �شتتخذ �إ�شر�ئيل �إجر�ء�ت 
�لتوتر�ت  �أن  �إىل  مكثفة، م�شرية 
�لأمنية يف ذروتها حاليا بال�شفة 

�لغربية.
�أمنيني  م�����ش��وؤول��ني  ع���ن  ون��ق��ل��ت 
قولهم �أن م�شتوى �لإرهاب �رتفع 
�لهجمات  موجة  ذروة  عتبة  �إىل 
�إىل هناك  �أ�شهر، م�شرية   6 قبل 
حم��اولت يف ه��ذه �لأي���ام لتنفيذ 
ب�����ش��ك��ل �شبه  �إره���اب���ي���ة  ع��م��ل��ي��ات 

يومي.

ك��ذل��ك، �أ���ش��اد �أح���د ك��ب��ار م�شوؤويل 
باقرت�حات  بوتني  �إد�رة  يف  �لأم��ن 
��شتفتاء�ت  لإج���ر�ء  �لنف�شاليني 
�شا�شعة  م�����ش��اح��ات  ل�����ش��م  مت��ه��د 
م����ن �أوك�����ر�ن�����ي�����ا. وق������ال دمي����رتي 
من�شب  �شغل  �ل���ذي  ميدفيديف، 
�لرئي�س يف رو�شيا من عام 2008 
من�شب  �لآن  وي�شغل   2012 �إىل 
نائب رئي�س جمل�س �لأمن �لرو�شي، 
بوقت �شابق �ليوم �لثالثاء، �إن مثل 
م�شار  �شتغري  �ل���ش��ت��ف��ت��اء�ت  ه���ذه 
للكرملني  وتتيح  �لرو�شي  �لتاريخ 
�مل��زي��د م��ن �خل��ي��ار�ت ل��ل��دف��اع عما 
رو�شية،  �أر����ش���ا  �شي�شبح  �إن���ه  ق���ال 

بح�شب ما نقلت رويرتز.
كما �أ�شاف يف من�شور على تليغر�م 
�إن �لتعدي على �لأر��شي �لرو�شية 
جميع  با�شتخد�م  ت�شمح  ج��رمي��ة 
معترب�ً  �لنف�س،  عن  �لدفاع  ق��و�ت 
�أن هذ� هو �شبب �خل��وف من هذه 

�ل�شتفتاء�ت يف كييف و�لغرب.
�خلارجية  وزي������ر  ����ش���دد  ب��������دوره، 
على  لف����روف  �شريفغي  �ل��رو���ش��ي 
�أمر  �لن�شمام،  على  �لت�شويت  �أن 
يخ�س �شكان �لأقاليم �ملعنية فقط 

دون �شو�هم.
ي��ذك��ر �أن ب��وت��ني ك��ان وق��ع يف 25 
ي�شمح  �ملا�شي، مر�شوما  �أيار  مايو 
�شكان  ح�شول  �إج����ر�ء�ت  بت�شهيل 
وخري�شون  ز�ب��وري��ج��ي��ا  مقاطعتي 

على �جلن�شية �لرو�شية.

�مل�شالح  �لغربي على  �لتعدي  على 
وفق  �حل��ي��وي��ة،  �لرو�شية  �لأم��ن��ي��ة 

قوله.
ملو�شكو  مو�لني  ق��ادة  �إع��الن  وبعد 
�أوكر�نيا،  �شرق  دونبا�س  �إقليم  يف 
لالن�شمام  ��شتفتاء  �إج���ر�ء  �أم�����س، 
خري�شون  دور  ج����اء  رو����ش���ي���ا،  �إىل 

)جنوباً(.
�لنف�شايل  �ل��رئ��ي�����س  �أع���ل���ن  ف��ق��د 
�أم�س  �ل�شاحلية،  خري�شون  ملنطقة 
م�����ش��وؤول��ني حمليني  �أن  �ل��ث��الث��اء، 
قررو�  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �ملدينة  تلك  يف 

�إجر�ء ��شتفتاء ب�شاأن �لن�شمام �إىل 
حملي  م�شوؤول  �أكد  رو�شيا.بدوره، 
�لأوك���ر�ين،  ز�بوريجيا  �إقليم  م��ن 
�أن ��شتفتاء قد يجري �أي�شا خالل 
�لذي  �جل��زء  ل�شم  �ملقبلة،  �لأي���ام 
ت�شيطر عليه �لقو�ت �لرو�شية من 

�لإقليم .
�أت�������ى ذل�������ك، ب���ع���دم���ا ك�������ش���ف ق����ادة 
جمهوريتي  يف  �ن����ف���������ش����ال����ي����ون 
�ل�شعبيتني  ولوغان�شك  دونيت�شك 
�لرئي�س  ب��ه��م��ا  �ع������رتف  �ل���ل���ت���ني 
دولتني  بوتني  فالدميري  �لرو�شي 

�لعملية  �إط����الق  ق��ب��ل  م�شتقلتني 
�ملا�شي،  24 فرب�ير  �لع�شكرية يف 
للت�شويت  م��ت��ز�م��ن��ة  خ��ط��ط  ع���ن 
رو����ش���ي���ا.  �إىل  �لن���������ش����م����ام  ع���ل���ى 
و�أو�شح �مل�شوؤولون يف دونيت�شك �أن 
�لفرتة من  �شيجري يف  �ل�شتفتاء 
27 �شبتمرب �حلايل.من  �إىل   23
�لدوما  جمل�س  رئي�س  �أك��د  جهته، 
فولودين،  فيات�شي�شالف  �لرو�شي، 
مو�طني  ق��ر�ر  �شتدعم  مو�شكو  �أن 
ل�شالح  ����ش���وت���و�  �إذ�  دون����ب����ا�����س 

�لن�شمام �إىل بالده.
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�رشطة دبي توفر وظائف ع�سكرية 
للمواطنني من كال اجلن�سني

اأخبار الإمارات

بني موؤيد ومعار�ص.. اقتحام 
بنوك لبنان يق�سم ال�سارع

عربي ودويل

»دوري اأمم اأوروبا« 
ي�ستاأنف ن�ساطه اليوم

الفجر الريا�سي

بح�شب ما ذكرت وكالة ت�شنيم.
�ل�������ش���رط���ة عدة  �ع��ت��ق��ل��ت  يف ح����ني 
�أ������ش�����خ�����ا������س وف������رق������ت �حل���������ش����ود 
للدموع،  �مل�شيل  و�ل��غ��از  ب��ال��ه��ر�و�ت 

ما �أدى �إىل �إ�شابة 5 �أ�شخا�س.
ليلية ل�شيما  ت��ظ��اه��ر�ت  ذل��ك  ت��ال 
يف مدينة �شنندج عا�شمة حمافظة 
�لبالد  غ���رب  ���ش��م��ال  ك��رد���ش��ت��ان يف 

حيث تتحّدر �لفتاة.
�أظ��ه��رت م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و من  فيما 
ع��ا���ش��م��ة حمافظة  ���ت  َر����شْ م��دي��ن��ة 
ج������ي������الن، �ل�����ت�����ي �����ش����ه����دت خ����الل 
وفر  كر  عمليات  �ملا�شية  �ل�شاعات 

ب���ني �مل��ت��ظ��اه��ري��ن ورج�����ال �لأم����ن، 
م���ن ب��ي��ن��ه��م ق����و�ت �ل��ب��ا���ش��ي��ج، فر�ر 
�ملحتجني  �أم���ام  م��ن  �أمنية  عنا�شر 

�لغا�شبني.
من  �مل���ت���ح���درة  �أم���ي���ن���ي  �أن  ي���ذك���ر 
حمافظة كرد�شتان، كانت �أوقفت يف 
زيارة  �جلاري، خالل  �شبتمرب   13
لأقاربها يف طهر�ن من قبل �شرطة 
�لأخالق بحجة �رتد�ء مالب�س غري 
مالئمة، لكنها �شرعان ما دخلت يف 
توقيفها،  على  �شاعات  بعد  غيبوبة 
�إىل م�شت�شفى ك�شرى  لتنقل لحقا 

يف طهر�ن وتلفظ �أنفا�شها.

�لهالل �لأحمر يعزز جهوده 
للحد من تد�عيات �ل�سيول 
باك�ستان يف  و�لفي�سانات 

•• اأبوظبي-وام:

�لأحمر  �ل��ه��الل  هيئة  ع��ززت 
�لإمار�تي، جهودها �لإن�شانية 
للحد من �لتد�عيات �لإن�شانية 
ل��ل�����ش��ي��ول و�ل���ف���ي�������ش���ان���ات يف 
ت�شيري  وت��و����ش��ل  ب��اك�����ش��ت��ان، 
رحالت ج�شرها �جلوي لنقل 
�لإغاثية  �مل������و�د  م���ن  �مل���زي���د 
�لإن�شانية  و�لح����ت����ي����اج����ات 
�إقليم  يف  خا�شة  للمتاأثرين 

�ل�شند.
مكثفة  جهود�  �لهيئة  وتبذل 
لإي�شال �لحتياجات �لالزمة 
�ملتاأثرين  ع���ل���ى  وت���وزي���ع���ه���ا 
ت�شرر�،  �لأك�����رث  �مل��ن��اط��ق  يف 
�للوج�شتية  �لتحديات  رغ��م 
�لتي  �لأ����ش���ر�ر  ع��ن  �لناجمة 
�لتحتية  ب���ال���ب���ن���ي���ة  حل���ق���ت 
�إىل  �ملوؤدية  �لطرق  وجتريف 

تلك �ملناطق.
�ملوجود  �ل��ه��ي��ئ��ة  وف���د  وو���ش��ع 
ح������ال������ي������ا ع������ل������ى �ل���������ش����اح����ة 
�ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة، خ���الل �لأي����ام 
عملياته  ن����ط����اق  �مل���ا����ش���ي���ة 
�ملناطق  ل��ت�����ش��م��ل  �لإغ���اث���ي���ة 
تد�عيات  م��ن  ت���اأث���ر�  �لأك����رث 

�لكارثة يف �إقليم �ل�شند
)�لتفا�شيل �س2(

�لناتو م�ستعد لتعزيز قو�ته يف 
كو�سوفو �إذ� جتددت �ل�سطر�بات 

•• بري�صتينا-رويرتز:

قال نائب قائد بعثة حفظ �ل�شالم �لتابعة حللف �شمال 
�لأطل�شي يف كو�شوفو �لثالثاء �إن �حللف م�شتعد لزيادة 
�لأقلية  م��ع  �لتوتر  جت��دد  �إذ�  كو�شوفو  يف  ق��و�ت��ه  ع��دد 
�ل�����ش��رب��ي��ة، وذل����ك م��ع �ق����رت�ب �ن��ت��ه��اء م��ه��ل��ة ترتبط 

بخالف مع �حلكومة ب�شاأن �أور�ق تر�خي�س �ل�شيار�ت.
وقال �لربيجادير جرن�ل لوكا بايربين لل�شحفيني يف 
�إننا متيقظون  بري�شتينا  �لعا�شمة  �لبعثة يف  قوة  مقر 
ميكننا  لكن  �ل��ت��وت��ر،  ز�د  �إذ�  ل��ل��ت��ح��رك...  وم�شتعدون 
ميكننا  �لتي  �لح��ت��ي��اط...  ق��و�ت  على  �لعتماد  �أي�شا 

��شتدعاءها خالل وقت ق�شري.
و�أثارت ��شطر�بات مع �شرب كو�شوفو ب�شاأن مطالبتهم 
�لدولة  ع��ن  ���ش��ادرة  �شيار�ت  �أرق���ام  ل��وح��ات  با�شتخد�م 
�ن��دلع �شر�ع بني كو�شوفو و�شربيا، بعد  خماوف من 
ل�شربيا  �حل��ل��ف  ق�شف  على  عقدين  م��ن  �أك���رث  م���رور 

لإنهاء قمع �لأغلبية �لألبانية يف كو�شوفو.

حظيت  �لتي  كو�شوفو،  با�شتقالل  �شربيا  تعرتف  ول 
�ل�شرب يف �شمال كو�شوفو  2008، ويعترب  به يف عام 
بري�شتينا. ول يز�ل هناك  بلجر�د عا�شمة لهم ولي�س 
�لتابعة  �ل�شالم  حفظ  ق��و�ت  من  عن�شر   3700 نحو 
ملنع  �ل�شابق  �ل�شربي  �لإق��ل��ي��م  يف  متمركزين  للحلف 

�لعنف بني �لألبان و�ل�شرب.
و�أدت حماولت �شابقة لفر�س لوحات ترخي�س كو�شوفو 
بني  ��شتباكات  �إىل  �ل�شربية  �لأغلبية  ذي  �ل�شمال  يف 
على  حو�جز  �أقامو�  �لذين  حمليني،  و�شرب  �ل�شرطة 
�لطرق. ومل يت�شن تفكيك �حلو�جز �إل عندما تدخلت 
�لأطل�شي  �شمال  حللف  �لتابعة  �ل�شالم  حفظ  ق���و�ت 
�إرجاء  على  كو�شوفو  وو�فقت  �لعملية،  على  لالإ�شر�ف 

�ملتطلبات �ملتعلقة بالرتخي�س.
�لوقت  يف  ه�س  لكنه  ه��ادئ  �لو�شع  �إن  ب��اي��ربين  وق��ال 
�لتوتر  جت��دد  ��شتبعاد  ميكنه  ل  �حللف  و�إن  �حل���ايل، 
و�لعنف يف �ل�شمال مع �قرت�ب �ملوعد �لنهائي �ملقرر يف 

�لأول. ت�شرين  �أكتوبر   31

�حلرب يف �أوكر�نيا:
خماطر خريف بني يف �أوروبا!

•• الفجر -كورينتني بيناركار -ترجمة خرية ال�صيباين

�لرغم من  �ل�شويدية. على  �ل�شيا�شة  �إمالء  �أكي�شون على و�شك  جيمي 
�لنتيجة �ملذهلة حلزبه – 22 باملائة من �لأ�شو�ت ل�شالح دميقر�طيو 
�ل�شويد- لن يكون �لزعيم �ليميني �ملتطرف يف �حلكومة، �ل �ن �شفقة 
�شتوكهومل.  ��شرت�تيجية  ب�شاأن  �لأخ���رية  �لكلمة  �شتمنحه  �ئتالفية 
�أوروبا  �أول. ول كلمة و�حدة عن  �ل�شويد  �لوقت لو�شع  �أولويته؟ حان 

و�أزماتها، ول كلمة و�حدة عن �أوكر�نيا و�حلرب.  )�لتفا�شيل �س12(

�لحتفاظ برئي�ض �حلكومة �لأ�سبق على �لعري�ض
ملف �لت�سفري: �مل�سمولون بالبحث �أمام �لنيابة �ليوم

•• الفجر - تون�س:
�لنه�شة  رئي�س حركة  �لدفاع عن  ديلو ع�شو هيئة  �شمري  �ملحامي  �أكد 
قررت  �لعمومية  �ل��ن��ي��اب��ة  �أن  �ل��ع��ري�����س  ع��ل��ي  ون��ائ��ب��ه  �لغنو�شي  ر����ش��د 
�لحتفاظ بعلي �لعري�س و�إحالته �ليوم �لأربعاء على �لقطب �لق�شائي 
ملكافحة �لرهاب بحالة �حتفاظ على ذمة �لأبحاث يف  ملف ما بات يعرف 
�لتحقيق  يتخذ حاكم  �أن  �لتوتر على  بوؤر  �لت�شفري �ىل  �عالميا مبلف 
بالإيد�ع وحينها  �إما  �شيكون  �شاأنهما  ق��ر�ر� يف  بالق�شية  �شيتعهد  �لذي 

فقط يذهبون �إىل �ل�شجن �أو بال�شر�ح.          )�لتفا�شيل �س9(

حمكمة �أمريكية تطالب حزب �هلل بتعوي�سات بـ111 مليون دولر
•• القد�س-وكاالت:

باإلز�م  �ل���ث���الث���اء،  �أم�������س  �أم��ري��ك��ي��ة  ق�����ش��ت حم��ك��م��ة 
�لدولر�ت  �للبنانية بدفع ماليني  جماعة حزب �هلل 
كتعوي�شات لعدد من �لأمريكيني �لذين رفعو� دعوى 
�هلل  ح��زب  ب�شو�ريخ  �أ�شيبو�  �إن��ه��م  قائلني  ق�شائية 

خالل حرب لبنان مع �إ�شر�ئيل عام 2006.
�لدعاوى  ُرفعت  �إ�شر�ئيل،  �أوف  ووفق �شحيفة تاميز 
�لق�شائية مبوجب قانون مكافحة �لإرهاب �لأمريكي، 
باإ�شابات  للمدعني  ت�شبب  �أن���ه  �هلل  ح���زب  و�ت��ه��م��ت 
و�أمر  مبمتلكاتهم،  �أ���ش��ر�ر�ً  و�أحل��ق  ونف�شية  ج�شدية 

 111 ق��دره��ا  تعوي�شات  ب��دف��ع  �هلل  ح���زب  �ل��ق��ا���ش��ي 
مليون دولر للمدعني.

�ملدنية  �ل��دع��اوى  ه��ذه  مثل  �أن  �ل�شحيفة،  و�أ�شافت 
�لنفاذ،  �شعبة  �لإره��اب��ي��ة  �جل��م��اع��ات  �شد  �مل��رف��وع��ة 
�لذين  �أح��د  ليترن،  د�ر���ش��ان  نيت�شانا  �ملحامية  ولكن 
مهم  قانوين  �نت�شار  هذ�  �إن  قالت  �ملدعني،  ميثلون 

�شد �جلماعة �ملدعومة من �إير�ن.
معاناة  منع  ميكننا  بيان:  يف  ليترن  د�ر�شان  و�أ�شافت 
وف���ق���د�ن �مل��زي��د م��ن ���ش��ح��اي��ا ع��ن��ف ه���ذه �جلماعات 
�لإرهابية، فقط من خالل �لعمل على �إلز�مهم بدفع 

ثمن باهظ.

جيمي �أكي�شون ، زعيم حزب �لدميقر�طيني �ل�شويديني �ملناه�س للهجرة

بـ7 فعاليات دولية متنوعة 

�لإمار�ت وجهة �لعامل 
�لأوىل خالل 10 �أيام

•• اأبوظبي -وام: 

تتحول �لإمار�ت خالل �لع�شرة �أيام �ملقبلة �إىل �لوجهة �لأوىل لالأحد�ث و�لفعاليات ذ�ت 
�لطابع �لدويل عرب ��شت�شافة موؤمتر�ت ومعار�س بارزة توؤكد من خاللها على مكانتها 
�لعديد  �لعاملية، وحا�شنة مثالية لر�شم م�شتقبل  �لفعاليات  وجهة مف�شلة ل�شت�شافة 

من �لقطاعات �حليوية.
�ملعار�س  وتنظيم  ��شت�شافة  م�شتوى  على  �لعاملية  �لوجهات  �أه��م  من  �لإم���ار�ت  وتعد 

و�ملوؤمتر�ت �ملتخ�ش�شة وت�شهد قائمة طويلة من �لفعاليات على مد�ر �لعام.
وت�شم قائمة �لفعاليات �لدولية �لتي ت�شت�شيفها �لإمار�ت خالل �لأيام �ملقبلة من �شهر 

�شبتمرب �جلاري.                                       )�لتفا�شيل �س15(
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اأخبـار الإمـارات
وفد �لإمار�ت يجري عدد� من �للقاء�ت و�لجتماعات على هام�ض �لدورة �لـ 77 للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة

•• نيويورك-وام:

�أجرى وفد دولة �لإمار�ت على هام�س م�شاركته بالدورة �ل�شابعة 
و�ل�شبعني للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، عدد� من �لجتماعات 
و�للقاء�ت رفيعة �مل�شتوى، حيث ح�شر معايل خليفة �شاهني �ملرر 
�مل�شتوى  على  �لعربية  �ل���دول  جامعة  �ج��ت��م��اع  �م�����س  دول���ة  وزي���ر 
�لوز�ري. كما �ألقى معاليه كلمة خالل �لجتماع �لوز�ري �مل�شرتك 

بني جمل�س �لتعاون �خلليجي وجمهورية �ل�شني �ل�شعبية.
نهيان،  �آل  نهيان  ب��ن  �شخبوط  �ل�شيخ  معايل  ��شتهل  جهته  م��ن 
�أد�م��ا بارو رئي�س  وزير دول��ة، �جتماعاته �م�س بلقائه مع فخامة 
من  �ل���وزر�ء  من  ع��دد  مع  معاليه  �جتمع  كما  غامبيا.  جمهورية 
كويبي  ليموغانغ  �لدكتور  �لتقى مبعايل  �ل�شديقة، حيث  �ل��دول 

وزير  تنغار�  مامادو  ومعايل  بوت�شو�نا،  جمهورية  خارجية  وزي��ر 
�خلارجية  �ل�شوؤون  وزير  دو�شي  روب��رت  ومعايل  غامبيا،  خارجية 
وزير  م�شاعدة  فيي  م��ويل  �ل�شفرية  وب�شعادة  ت��وج��و،  جلمهورية 
هامر  مايك  و�ل�شيد  �لأف��ري��ق��ي��ة،  لل�شوؤون  �لأم��ري��ك��ي  �خلارجية 

�ملبعوث �لأمريكي �خلا�س للقرن �لأفريقي.
كما �لتقى معايل �ل�شيخ �شخبوط بن نهيان بال�شيدة مارثا �أما �أكيا 
�ل�شوؤون  �إد�رت��ي  يف  �أفريقيا  ل�شوؤون  �لعام  �لأم��ني  م�شاعدة  بوبي، 
�لتقت  جانبها  م��ن  �ل�����ش��الم.   وعمليات  �ل�شالم  وب��ن��اء  �ل�شيا�شية 
م��ع��ايل م���رمي �مل��ه��ريي وزي����رة �ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي و�ل��ب��ي��ئ��ة، ومعايل 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�شاعدة  ن�شيبة،  زك��ي  لن��ا  �ل�شفرية 
�لإم���ار�ت  ل��دول��ة  �ل��د�ئ��م��ة  �مل��ن��دوب��ة  �ل�شيا�شية،  لل�شوؤون  �ل���دويل 
�لوليات  �شفرية  ماكني،  �شيندي  �شعادة  مع  �ملتحدة،  �لأمم  لدى 

روما.  و�لزر�عة يف  لالأغذية  �ملتحدة  �لأمم  لدى منظمة  �ملتحدة 
وزير  م�شاعد  �ل�شام�شي  �شلطان  �شعادة  ح�شر  �أخ���رى،  جهة  من 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل ل�شوؤون �لتنمية �لدولية، حدثاً جانبياً 
�فرت��شياً حول فر�س وحتديات �لتعاون �لإمنائي �لدويل للدول 
�ملتو�شطة �لدخل، و�لذي نظمته �لبعثة �لد�ئمة لالأرجنتني لدى 
�شعادته  و�شارك  �لإمنائي،  �ملتحدة  �لأمم  وبرنامج  �ملتحدة  �لأمم 
�لت�شال  جمموعة  ب�شاأن  �لإ�شالمي  �مل��وؤمت��ر  منظمة  �جتماع  يف 
�ملر�قب  مكتب  نظمه  و�ل��ذي  �أوروب���ا،  يف  �مل�شلمني  ح��ول  �ملفتوحة 
�لد�ئم للمنظمة لدى �لأمم �ملتحدة. من جهته، ح�شر �شعادة عمر 
غبا�س م�شاعد وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل لل�شوؤون �لثقافية 
�ل�شمري  ن��د�ء  جو�ئز  توزيع  ع�شاء  حفل  �لعامة،  و�لدبلوما�شية 

�ل�شنوي �ل�شابع و�خلم�شني.

 دبي لالإعالم تنظم جل�سة توعية �سحية 
�سمن مبادرتها »ذ� ويلن�ض هب« 

•• دبي-وام:

ويلن�س  تنظم مدينة دبي لالإعالم �لتابعة ملجموعة تيكوم �لن�شخة �لثانية من مبادرة "ذ� 
�إىل  �لر�مية  جهودها  �شمن   in5 �لأع��م��ال  حا�شنة  يف  �ملقبل  �لثالثاء  �لتوعوية  هب" 
مو��شلة ت�شجيع �أفر�د �ملجتمع على �تباع منط حياة �شحي. وتهدف �جلل�شة �إىل ت�شليط 
�ل�شوء على �أهمية �ل�شحة �لنف�شية و�جل�شدية من خالل ن�شائح �أبرز �خلرب�ء و�إر�شاد�تهم 
�لريا�شية  و�لأن�شطة  و�لتثقيفية  �حل��و�ري��ة  �جلل�شات  من  �شل�شلة  عرب  و�لقّيمة  �لغينة 
�مل�شتمرة لنهاية �لعام و�ملتاحة جلميع �لأف��ر�د. ويناق�س نخبة من �ملخت�شني يف جمالت 
�ل�شحة �لنف�شية و�جل�شدية �أوجه �لرت�بط بني �لتغذية �ل�شليمة و�شحة �لأمعاء وتاأثريها 
على  �لنف�شية  و�ل�شحة  و�لتوتر  �لقلق  مثل  عو�مل  و�نعكا�س  ككل  �لنف�شية  �ل�شحة  على 

�ل�شحة �جل�شدية مع ت�شليط �ل�شوء على طرق معاجلة �لآثار �ل�شلبية لتلك �لعو�مل.

من�سور بن ز�يد ي�ستقبل رئي�ض وزر�ء كاز�خ�ستان يف ق�سر �لوطن

تباُدل 7 مذكر�ت تفاهم وتعاون بني �لبلدين تهدف لتطوير �لعالقات �لثنائية

�لهالل �لأحمر يعزز جهوده للحد من تد�عيات �ل�سيول و�لفي�سانات يف باك�ستان

ملتقى خدمة �لأمني ي�ستعر�ض حتديات وخماطر �لألعاب �لإلكرتونية

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير ديو�ن �لرئا�شة، �أم�س يف ق�شر �لوطن، معايل �أليخان �شمايلوف رئي�س 

وزر�ء جمهورية كاز�خ�شتان، و�لوفد �ملر�فق له.
دولة  بني  و�لقطاعات  �ملجالت  كافة  �لتعاون يف  تطوير  �شبل  �للقاء  وبحث 
و�لتنمية  و�لزده����ار  م  �لتقدُّ يدعم  مب��ا  كاز�خ�شتان،  وجمهورية  �لإم����ار�ت 
�لق�شايا  م��ن  ع���دًد�  �جلانبان  ناق�س  كما  �ل�شديقني،  و�ل�شعبني  للبلدين 
و�مللفات ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك. و�أكد �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
و�لتعاون  �لأم��ّد  طويلة  �ل�شرت�تيجية  و�ل�شر�كة  �لثنائية  �لعالقات  �أهمية 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  �أن  �شموه  م�شيًفا  وك��از�خ�����ش��ت��ان،  �لإم�����ار�ت  ب��ني  �ملتمّيز 
حري�شة على تعزيز رو�بط �لأخوة و�ل�شد�قة �لتي جتمع �لبلدْين، تر�شيًخا 

ِلقيم �لعمل �ملُ�شرتك وفتح �آفاٍق م�شتقبلية و�عدة.
ومتنى �شموه مِلعايل �أليخان �شمايلوف و�لوفد �ملر�فق له زيارة ناجحة لدولة 
عالقات  تطوير  �إىل  �لر�مية  وغاياتها  �لنبيلة  �أه��د�ف��ه��ا  حُت��ّق��ق  �لإم����ار�ت، 

�لدولتنْي و�إطالق م�شاريع تنموية و��شتثمار�ٍت م�شرتكة.

و�شِهد �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان ومعايل �أليخان �شمايلوف تباُدل 
�ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  وبروتوكول بني  وتعاون  تفاهم  7 مذكر�ت 
فار�س  ف��رج  حممد  ب��ن  �شهيل  معايل  ت��ب��ادل  فقد  كاز�خ�شتان.  وجمهورية 
بريك�شيف  �شرييكايل  معايل  مع  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وزي��ر  �مل��زروع��ي 
وزير �لبيئة و�جليولوجيا و�ملو�رد �لطبيعية يف كاز�خ�شتان ، خارطة �لطريق 
�?مار�ت  لتنفيذ مذكرة �لتفاهم بني وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية لدولة 

ووز�رة �لبيئة و�جليولوجيا و�ملو�رد �لطبيعية جلمهورية كاز�خ�شتان.
و�جليولوجيا  �لبيئة  وزي��ر  م��ع  �مل��زروع��ي،  حممد  �شهيل  معايل  ت��ب��ادل  كما 

�لكاز�خي، ميثاق برنامج �شر�كة "�جل�شر �?خ�شر".
�ل�شناعة  وز�رة  وكيل  �ل�شويدي  �شوينع  عمر  �شعادة  تبادل  ذ�ت��ه  �ل�شياق  يف 
�لتجارة  وزير  نائب  توريباييف  كاير�ت  �شعادة  مع  �ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا 
و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة  وز�رة  بني  تفاهم  مذكرة  كاز�خ�شتان،  يف  و�لتكامل 
�لفنية  �ل��ل��و�ئ��ح  جم��ال  يف  �ل��ك��از�خ��ي��ة،  و�لتكامل  �ل��ت��ج��ارة  ووز�رة  �ملتقدمة 

و�لتوحيد �لقيا�شي وتقييم �ملطابقة و�?عتماد و�ملقايي�س.
وتبادل �شعادة �ملهند�س عبد�لرحمن �حلمادي وكيل وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
و�لتعليم  �لعلوم  وزير  نائب  كو�ني�س  �شريغالييف  و�شعادة  �لأد�ء،  لتح�شني 

�لعايل يف كاز�خ�شتان، بروتوكول ب�شاأن �لتعاون يف جمال �لتعليم �لعايل.
لدولة  �لوطنية  و�ملكتبة  �ر�شيف  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  ب�شاأن  ب��روت��وك��ول  وخام�ًشا 
�جلانب  من  تباَدله   ، كاز�خ�شتان  جلمهورية  �لوطني  و�?ر�شيف  �?مار�ت، 
ومن  �ل��وط��ن��ي،  �?ر�شيف  ع��ام  مدير  علي  �آل  ماجد  عبد  �شعادة  �لإم��ار�ت��ي 
�جلانب �لكاز�خي �شعادة يرجان يركينباييف نائب وزير �لثقافة و�لريا�شة.

ومت تباُدل مذّكرة تفاهم بني وز�رة �لثقافة و�لريا�شة بجمهورية كاز�خ�شتان 
�شعادة  تبادلها  �ل�شياحة،  جم��ال  يف  ظبي،  �أب��و   - و�ل�شياحة  �لثقافة  ود�ئ��رة 
�شعود عبد�لعزيز �حلو�شني وكيل د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة، و�شعادة يرجان 

يركينباييف نائب وزير �لثقافة و�لريا�شة يف كاز�خ�شتان.
�لإمار�ت"،  غ��رف  "�حتاد  رئي�س  �مل��زروع��ي  حممد  عبد  ���ش��ع��ادة  ت��ب��ادل  كما 
و�شعادة كاير�ت توريباييف نائب وزير �لتجارة و�لتكامل �لكاز�خي، مذّكرة 
تعاون بني �شركة "مركز تطوير �ل�شيا�شات �لتجارية - �مل�شاهمة قاز تريد"، 

و"�حتاد غرف �لتجارة و�ل�شناعة".
�لطاقة  وزي��ر  �مل��زروع��ي  فار�س  ف��رج  حممد  بن  �شهيل  معايل  �للقاء  و�شهد 
و�لبنية �لتحتية و معايل عبد�هلل بن �شلطان بن عو�د �لنعيمي وزير �لعدل 
�ل��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة �خلارجية  �أح��م��د  ب��ن  وم��ع��ايل �لدكتور ث��اين 

و����ش���ع���ادة �ل���دك���ت���ور حم��م��د ���ش��ع��ي��د �ل��ع��ري��ق��ي ���ش��ف��ري دول����ة �لإم�������ار�ت لدى 
�ل�شناعة  وز�رة  وكيل  �ل�شويدي  �شعادة عمر �شوينع  كاز�خ�شتان،  جمهورية 
وز�رة  وكيل  �ملهند�س عبد�لرحمن �حلمادي  �شعادة  �ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا 
�لرتبية و�لتعليم لتح�شني �لأد�ء، �شعادة �شعود عبد �لعزيز �حلو�شني وكيل 
د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة، �شعادة عبد�هلل حممد �ملزروعي رئي�س "�حتاد غرف 

�لإمار�ت"، �شعادة عبد�هلل ماجد �آل علي مدير عام �لأر�شيف �لوطني.
ماديار  مينيلبيكوف  �شعادة  كاز�خ�شتان  جلمهورية  �لر�شمي  �لوفد  و�شم 
�لإم���ار�ت  دول���ة  ل��دى  كاز�خ�شتان  جلمهورية  ومفو�س  �ل��ع��ادة  ف��وق  �شفري 
�لعربية �ملتحدة، معايل كوي�شيباييف غاليمجان رئي�س مكتب رئي�س �لوزر�ء، 
معايل كار��شوكييف يربول وزير �لزر�عة، معايل و�شكينباييف كريبيك وزير 
�ل�شناعة وتطوير �لبنية �لتحتية، معايل بريك�شيف �شرييكايل وزير �لبيئة 
و�جليولوجيا و�ملو�رد �لطبيعية، �شعادة يد�روف �ملا�س نائب وزير �خلارجية، 

�شعادة جوربيكوف مور�د، �لنائب �لأول لوزير �لطاقة.
معايل  م�شتقبلي  مقّدمة  يف  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  وك��ان 
"مطار  �إىل  ل��ه  �مل��ر�ف��ق  �ل��وف��د  م��ع  �أم�����س  ل��دى و�شوله  �شمايلوف  �أل��ي��خ��ان 

�لرئا�شة" يف �أبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

عززت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي، جهودها �لإن�شانية للحد من �لتد�عيات 
�لإن�شانية لل�شيول و�لفي�شانات يف باك�شتان، وتو��شل ت�شيري رحالت ج�شرها 
للمتاأثرين  �لإن�شانية  و�لحتياجات  �لإغاثية  �ملو�د  من  �ملزيد  لنقل  �جلوي 

خا�شة يف �إقليم �ل�شند.
على  وتوزيعها  �لالزمة  �لحتياجات  لإي�شال  مكثفة  جهود�  �لهيئة  وتبذل 
�لناجمة  �للوج�شتية  �لتحديات  رغ��م  ت�شرر�،  �لأك��رث  �ملناطق  يف  �ملتاأثرين 
عن �لأ�شر�ر �لتي حلقت بالبنية �لتحتية وجتريف �لطرق �ملوؤدية �إىل تلك 
�لباك�شتانية، خالل  �ملناطق. وو�شع وفد �لهيئة �ملوجود حاليا على �ل�شاحة 

من  ت��اأث��ر�  �لأك��رث  �ملناطق  لت�شمل  �لإغاثية  عملياته  نطاق  �ملا�شية  �لأي���ام 
كر�ت�شي،  يف  �لهيئة  مكتب  مع  بالتن�شيق  �ل�شند،  �إقليم  يف  �لكارثة  تد�عيات 
ويبذل �لوفد جهود� حثيثة يف عدد من �ملحاور من �أجل توفري �لحتياجات 
�ل��ع��اج��ل��ة ل��ل��م��ت�����ش��رري��ن، خ��ا���ش��ة يف جم���ال �لإي������و�ء و�ل���غ���ذ�ء وغ��ريه��ا من 

�لحتياجات �لإن�شانية �ل�شرورية.

وجددت �لهيئة حر�شها على مو��شلة م�شاعيها �لإن�شانية �خلرية، لتخفيف 
يف  و�شحاها  ع�شية  بني  نف�شها  وج��دت  �لتي  �لأ�شر  كاهل  عن  �ملعاناة  وط��اأة 
�لعر�ء دون ماأوى، وتعي�س ظروفا �إن�شانية بالغة �ل�شعوبة م�شرية �إىل �أنها 
�شتو��شل جهودها حتى تنجلي ظروفهم �لر�هنة وتعود �حلياة �إىل طبيعتها 

و�إىل ما كانت عليه قبل �لكارثة.

•• دبي -وام:

�لألعاب  �لأط��ف��ال  �إدم���ان  ب���ارزون من خماطر  و�خت�شا�شيون  ح��ّذر خ��رب�ء 
�لثقة  و�شعف  و�ل��ع��دو�ن��ي��ة  بالعزلة  �إ�شابتهم  �إىل  ي���وؤدي  �إذ  �لإل��ك��رتون��ي��ة، 
تنظيمات  جانب  من  لال�شتدر�ج  تعر�شهم  �حتمالت  عن  ف�شاًل  بالنف�س، 

متطرفة.
عنو�ن  حتت  �لول،  �أم�س  �لأم���ني،  خدمة  نظمته  ملتقى  خ��الل  و�أو���ش��ح��و� 
»�لتحديات و�ملخاطر �لأمنية يف �لألعاب �لإلكرتونية« يف متحف �مل�شتقبل، 
برعاية وح�شور �شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، رئي�س 
بن  �شلطان  ح�شور�ل�شيخ  جانب  �إىل  �حل��دودي��ة  �ملنافذ  لأم��ن  دب��ي  جمل�س 

خليفة بن �شخبوط �آل نهيان، رئي�س �حتاد �لإمار�ت للريا�شات �لإلكرتونية 
، �أن �لإ�شر�ف �لأبوي مهم للغاية، وو�شع نظام يف �لأ�شرة يحدد �شاعات �للعب 

لالأطفال، بحيث ل تزيد �أ�شبوعياً على �شبع �شاعات.
وذكر �لدكتور نوح ر�فوررئي�س �ل�شوؤون �لدولية يف موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل 
خالل �مللتقى، �أن �لألعاب �لإلكرتونية ت�شتغل من قبل تنظيمات متطرفة، 
�ألعاباً بعينها تعد �شاحة لعمليات �لتجنيد �أونالين ، م�شري� �إىل �أن  وهناك 
�لوقت  �لفيديو �شعف  و�ألعاب  �لذي يق�شيه م�شتخدمو ميتافري�س  �لوقت 
و�شائل  فيها  مب��ا  �لأخ����رى،  �لإن��رتن��ت  �أن�شطة  على  �ل��ن��ا���س  يق�شيه  �ل���ذي 
�مليتافري�س و�لألعاب  �أهمية  �أن هذ� يعك�س  �إىل  �لتو��شل �لجتماعي، لفتاً 
حمتوى  ت��ق��دمي  يتم  مل  �إذ�  ك��ذل��ك،  خطورتها  يك�شف  لكنه  �لإل��ك��رتون��ي��ة، 

يف  �لفيديو  و�ألعاب  للميتافري�س  �إيجابية  جو�نب  هناك  �أن  و�أك��د  منا�شب. 
ظل توقع ظهور 42 �ألف وظيفة �فرت��شية يف �مل�شتقبل، م�شري�ً �إىل �أنه يف 
ظل �ل�شرت�تيجية �لتي تنفذها دبي حالياً، �شتكون هناك فو�ئد �قت�شادية 
كبرية. و�أو�شح �أن �لإقبال �لكبري على هذه �لألعاب يجعلها هدفاً للتنظيمات 
�لتو��شل �لجتماعي هي  و�شائل  كانت  �ملا�شي  �لعقد  �ملتطرفة، فعلى مد�ر 
�لألعاب  تعد  لكن  و�لتجنيد،  و�لعن�شرية  �لكر�هية  لن�شر  �خل�شبة  �لأر���س 

�لإلكرتونية هي �ل�شاحة �لأمثل �لآن.
نف�شها، ولكن يف  �لإلكرتونية  �لألعاب  لي�شت يف  �لإ�شكالية  �إن  ر�ف��ور،  وق��ال 
و�لكتئاب،  �لقلق  ي�شبب  �إدمانها  �أن  �إىل  لفتاً  ��شتخد�مها،  ووق��ت  طريقة 
بوهناد�ل�شت�شارية  ن��ادي��ا  �ل��دك��ت��ورة  قالت  جهتها،  م��ن  �أخ���رى.  وم�شكالت 

�لرتبوية و�لنف�شية، ، �إن �مل�شكلة لي�شت يف �لألعاب �لإلكرتونية نف�شها، لكن يف 
�شعف �لرقابة �لأ�شرية وغياب �لنظام.. م�شيفة �أن �لدر��شات �لعاملية حددت 
�شبع �شاعات �أ�شبوعياً لال�شتفادة من �جلو�نب �لإيجابية لهذه �لألعاب، لكنها 
�شاعة يومياً، وهذ� رقم   13 �إىل   10 ت�شتقبل حالت لأطفال يق�شون من 
خميف يحول �لطفل �إىل مدمن، ويتفاقم �لو�شع يف ظل تعر�شه لالإهمال 
�أو �لق�شوة و�لإ�شاءة، �إذ يتحول �إىل �شخ�س عدو�ين، ويفرغ طاقته يف �أ�شقائه 

وزمالئه.
و�أ�شارت �إىل �أن كثري�ً من �لأهل يفتقدون �إىل �ملعرفة و�لوعي، ول يدركون 
�ملخاطر �حلقيقية لرتك �لأطفال دون رقابة، فالطفل �أقل من �شنتني يجب 

�أل يتعر�س ل�شا�شة هاتف �أو غريه على �لإطالق.

جزيرة يا�ض ت�سيء معاملها باللون �لأخ�سر 
�حتفاء باليوم �لوطني �لـ 92 لل�سعودية

•• اأبوظبي-وام: 

ت�شيء جزيرة يا�س، �لوجهة �لرتفيهية �لر�ئدة يف �أبو ظبي، معاملها باللون �لأخ�شر �حتفاء باليوم �لوطني �ل��� 92 
�ملنا�شبة عر�شاً  23 �شبتمرب �جل��اري. وتنظم جزيرة يا�س بهذه  �ل�شعودية، و�لذي ي�شادف يوم  �لعربية  للمملكة 
�ملعامل  وتكت�شي  م�شاًء.   9 �ل�شاعة  متام  يف  �لبحرية  باي  يا�س  و�جهة  من  متابعته  ميكن  �لنارية  لالألعاب  مميز�ً 
�ل�شياحية و�لرتفيهية �لتي حتت�شنها جزيرة يا�س، مبا يف ذلك عامل فري�ري �أبوظبي، ويا�س ووتروورلد �أبوظبي، 
وعامل و�رنر بر�ذرز �أبوظبي، و كالمي �أبو ظبي، ويا�س مول، وفنادق يا�س بالز�، وفندق دبليو �أبو ظبي - جزيرة 

يا�س، و�لحتاد �أرينا، بالأخ�شر لون �لعلم �ل�شعودي، �حتفاًء ب� 92 عاماً على تاأ�شي�س �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
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اأخبـار الإمـارات

با�سرت ��ستقبال �لطلبات يف معر�ض روؤية �لإمار�ت للتوظيف

�سرطة دبي توفر وظائف ع�سكرية للمو�طنني من كال �جلن�سني

�نطالق معر�ض �لإمار�ت للوظائف بدبي

••  دبي:الفجر

�شرطة  يف  �لعامة  �لقيادة  با�شرت 
�ملو�طنني  طلبات  ��شتقبال  دب���ي، 
بالوظائف  �للتحاق  يف  �لر�غبني 
من�شتها  ع��رب  وذل���ك  �لع�شكرية، 
�لإم������������ار�ت  روؤي�����������ة  م����ع����ر�����س  يف 
�نطلقت فعاليته  �لذي  للوظائف، 
�أم�����س �ل��ث��الث��اء، يف مركز  ���ش��ب��اح 
و�أعلنت  �ل��ع��امل��ي.  �ل��ت��ج��اري  دب���ي 
عن  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة 
ت��وف��ري وظ���ائ���ف ل��ل��م��و�ط��ن��ني من 
يرغبون  مم����ن  �جل���ن�������ش���ني  ك����ال 
�لب�شري  �ل��ك��ادر  �إىل  ب��الن�����ش��م��ام 

���ش��رط��ة دب���ي عليها  �ل��ع�����ش��ك��ري يف 
�مل�شتند�ت  م��ن  جم��م��وع��ة  �إرف�����اق 
�شهادة  منها:  �لطلب  تقدمي  عند 
�شهادة  و�ل�����ش��ل��وك،  �ل�شرية  ح�شن 
در��شية م�شدقة من وز�رة �لرتبية 
و�لتعليم، �شهادة �للغة �لجنليزية 
�أو ما   925 EMSAT بدرجة 
مبعدل  توفل  �شهادة  من  يعادلها 
400 �أو �شهادة ILETS مبعدل 
ويتوجب على  وتابع:" كما   .4.0
�مل���ت���ق���دم �إرف�������اق ����ش���ور م���ن ج���و�ز 
بطاقة  �لقيد،  وخال�شة  �ل�شفر، 
ورخ�شة  �مل��ي��الد،  و�شهادة  �لهوية، 
�ل��ق��ي��ادة، و���ش��ه��ادة �إجن���از �خلدمة 

ت�شارك يف معر�س روؤي��ة �لإمار�ت 
على  حر�شها  �إط���ار  يف  للوظائف 
�ل�شرت�تيجية  �ل��ت��وج��ه��ات  دع���م 
�ل�������ش���ب���اب،  ل����ل����دول����ة يف مت����ك����ني 
و��شتقطاب �لكو�در �لإمار�تية من 
من  ج��زء�ً  ليكونو�  كال �جلن�شني، 
ل�شرطة  �لأمنية  �لعمل  منظومة 
بفاعلية يف خدمة  و�مل�شاركة  دبي، 

�لوطن.

�سروط �لتوظيف
�أو�شح  �لتوظيف،  ���ش��روط  وح��ول 
�مل���ق���دم ح��م��د ب���ن دع��ف��و���س مدير 
يف  و�ل���ت���وظ���ي���ف  �لخ���ت���ي���ار  �إد�رة 

برنامج  عرب"  ذل����ك  �ل��ع�����ش��ك��ري، 
�لذكي"،  و�ل��ت��وظ��ي��ف  �لخ���ت���ي���ار 
ل�شرطة  �لإلكرتوين  �ملوقع  وعرب 
ejob.dubaipolice." دبي

�لتطبيق  ع���رب  �أو   "gov.ae
�لذكي ل�شرطة دبي.

عبد  �شالح  �لدكتور  �ل��ل��و�ء  و�أك���د 
�لعامة  �لإد�رة  م��دي��ر  م����ر�د  �هلل 
دبي  �شرطة  �أن  �لب�شرية،  للمو�رد 
�لفريق  وب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن م��ع��ايل 
�لقائد  �مل�����ري  خ��ل��ي��ف��ة  �هلل  ع��ب��د 
�لعام ل�شرطة دبي، ومتابعة �شعادة 
�أحمد حممد رفيع م�شاعد  �للو�ء 
�لإد�رة،  ل�������ش���وؤون  �ل���ع���ام  �ل���ق���ائ���د 

�لإد�رة �لعامة للمو�رد �لب�شرية، �أن 
�أهم �ل�شروط �لتوظيف �لع�شكري 
تتمثل يف �أن يكون �ملتقدم حا�شاًل 
على �شهادة ثانوية عامة فما دون 
�لر�شمية،  �جل��ه��ات  م��ن  ومعتمدة 
�شنة،   18 ع��ن  �لعمر  يقل  ل  و�أن 
و�أن ل يقل �لطول عن 165 �شم، 
�ل�شرية  ح�شن  �ملتقدم  ي��ك��ون  و�أن 
رخ�شة  على  وح��ا���ش��ل  و�ل�����ش��ل��وك، 

قيادة.

مرفقات مطلوبة
و�أ����ش���اف �مل���ق���دم ب���ن دع��ف��و���س �أن 
بالعمل  �لل���ت���ح���اق  يف  �ل���ر�غ���ب���ني 

وم�شابقة  �أ�شرتولب�س،  �أكادميية 
ُتقام  و�لتي  �مل�شتد�م"  "�لت�شميم 
بالتعاون مع �إيكيا ويحظى �حلدث 
�لعام مب�شاركة جمموعة من  هذ� 
�ملوؤ�ش�شات �لر�ئدة مثل " لينكد �إن 
�لإمار�تي  �ل�شباب  �شتزود  " و�لتي 
مب���ه���ار�ت �ل��ت��ط��وي��ر �مل��ه��ن��ي، مثل 
�لذ�تية،  �شريتهم  حت�شني  كيفية 
لإجر�ء  ن�شائح  لهم  �شتقدم  كما 
ن���اج���ح���ة. ومن  م���ق���اب���الت ع���م���ل 
هذ�  �مل��ع��ر���س  ي�شتقبل  �أن  �مل��ت��وق��ع 
�ملو�طنني  م��ن  �ل���زو�ر  �آلف  �ل��ع��ام 

�لإمار�تيني .
وت�شمل قائمة �جلهات �مل�شاركة يف 
�ل�شركات  م��ن  جمموعة  �مل��ع��ر���س 
طري�ن  جمموعة  منها  �ملرموقة، 
�لإم��������ار�ت، وب��ن��ك �لإم�������ار�ت دبي 

•• دبي-وام: 

�لتجاري  دب���ي  م��رك��ز  يف  �نطلقت 
ف��ع��ال��ي��ات معر�س  �أم�������س  �ل��ع��امل��ي 
"روؤية"  ل���ل���وظ���ائ���ف  �لإم������������ار�ت 

و�لعرو�س  �لهامة،  �ملناق�شات  من 
�لتفاعلية،  �لعمل  وور�س  �ملبا�شرة، 
�لتجارب  من  وغريها  و�مل�شابقات، 
فعالية  ت�����ش��م��ل  و�ل���ت���ي  �ل��ن��وع��ي��ة، 
و�لتي   ،"Project You"

2022 مب�شاركة �أكرث من 100 
ج���ه���ة ع���ار����ش���ة ت��ت��ط��ل��ع ب���دوره���ا 

للتو��شل مع �ل�شباب �لإمار�تي.
ُيقام  �ل�����ذي   - �مل���ع���ر����س  وي�����ش��ه��د 
�أي����ام - �شل�شلة  ع��ل��ى م���دى ث��الث��ة 

ور�س  من  �شل�شلة  للح�شور  تقدم 
�لعمل لتطوير مهار�تهم، وفعالية 
"مربجمي �مل�شتقبل"، وهو مع�شكر 
وينعقد  بالربجمة  تدريبي خا�س 
مل�����دة ث���الث���ة �أي�������ام ب���ال���ت���ع���اون مع 

�لحتياطية،  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل��دم��ة 
�إ�شافة �إىل �شورة �شخ�شية وذلك 

و�شهادة  و�لح��ت��ي��اط��ي��ة،  �لوطنية 
ع����دم مم��ان��ع��ة ����ش���ادرة م���ن هيئة 

�خلا�شة  �ل��ت��وظ��ي��ف  من�شة  ع��رب 
ب�شرطة دبي. 

�لر�ئدة.
�ملعر�س  م��ن   2022 دورة  وُت��ق��ام 
لت�شجيع  "ُكن"،  ����ش���ع���ار  حت����ت 
�ل�����ش��ب��اب �لإم���ار�ت���ي ع��ل��ى �لتحلي 

�لوطني، وهيئة كهرباء ومياه دبي، 
�أبوظبي  وم�شرف  �إعمار،  و�شركة 
�ل�شرق  و�أك�����ش��ن��ت�����ش��ر  �لإ����ش���الم���ي، 
�لأو���ش��ط، و�ل��ع��دي��د م��ن �ل�شركات 

و�لطموح،  و�مل�شوؤولية  بال�شجاعة 
لتطوير  �إل���ه���ام���ه���م  خ�����الل  م����ن 
م�شريتهم �ملهنية، و�كت�شاف فر�س 

وظيفية جديدة.

�ل�سحة تطلق حملتها �لوطنية �ل�سنوية للتوعية مبر�ض �لإنفلونز� �ملو�سمية
•• دبي- وام: 

�ل�شنوية  �لوطنية  �ملجتمع لإطالق حملتها  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  ت�شتعد 
نف�شك..�إحِم  ن  "َح�شّ �شعار  حتت  �ملو�شمية  �لإنفلونز�  مبر�س  للتوعية 
دي�شمرب  نهاية  وح��ت��ى  �جل���اري  �شبتمرب   26 م��ن  �ل��ف��رتة  جمتمعك" يف 

�ملقبل .
�ل�شحة  وهيئة  �لعامة  لل�شحة  �أبوظبي  مركز  مع  بالتعاون  �حلملة  تقام 
يف  �لدولة  ��شرت�تيجية  مع  ين�شجم  ومب��ا  �أبوظبي  �ل�شحة  ود�ئ��رة  بدبي 

توفري تغطية �شحية �شاملة حتمي �أفر�د �ملجتمع من �لأم�ر��س �ملعدية.
وتهدف �حلملة �إىل رفع �لوعي �ل�شحي باأهمية �لتطعيم �شد �لإنفلونز� 
�ل�شحي  �ل��ق��ط��اع  �ل��ع��ام��ل��ني يف  ل���دى  �ل��وع��ي  زي����ادة  ج��ان��ب  �إىل  �ملو�شمية 

وتدريبهم على �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية للوقاية من �لإنفلونز� وخماطرها 
وتوفري �للقاحات لتطعيم �لفئات �مل�شتهدفة ورفع ن�شبة �لتغطية باللقاح 
مع �لرتكيز على �لفئات �لأكرث عر�شة مل�شاعفات �لإنفلونز� مبا يف ذلك 

كبار �ل�شن و�لن�شاء �حلو�مل و�مل�شابني بالأمر��س �ملزمنة.
لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل  �لرند  �لرحمن  عبد  ح�شني  �لدكتور  �شعادة  و�أك��د 
�لتوعوية  �حلملة  �أن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  يف  �لعامة  �ل�شحة 
�جلهات  مع  بالتعاون  �ل��وز�رة  حر�س  تعك�س  �ملو�شمية  �لإنفلونز�  مبر�س 
�ل�شحية يف �لدولة على حت�شني جميع �أفر�د �ملجتمع من �لأمر��س �ملعدية 
باملعلوم��ات  وتزوي��دهم  منها  �لوقاية  بطرق  وتوعيتهم  �لإنفلونز�  ومنها 
ن�شبة  لرفع  �ل�شنوية  �لتطعيم  بحم��الت  �مل�ش��اركة  عل��ى  ت�ش��جعهم  �لت��ي 

�لتغطية باللقاح.  و�م / حلة

�ل�سحة جتري 202,967 فح�سا وتك�سف عن 370 �إ�سابة 
جديدة بفريو�ض كورونا و360 حالة �سفاء

••   اأبوظبي-وام: 

وزيادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  م��ع  متا�شيا 
نطاق �لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت 
19" و�ملخالطني لهم  "كوفيد -  �مل�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد 
جديد�  فح�شا   202،967 �إج���ر�ء  ع��ن  �ل���وز�رة  �أعلنت   .. وعزلهم 
�ملجتمع  ف��ئ��ات خمتلفة يف  ع��ل��ى  �مل��ا���ش��ي��ة   24 �ل����  �ل�����ش��اع��ات  خ���الل 

با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.
  و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع نطاق 
370 حالة �إ�شابة  �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 

وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  �ل��الزم��ة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت 

جمموع �حلالت �مل�شجلة 1،023،719 حالة.
وفاة  حالة  �أي  ت�شجيل  عدم  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  و�أعلنت 
خالل �لأربع و�لع�شرين �شاعة �ملا�شية، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف 

�لدولة 2،342 حالة.
360 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س    كما �أعلنت �ل��وز�رة عن �شفاء 
19" وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س  "كوفيد -  كورونا �مل�شتجد 
بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت �ل�شفاء 1،003،086 حالة.  

وثيقة �لأخوة �لإن�سانية يف منتدى طالبي عاملي بجامعة جورج تاون

للتوعية باأهمية وكيفية �لوقاية من �حلر�ئق حفاظًا على �سالمة �أفر�د �ملجتمع

مركز �لتو�جد �لبلدي- مدينة خليفة ينظم مبادرة م�سح ميد�ين للمباين و�ملن�ساآت �لتجارية و�ملطاعم مبدينة خليفة

•• وا�صنطن - وام:

منتدى  يف  �لعامل  بقاع  خمتلف  من  جامعي  طالب   100 من  �أك��رث  �شارك 
يف  ت��اون  ج��ورج  جامعة  ��شت�شافته  و�ل��ذي  �لإن�شاين"  �لت�شامن  "تعزيز 

�لعا�شمة �لأمريكية و��شنطن يوم �لثنني �ملا�شي .
�أحمد �لطيب،  �أ. د.  وخالل �ملنتدى �لذي �شارك فيه ف�شيلة �لإمام �لأكرب 
معايل  و  لة،  م�شَجّ كلمة  عرب  �مل�شلمني،  حكماء  جمل�س  رئي�س  �لأزه��ر  �شيخ 

و�لأمني  �ل�شباب  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  �مل��زروع��ي  فار�س  بن  �شهيل  بنت  �شما 
على  �ل�شوَء  ت�شليط  مت  عبد�ل�شالم  حممد  �مل�شلمني  حكماء  ملجل�س  �لعام 
م�شاركة  "ي�شرين  �ملزروعي:  �شما  معايل  وقالت   . �لإن�شانية  �لأخ��وة  وثيقة 
�س �ل�شيخ ز�يد بن  �لق�شة �مللهمة و�لدرو�س �مل�شتفادة من م�شرية �لو�لد �ملوؤ�ِشّ
�شلطان طيب �هلل ثر�ه ..مع جمموعٍة متنوعٍة من �لطالب يف جامعة جورج 
ا ينبغي �لقتد�ء به يف تعزيز �لأخوة  تاون. لقد كانت م�شريته منوذًجا مثالًيّ
�لإن�شانية، و�شوف يبقى �إرثه �ملتمثل يف ن�شر �حلب بني �لأمم و�لأفر�د بيننا 

جميًعا لتتلقاه �لأجيال �لقادمة جياًل بعد جيل".
عامليني  مو�طنني  "ب�شفتكم   : �مل�شلمني  حكماء  ملجل�س  �لعام  �لأم��ني  وق��ال 
ٍد من  ب�شعوٍر متجِدّ �ملوؤمتر  يغادر كل و�حد منكم هذ�  �أن  �آمل  �ل�شباب،  من 
�لأمل و�حلما�شة نحو تعزيز �لأخوة �لإن�شانية وفهم "�لآخر". يجب �أن نرى 

�لإن�شانية". يف  لنا  �أخٍت  �أو  "�لآخر" كاأٍخ 
وكان من بني �ملتحدثني باملنتدى، �لذي عقد بال�شر�كة بني جمل�س حكماء 
�مل�شلمني و�للجنة �لعليا لالأخوة �لإن�شانية وجامعة جورج تاون، عميد د�ئرة 

�حلو�ر بني �لأديان لدى �لكر�شي �لر�شويل، نيافة �لكاردينال ميغيل �أنخيل 
ح�شني  حممد  �لدكتور  �ل�شابق  �لأزه���ر  جامعة  ورئي�س  جيك�شوت،  �أيو�شو 
�ملحر�شاوي، وكبري �لباحثني يف جامعة جورج تاون يف مركز بريكلي لالأديان 

و�ل�شالم و�ل�شوؤون �لعاملية بجامعة جورج تاون كاثرين مار�شال.
ا يف �ملوؤمتر رئي�س جامعة جورج تاون جون جوزيف ديجيويا،  كما �شارك �أي�شً
توما�س  لل�شالم  بريكلي  مركز  ومدير  �لعاملية  للم�شاركة  �لرئي�س  ونائب 

بان�شوف.

••  اأبوظبي - الفجر

�أبوظبي  هيئة  مع  بالتعاون  خليفة،  مدينة  �لبلدي-  �لتو�جد  مركز  نظم 
للدفاع �ملدين، مبادرة م�شح ميد�ين للمباين و�ملن�شاآت �لتجارية و�ملطاعم 
يف مدينة خليفة، �شمن منظومة �لرقابة �ملوحدة، هدفت �إىل توعية �ملالك 
حفاظاً  �حل��ر�ئ��ق  م��ن  و�ل�شالمة  �ل��وق��اي��ة  وكيفية  باأهمية  و�مل�شتاأجرين 
و�لتعاون  �لتو��شل  �شبل  �إىل تعزيز  بالإ�شافة  �ملجتمع،  �أف��ر�د  على �شالمة 
�ملجتمع. وخ��دم��ة  �لعامة  �مل�شلحة  فيه  مل��ا  �ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  م��ع 
�ملباين  كامل، فح�س  �شهر  على مد�ر  تنفيذها  �لتي مت  �ملبادرة،  وت�شمنت 
و�ختبار مدى جاهزيتها يف حالت �لطو�رئ، وكذلك فح�س كفاءة �أجهزة 
�أ�شحاب  توعية  �مل��ب��ادرة  ت�شمنت  كما  �حل��ر�ئ��ق،  �إطفاء  وم�شخات  �لإن���ذ�ر 
عمليات  �إج��ر�ء  و�أهمية  ب�شرورة  و�مل�شتاأجرين  �لتجارية  و�ملن�شاآت  �ملباين 
ب�شكل  و�ملبنى  و�إطفاء �حلر�ئق  �لإنذ�ر  �لدورية لأجهزة  �ملتابعة و�ل�شيانة 
عام، حفاظاً على �شالمة �جلميع وتعزيز�ً للمظهر �حل�شاري �لذي تتمتع 
به مدينة خليفة.�إىل ذلك يحر�س مركز �لتو�جد �لبلدي- مدينة خليفة 
دوري  ب�شكل  �لوقائية  �لتوعوية  �مل��ب��ادر�ت  ه��ذه  مثل  وتنفيذ  تنظيم  على 
طو�ل �لعام، بالتعاون مع �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني، تعزيز�ً ل�شبل �حلماية 

و�ل�شالمة �لعامة لكافة �أفر�د �ملجتمع.
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اأخبـار الإمـارات
عبد�هلل بن ز�يد يلتقي �لرئي�ض �لتنفيذي لـ )جمموعة �لأزمات �لدولية( يف نيويورك

•• نيويورك-وام: 

ن��ه��ي��ان وزير  �آل  ب��ن ز�ي���د  �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل  �ل��ت��ق��ى �شمو 
�خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �ل����دويل ���ش��ع��ادة ك��وم��ف��ورت �يرو 
وذلك   ، �لدولية  �لأزم���ات  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�لعامة  77 من �جلمعية  �ل�  �ل��دورة  �أعمال  على هام�س 

لالأمم �ملتحدة يف نيويورك.
ب��ح��ث �ل��ل��ق��اء �شبل ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك ب��ني دولة 
�لإم�������ار�ت وجم��م��وع��ة �لأزم������ات �ل���دول���ي���ة، �إ���ش��اف��ة �إىل 
و�لدولية  �لإقليمية  و�مل�شتجد�ت  �ملنطقة  يف  �لأو���ش��اع 

�أع��م��ال �جلمعية  ب��ج��دول  �ملرتبطة  �مللفات  م��ن  وع���دد�   ،
�لعامة لالأمم �ملتحدة.

و�أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان �لتز�م دولة 
�ملبذولة  �لعاملية  �جلهود  كافة  بدعم  �لر��شخ  �لإم���ار�ت 
و�آمال  تطلعات  وتلبية  �لدوليني  و�لأم��ن  �ل�شلم  لتعزيز 

�ل�شعوب �إىل م�شتقبل مزدهر.
و�أ�شار �شموه �إىل �أن �لتحديات �لتي تو�جه �لعامل �أجمع 
�ل��دويل �جلماعي من  �لعمل  تعزيز  �أهمية  تعك�س  �ليوم 
�ل��الزم��ة لها و�ل�شعي نحو حتقيق  �إي��ج��اد �حل��ل��ول  �أج��ل 
م�شيد�   .. �مل��ج��ت��م��ع��ات  يف  �مل�����ش��ت��د�م  و�لزده������ار  �لتنمية 

بجهود جمموعة �لأزم��ات �لدولية لإر�شاء دعائم �لأمن 
و�ل�شتقر�ر يف �لعامل �أجمع.

من جانبها �أ�شادت �شعادة كومفورت �يرو مببادر�ت دولة 
�لإمار�ت �لإن�شانية �لبارزة يف �لعامل وحر�شها على دعم 

جهود �ملجتمع �لدويل ل�شون �ل�شلم و�لأمن �لدوليني.
حارب  �شعيد  حممد  بنت  م��رمي  معايل   .. �للقاء  ح�شر 
�ل�شفرية  و�لبيئة ومعايل  �ملناخي  �لتغري  �ملهريي وزيرة 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�����ش��اع��دة  ن�شيبة  زك���ي  لن���ا 
�لدويل لل�شوؤون �ل�شيا�شية �ملندوبة �لد�ئمة للدولة لدى 

�لأمم �ملتحدة.

عبد�هلل بن ز�يد يلتقي ممثلي �ملنظمات �ليهودية �لدولية يف نيويورك
•• نيويورك-وام:

�لتقى �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
�لأمريكية وذلك على هام�س  �لدولية  �ليهودية  �ملنظمات  عدد� من ممثلي 

�أعمال �لدورة �ل� 77 من �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف نيويورك.
�ملرتبطة بجدول  �مل�شرتك  �لق�شايا ذ�ت �لهتمام  �للقاء بحث  جرى خالل 

منطقة  يف  �لأو���ش��اع  �إىل  بالإ�شافة  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة  �جلمعية  �أعمال 
مبا  بها  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  وتعزيز  �ل�شالم  حتقيق  و�شبل  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 

يحقق تطلعات �شعوبها �إىل �لتنمية و�لزدهار.
كما ��شتعر�س �شموه مع ممثلي �ملنظمات �ليهودية �لدولية �لأمريكية دور 

�لتفاق �لإبر�هيمي يف حتقيق �ل�شالم و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة.
�ملنظمات  دور  �أه��م��ي��ة  �إىل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  و�أ���ش��ار 

�ليهودية �لدولية �لأمريكية يف دعم كافة �جلهود �ملبذولة لتحقيق �ل�شالم 
�لتي تقوم  ، م�شيد� باجلهود  �ملنطقة  �لأم��ن و�ل�شتقر�ر يف  وتر�شيخ دعائم 
�لت�شامح  �لأدي����ان ون�شر قيم  ب��ني  �أج��ل تعزيز �حل���و�ر  م��ن  بها وم��ب��ادر�ت��ه��ا 

و�لتعاي�س.
من جانبهم ثمن ممثلو �ملنظمات �ليهودية �لدولية �لأمريكية جهود دولة 
�لإمار�ت �لر�ئدة لتعزيز ون�شر قيم �لت�شامح و�لتعاي�س و�لأخوة �لإن�شانية يف 

�لعامل ، م�شريين �إىل �أن �لتفاق �لإبر�هيمي لل�شالم �لذي مت توقيعه بني 
دولة �لإم��ار�ت ودولة �إ�شر�ئيل قبل نحو عامني �شكل خطوة تاريخية يجب 
�لبناء عليها لتحقيق �ل�شالم يف �ملنطقة وتعزيز �لتعاون �مل�شرتك من �أجل 

م�شتقبل �أمن مزدهر ل�شعوبها.
�لوليات  ل��دى  �لدولة  �شفري  �لعتيبة  مانع  يو�شف  معايل   .. �للقاء  ح�شر 

�ملتحدة �لأمريكية.

عبد�هلل بن ز�يد يلتقي عدد� من وزر�ء �خلارجية و�ملندوبة �لأمريكية لدى �لأمم �ملتحدة يف نيويورك
•• نيويورك-وام:

و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �لتقى 
�لدويل يف نيويورك عدد� من وزر�ء خارجية �لدول �مل�شاركة يف �أعمال �لدورة 

�ل� 77 للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة كل على حدة.
�أوروب��ا و�ل�شوؤون �خلارجية  �لتقى �شموه معايل كاثرين كولونا وزيرة  فقد 

يف جمهورية فرن�شا ومعايل �لدكتور �شوبر�منيام جاي �شانكار وزير �ل�شوؤون 
غرينفيلد  توما�س  ليند�  �ل�شفرية  و�شعادة  �لهند  جمهورية  يف  �خلارجية 

�ملندوبة �لد�ئمة للوليات �ملتحدة �لأمريكية لدى �لأمم �ملتحدة.
و�ل�شر�كة  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  بحث  �ل��ل��ق��اء�ت  ه��ذه  جممل  خ��الل  وج���رى 
�ل�شرت�تيجية يف �لقطاعات كافة ومنها �لقت�شادية و�ل�شتثمارية و�ملالية 
بني  و�ل�شياحية  و�لتعليمية  و�لثقافية  �لغذ�ئي  و�لأم��ن  �ملتجددة  و�لطاقة 

دولة �لإمار�ت وهذه �لدول. كما ��شتعر�شت �للقاء�ت عدد� من �لق�شايا ذ�ت 
�لهتمام �مل�شرتك ومنها ملف �لطاقة و�لغذ�ء و�أهمية حتقيق �ل�شتقر�ر يف 
ملكافحة  �ملبذولة  �لعاملية  �جلهود  تعزيز  �شبل  �إىل  بالإ�شافة  �لعاملي  �ل�شوق 
�لتغري �ملناخي. وبحث �شموه و�أ�شحاب �ملعايل وزر�ء خارجية فرن�شا و�لهند 
�ملتحدة  �لأمم  لدى  �لأمريكية  �ملتحدة  للوليات  �لد�ئمة  �ملندوبة  و�شعادة 
عدد� من �لق�شايا �ملدرجة على جدول �أعمال �لدورة �ل� 77 للجمعية �لعامة 

و�لق�شايا  �مل�شتجد�ت  جت��اه  �لنظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل��و�  كما   ، �ملتحدة  ل���الأمم 
�أحمد  بن  �شلطان  �لدكتور  معايل   .. �للقاء�ت  ح�شر  و�لدولية.  �لإقليمية 
حممد  بنت  م��رمي  ومعايل  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة  وزي��ر  �جلابر 
لنا  �ل�شفرية  ومعايل  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وزي��رة  �ملهريي  ح��ارب  �شعيد 
�ل�شيا�شية  لل�شوؤون  �لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزير  م�شاعدة  ن�شيبة،  زكي 

�ملندوبة �لد�ئمة للدولة لدى �لأمم �ملتحدة.

عبد�هلل بن ز�يد يعقد �جتماعا ثالثيا مع وزيري خارجية �لهند وفرن�سا يف نيويورك
•• نيويورك -وام:

ز�يد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  عقد 
و�لتعاون  �خلارجية  وزير  نهيان  �آل 
معايل  مع  ثالثيا  �جتماعا  �ل��دويل 
ك���اث���ري���ن ك���ول���ون���ا وزي�������رة �أوروب�������ا 
جمهورية  يف  �خل��ارج��ي��ة  و�ل�����ش��وؤون 
فرن�شا ومعايل �لدكتور �شوبر�منيام 
جاي �شانكار وزير �ل�شوؤون �خلارجية 
يف ج��م��ه��وري��ة �ل��ه��ن��د. ج���رى خالل 
�ل��ذي عقد على هام�س   - �لجتماع 
77 من �جلمعية  �ل�  �ل��دورة  �أعمال 
نيويورك  �ملتحدة يف  ل��الأمم  �لعامة 
�لثنائي  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات  ب��ح��ث   -
و�شبل  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  و�ل�����ش��ر�ك��ة 
تعزيزها وتطويرها مبا يدعم جهود 
�لزده����ار  لتحقيق  �ل��ث��الث  �ل����دول 
�مل�شتد�مة.  و�لتنمية  �لق��ت�����ش��ادي 
ك����م����ا ب����ح����ث �����ش����م����وه م������ع م���ع���ايل 
�لدكتور  وم��ع��ايل  ك��ول��ون��ا  ك��اث��ري��ن 
���ش��ان��ك��ار عدد�  ���ش��وب��ر�م��ن��ي��ام ج����اي 

وتطلعات  روؤى  ل���دي���ه���م  �ل����ث����الث 
�مل�شتد�م  �لنمو  لتحقيق  م�شرتكة 
�لزدهار  يف جمتمعاتهم مبا يحقق 
و�لرخاء ل�شعوبهم. من جانبهما �أكد 
جاي  �شوبر�منيام  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل 

�ملقبل. وناق�س �لجتماع �مل�شتجد�ت 
على �ل�شاحتني �لإقليمية و�لدولية 
و�أه��م��ي��ة تعزيز �ل��ت��ع��اون �ل���دويل يف 
ومنها  �لعاملية  �لتحديات  مو�جهة 
�أم���ن �ل��ط��اق��ة و�ل���غ���ذ�ء. و�أك���د �شمو 

�ل�شر�كة  تعزيز  يف  ودوره  �لثالثي 
دولة  م��ع  �ل�شاملة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لإمار�ت على �ل�شعدة كافة. ح�شر 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل   .. �ل��ل��ق��اء 
�ل�شناعة  وزي���ر  �أح��م��د �جل��اب��ر  ب��ن 

�مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت  �مللفات  م��ن 
تعزيز  و�شبل  �ملناخي  �لتغري  ومنها 
خا�شة  ملكافحته  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل��ه��ود 
مع ��شت�شافة دولة �لإمار�ت ملوؤمتر 
COP28 �لعام  �ل��دول �لأط��ر�ف 

يف  �خلارجية  �ل�شوؤون  وزي��ر  �شانكار 
ومعايل  �ل�شديقة  �لهند  جمهورية 
ك���اث���ري���ن ك���ول���ون���ا وزي�������رة �أوروب�������ا 
جمهورية  يف  �خل��ارج��ي��ة  و�ل�����ش��وؤون 
�لجتماع  ه��ذ�  �أه��م��ي��ة  على  فرن�شا 

�آل نهيان -  �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
خالل �لجتماع - �أن دولة �لإمار�ت 
و�شر�كة  مم��ي��زة  ب��ع��الق��ات  ت��رت��ب��ط 
�لهند  م���ع  م��ث��م��رة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل����دول  �أن  �إىل  م�����ش��ري�   ، وف��رن�����ش��ا 

ومعايل  �مل��ت��ق��دم��ة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
م�شاعدة  ن�شيبة  زك��ي  لن��ا  �ل�شفرية 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �لدويل 
لل�شوؤون �ل�شيا�شية �ملندوبة �لد�ئمة 

للدولة لدى �لأمم �ملتحدة.

خالل �للقاء �لت�ساوري لـ »�آ�سيكا«.. �ل�سعبة �لربملانية توؤكد على �لنهج �لثابت لالإمار�ت يف خدمة �لإن�سانية
•• بوجومبو-وام:

�لوطني  �ملجل�س  ع�شو  �حل��م��ادي  حمد  ع��دن��ان  ���ش��ع��ادة  �أك���د 
�أه��م��ي��ة �للتز�م  �لحت�����ادي، �أن دول���ة �لإم�����ار�ت ت�����ش��دد ع��ل��ى 
�شيما يف  �ملتحدة، ل  �لأمم  �ل��دويل وميثاق  �لقانون  مببادئ 
�شيادة  �ل�شلمية، و�حرت�م  بالطرق  �لدولية  �لنز�عات  ت�شوية 

�لدول و��شتقاللها و�شالمة �أر��شيها.
�لإن�شاين  دوره����ا  يف  م�شتمرة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  �أك���د  ك��م��ا 
�ل���د�ئ���م يف خ��دم��ة �لإن�����ش��ان��ي��ة ج��م��ع��اء ك��ن��ه��ج ث��اب��ت ور��شخ 
توفري  خ���الل  م��ن  وذل���ك  �خل��ارج��ي��ة،  �شيا�شتها  ل��ل��دول��ة يف 

�حلل  وت�شجيع  �أوكر�نيا  يف  للمحتاجني  و�مل�شاعدة  �لإغ��اث��ة 
�لدبلوما�شي لل�شر�عات.

�ألقاها  �لتي  �لإمار�تية  �لربملانية  �ل�شعبة  جاء ذلك يف كلمة 
�لت�شاوري  �للقاء  يف  �مل�شاركة  خالل  �حلمادي  عدنان  �شعادة 
�لتا�شع لر�بطة جمال�س �ل�شيوخ و�ل�شورى و�ملجال�س �ملماثلة 
بوجومبو  مدينة  يف  /�آ�شيكا/  �لعربي  و�ل��ع��امل  �إفريقيا  يف 
�لرو�شية  " �لأزم���ة  مو�شوع  ح��ول  ب��ورون��دي،  جمهورية  يف 
و�أ���ش��ع��ار �لطاقة  �لإم���د�د  و�آث��اره��ا على �شال�شل  �لأوك��ر�ن��ي��ة 
و�لغذ�ء"، وي�شم وفد �ل�شعبة �شعادة نا�شر حممد �ليماحي 

ع�شو �ملجل�س �لوطني �لحتادي.

و�أكد �شعادة عدنان �حلمادي �أهمية دور �لربملانيني يف تعزيز 
�ل��ع��م��ل �جل��م��اع��ي و�حل�����و�ر وت��غ��ل��ي��ب ل��غ��ة �ل��ع��ق��ل و�حلكمة، 
�أن  �ل�شلمي.. م�شدد� على  للحل  �ملمكنة  �لفر�س  و�إتاحة كل 
�ل�شبيل  هي  �لدبلوما�شية  ب��اأن  ر��شخا  �إميانا  توؤمن  �لدولة 
�لوحيد �لقابل للتطبيق لإنهاء �لأزمة وخلق ج�شور للحياة 

�مل�شرتكة .
ورئي�شها  ب���ورون���دي  ج��م��ه��وري��ة  �إىل  �ل�شكر  ���ش��ع��ادت��ه  ووج���ه 
�أن يتوج هذ�  �لت�شاوري، متمنيا  �للقاء  �أعمال هذ�  لرعايتها 
�ل�شلمي  للحل  ملمو�شة  وبر�مج  وم��ب��ادر�ت  بخطو�ت  �للقاء 

لالأزمة �لرو�شية �لأوكر�نية.
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•• ال�صارقة -وام:

بالقيادة  �جل��ن��ائ��ي  �مل��خ��ت��رب  ح�����ش��د 
6 ملكيات  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة 
فكرية معتمدة من وز�رة �لقت�شاد 
�مل���و�����ش���ف���ات  دل����ي����ل  ب����ال����دول����ة يف 
�ل���ق���ي���ا����ش���ي���ة ل����ع����دد م�����ن �مل����ج����الت 
بالق�شم،  و�لتخ�ش�شية  �جل��ن��ائ��ي��ة 
�لإمكانيات  تطوير  لنهج  ��شتمر�ر�ً 
�إجناز  �لفنية .. وذلك يف  و�لقدر�ت 
ج���دي���د ي�����ش��اف ل�����ش��ج��ل �إجن����از�ت����ه 
�لأمنية  �مل����ج����الت  يف  �مل���ت���الح���ق���ة 

و�جلنائية و�لتخ�ش�شية.
و قال �لنقيب يحيى حممد �لكندي 
و�لتميز  �ل�شرت�تيجية  ف��رع  مدير 
�شرطة  يف  �جل��ن��ائ��ي  �ملخترب  بق�شم 

�لفكرية  �مل���ل���ك���ي���ات  �إن  �ل�������ش���ارق���ة 
للمو��شفات  م��ط��اب��ق��ة  �جل����دي����دة 
)�ل�شموم  جم�����الت  يف  �ل��ق��ي��ا���ش��ي��ة 
�جلنائية  �ل��ك��ي��م��ي��اء  و  و�مل����خ����در�ت 

�لتحاليل  و  �ل���ور�ث���ي���ة  �ل��ب�����ش��م��ة  و 
و  و�لتزوير  �لتزييف  و  �لبيولوجية 
�شي�شهم  �لذي  �لأمر  �آثار �حلر�ئق( 
م�������ش���ت���وى خم���رج���ات  يف حت�������ش���ني 
�ل���ع���م���ل وج�����ودت�����ه ودق�������ة وك����ف����اءة 
�لأدل���ة  جم���ال  يف  �لفنية  �ل��ت��ق��اري��ر 
�أه��م��ي��ة هذه  �جل��ن��ائ��ي��ة.. لف��ت��ا �إىل 
جودة  حت�شني  يف  �لفكرية  �مللكيات 
ما  �لفحو�شات  نتائج  ودق��ة  �لعمل 
ي�شهم يف رفع كفاءة �لتقارير �لفنية 

�ل�شادرة.
للعاملني  و�لم��ت��ن��ان  �ل�شكر  ووج��ه 
و�أ�شحاب  �جل��ن��ائ��ي  �ملخترب  بق�شم 
يبذلونه  م��ا  على  �لفكرية  �مللكيات 
من جهود يف �شبيل �لرتقاء بالعمل 
�جلنائي يف �لق�شم .. مثمناً حر�س 

�ل�شارقة  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
�لأفكار  ملختلف  �لد�ئم  دعمها  على 
خمتلف  يف  �ل��ط��م��وح��ة  و�مل�����ش��اري��ع 
�ل���ت���ي تدعم  �جل���ن���ائ���ي���ة  �مل����ج����الت 
�لعمل  وخم������رج������ات  م�������ش���ت���وي���ات 
�لق�شم  كفاءة  رف��ع  بجانب  وج��ودت��ه 
م����ن خ������الل �ل����ش���ت���غ���الل �لأم����ث����ل 
لكافة �لإمكانيات �لب�شرية من ذوي 
و�ملعد�ت  و�لأجهزة  �لعالية  �لكفاءة 
�مل���ت���ط���ورة ل��ل��ت��ع��ام��ل �لأن�������ش���ب مع 
خمتلف �لق�شايا و�إجنازها للتقارير 
�لق�شم  و�أف�����رع  �ل���وح���د�ت  ك��اف��ة  يف 
�لقيادة  �أه��د�ف  �ملختلفة مبا يحقق 
�ملن�شجمة مع �لهدف �ل�شرت�تيجي 
�إىل تعزيز  �لر�مي  �لد�خلية  لوز�رة 

�لأمن و�لأمان.

•• اأبوظبي -الفجر:

للبحوث  ت�����ري�����ن�����دز  م�����رك�����ز  �أك����������د 
�ل�شالم  حت��ق��ي��ق  �أن  و�ل����ش���ت�������ش���ار�ت 
و�ل�شتقر�ر يحتاج �إىل روؤية و�شجاعة 
و�إر�دة �شيا�شية، كما �أن �حلفاظ عليه 
م�شوؤولية  و�أعظم  �أهمية  �أكرث  يعترب 
�أهمية  و�إدر�ك  فهمه  و�أن  �شنعه،  من 
حت��ق��ي��ق��ه ي��ع��د م���ن �أه����م �ل��ع��و�م��ل يف 

��شتد�مته و�حلفاظ عليه.
جاء ذلك يف ت�شريح للدكتور حممد 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل��ع��ل��ي  �هلل  ع��ب��د 
�لعاملي  �ليوم  مبنا�شبة  تريندز  ملركز 
�شبتمرب   21 ي�شادف  �ل��ذي  لل�شالم 
��شتد�مة  �أن  م����وؤك����د�ً  ع�����ام،  ك���ل  م���ن 
�ل�������ش���الم ل��ي�����س ب��امل��ه��م��ة �ل�����ش��ه��ل��ة �أو 
�لتلقائية، بل حتتاج �ىل �إر�دة �شيا�شية 
و�شجاعة و��شتمر�رية وعمل متو��شل 
م���ن �أج����ل حت��ق��ي��ق��ه و�ل����ش���ت���ف���ادة من 

�ل�شتقر�ر  �شعيد  على  �شو�ء  نتائجه، 
�لتفاقات  �إن  وق������ال  �ل��ت��ن��م��ي��ة.  �أو 
�لإب��ر�ه��ي��م��ي��ة، خ��ري م��ث��ال ع��ل��ى هذه 
�ل�شالم،  ل��ب��ن��اء  و�لإر�دة  �ل�����ش��ج��اع��ة 
و�إ�شارة و��شحة على �أن �لعامل ي�شعى 
�أكرث  �ل��ع��امل��ي  �ل�شلمي  �لتعاي�س  �إىل 
�أن فهم  �أي فرتة م�شت، ُم�شيفاً  من 

�أهم  ��ِث��ل  مُيَ حتقيقه  و�أه��م��ي��ة  �ل�شالم 
�لعو�مل يف ��شتد�مته و�حلفاظ عليه. 
�أن  على  �لعلي  حممد  �لدكتور  و�شدد 
للب�شرية، وهو  �ل�شالم ي�شكل متطلباً 
ما ت�شعى �إليه �لأمم و�ل�شعوب، بهدف 
و�لعد�لة  و�لأم�������ان  �لأم�����ن  ي��ع��م  �أن 
�ملاآ�شي  �أن  و�ل�شتقر�ر للجميع، مبيناً 
�لب�شرية  ك��ل��ف��ت  �حل������روب  ووي������الت 

�لكثري على مر �لع�شور و�لأزمنة. 
�لعامل �لقت�شادي يف  �أهمية  و�أو�شح 
�شنع �ل�شالم و�حلفاظ عليه وتطويره 
و�إن�شانياً  ف��ك��ري��اً  م��ف��ه��وم��اً  ب��و���ش��ف��ة 
و�شيا�شياً، موؤكد�ً �أن �ملوؤ�شر�ت �لر�هنة 

يف �ل�شرق �لأو�شط مب�شرة للغاية.
�ملتحدة  �لأمم  �خ���ت���ي���ار  �إن  وق�������ال 
�ل�شالم"،  وب��ن��اء  �لعن�شرية  "�إنهاء 
هذ�  لل�شالم  �ل��دويل  لليوم  مو�شوعاً 
عاملية  دع���وة  ي�شكل   -  2022 �ل��ع��ام 
�ملتحدة،  �لأمم  جهود  �إىل  لالن�شمام 

و�ل���ع���م���ل م����ن �أج������ل ع�����امل خ������اٍل من 
�لعن�شري، عامل  �لعن�شرية و�لتمييز 
على  و�لتعاطف  �لرحمة  فيه  تتغلب 
�ل�شك و�لكر�هية، عامل ميكننا حقاً �أن 
نفخر به ونحيا فيه. و�ختتم �لرئي�س 
بتاأكيد  ت���ري���ن���دز  مل���رك���ز  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
���ش��رورة ب��ذل جم��ه��ود �أك���رب لتحقيق 
يتطلب  �ل�����ش��الم  �أن  م��ب��ي��ن��اً  �ل�����ش��الم، 
ب��ن��اء جم��ت��م��ع��ات ي�����ش��ع��ر ف��ي��ه��ا جميع 
�أنهم قادرون على �لزدهار،  �أع�شائها 
كما ينطوي على �إيجاد عامل مت�شامح 
�حتفاء  �إن  وق��ال  ومت�شامن.  مت�شاٍو 
مركز تريندز بهذ� �ليوم �لعاملي ياأتي 
يف �إطار �هتمامه ور�شالته �لر�مية �إىل 
�لعاملي،  و�ل�شالم  �لت�شامح  قيم  ن�شر 
�شباب  لباحثني  ر�شينة  ب��ح��وث  ع��رب 
و�لهتمام  �لرعاية  كل  �ملركز  ُيوليهم 
و�ل�شامن  �مل�شتقبل،  ق��ادة  بو�شفهم 

ل�شالم فعال م�شتد�م.

•• دبي-الفجر: 

�أط����ل����ق م����رك����ز حم���م���د ب����ن ر�����ش���د 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �حل��ك��وم��ي،  لالبتكار 
ر��شد لالبتكار،  �شندوق حممد بن 
 Pitch( �لبتكار  عرو�س  مبادرة 
�إىل  �ل��ه��ادف��ة   ،)@MBRCGI
�لإم����ار�ت،  دول���ة  يف  �ملبتكرين  دع��م 
و�إت���اح���ة �ل��ف��ر���ش��ة �أم��ام��ه��م لعر�س 
�ب��ت��ك��ار�ت��ه��م و�أف��ك��اره��م �أم����ام جلنة 
لتبنيها  و�ملتخ�ش�شني  �حل��ك��ام  م��ن 
و�ل�شتفادة  وتطبيقها  وتنفيذها 
مبتكرة  ح����ل����ول  �إي�����ج�����اد  يف  م���ن���ه���ا 
�لأد�ء  م�شتوى  وتطوير  للتحديات 

مبا ينعك�س �إيجاباً على �ملجتمع.
ر��شد  ب����ن  م���رك���ز حم���م���د  و�أع����ل����ن 
لالبتكار �حلكومي �أن باب �لت�شجيل 
�مل����وق����ع  �مل�������ب�������ادرة م������ن خ�������الل  يف 
www.pitch. �لإل����ك����رتوين  
mbrcgi.gov.ae مفتوح حتى 
�ل��ر�ب��ع م��ن �أك��ت��وب��ر �مل��ق��ب��ل، و�شيتم 
�خ��ت��ي��ار �لب���ت���ك���ار�ت �مل��ر���ش��ح��ة من 
قبل جلنة من �ملتخ�ش�شني و�شتتاح 
�ل��ف��ر���ش��ة �أم������ام �مل�������ش���ارك���ني �ل���ذي 
لعر�س  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  �ج����ت����ازو� 
و�ب��ت��ك��ار�ت��ه��م يف معر�س  �أف��ك��اره��م 
�إىل   10 من  �لفرتة  "جيتك�س" يف 
13 �أكتوبر �ملقبل، ومن ثم عر�شها 
�أمام جلنة من �حلكام و�ملتخ�ش�شني 
مكافاأة  ومنحهم  �لفائزين  لختيار 

مالية.

�لأوىل  �ملبادرة يف مرحلتها  وتغطي 
تنفيذها  يعتمد  �ل��ت��ي  �لب���ت���ك���ار�ت 
وتت�شمن  �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ع����ل����ى 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات �مل��ب��ت��ك��رة، و�ل���روب���وت���ات 
�لذكاء  وحلول  �حلديثة،  و�لأجهزة 
�لفرت��شي  و�ل��و�ق��ع  �ل�شطناعي 
فيما  �حل����دي����ث����ة،  و�ل���ت���ط���ب���ي���ق���ات 
لالبتكار�ت  �لتقييم  معايري  ت�شمل 
�حللول  ت��ك��ون  بحيث  "�حلد�ثة" 
م��ب��ت��ك��رة وقائمة  �لأع���م���ال  ومن����اذج 
و"�لأثر"  �حلديثة،  �لتقنيات  على 
�إي�����ج�����اد حلول  ي���رك���ز ع���ل���ى  �ل������ذي 
ومعاجلتها،  ل��ل��ت��ح��دي��ات  م��ب��ت��ك��رة 
خمتلف  يف  للتنفيذ"  و"�لقابلية 
�لدول و�جلهات و�ملوؤ�ش�شات، �إ�شافة 
و�ملفهوم  ل��ل��ن��م��وذج  "�لت�شويق  �إىل 

�ملبتكر".

هــــدى �لــهــا�ــســمــي: حــكــومــة 
�لإمار�ت تتبنى دعم �ملبتكرين 
ــد�عــمــة  وتــعــزيــز �لــبــيــئــة �ل

لالبتكار 
�لها�شمي  ه�����دى  ����ش���ع���ادة  و�أك��������دت 
م�شاعد وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء 
حكومة  �أن  �ل�شرت�تيجية،  ل�شوؤون 
دولة �لإمار�ت تتبنى دعم �ملبتكرين، 
لالبتكار  �ل��د�ع��م��ة  �لبيئة  وت��ع��زي��ز 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع خم���ت���ل���ف �جل���ه���ات 
لتوجيهات  ت��رج��م��ة  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات، 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 

دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
"رعاه �هلل"، بن�شر ثقافة وممار�شات 
�ملبتكرين  م��ن  وب��ن��اء جيل  �لب��ت��ك��ار 
�إعادة ت�شميم م�شتقبل  ي�شهمون يف 

�خلدمات وحت�شني حياة �ملجتمع.
�إطالق  �إن  �لها�شمي  ه��دى  وق��ال��ت 
م���ب���ادرة ع���رو����س �لب���ت���ك���ار، يعك�س 
توجهات حكومة دول��ة �لإم���ار�ت يف 
وتر�شيخ  وتعميم  �ملبتكرين  حتفيز 
جمالت  خمتلف  يف  �لبتكار  ثقافة 
�ل��ع��م��ل، م���ن خ����الل �ل���ش��ت��ث��م��ار يف 
ودعم  و�ملبتكرة،  �لإبد�عية  �لعقول 
�ل��ت��ي ت�شهم يف  �لأف���ك���ار و�مل�����ش��اري��ع 
كما  �إيجابي،  جمتمعي  �أث��ر  حتقيق 
لعر�س  للمبتكرين  �لفر�شة  تتيح 
�لتطويرية  و�أف��ك��اره��م  �بتكار�تهم 
م���ن  وتطبيقها  �ع��ت��م��اده��ا  ليت���م 
لتو�شيع  و�ملوؤ�ش�شات  �جله���ات  قب���ل 
منها  و�ل�شتفادة  م�شاريعهم  نطاق 

وفعالة  ���ش��ري��ع��ة  ح���ل���ول  �إي����ج����اد  يف 
ل���ل���ت���ح���دي���ات ل���ت���ع���زي���ز �جل���اه���زي���ة 

للم�شتقبل.

�سندوق  مب�سرعات  �للتحاق 
حممد بن ر��سد لالبتكار

�لفائزين  �أم��ام  �لفر�شة  �شتتاح  كما 
لاللتحاق مب�شرعات �شندوق حممد 
�ل�شركات  يف  ل��الب��ت��ك��ار  ر�����ش���د  ب���ن 
لتعزيز  ت�شميمه  مت  �ل��ذي  �لنا�شئة 
�لأع���م���ال وت��ط��وي��ر م���ه���ار�ت ري���ادة 
�لأع����م����ال، وت�����ش��ه��ي��ل �ل��ت��و����ش��ل مع 
نخبة من �أب��رز �خل��رب�ء، و�شيحظى 
�ل��ف��ائ��زون ب��ف��ر���ش��ة �حل�����ش��ول على 
م��ن �شندوق  مل�����ش��روع��ات��ه��م  مت��وي��ل 

حممد بن ر��شد لالبتكار.
بن  حممد  �شندوق  م�شّرع  ويبحث 
ر��شد لالبتكار �حتياجات �ملبتكرين 
ويقّدم خدماته لهم مل�شاعدتهم على 
ي�شتمر  حيث  �أعمالهم  منو  ت�شريع 
�لربنامج على مد�ر 6 �أ�شابيع لدعم 
على  �ملبتكرين  وم�����ش��اع��دة  �لإب����د�ع 
�مل�شتقبلية  م�شاريعهم  مالمح  ر�شم 
مب�شاعدة نخبة من خرب�ء �ل�شناعة، 
�لتي  و�ملميز�ت  �خلدمات  وتت�شمن 
خالل  من  �ملبتكرون  عليها  يح�شل 
�ملو��شيع  م��ن  جمموعة  �ل��ربن��ام��ج 
�ل�شركات  ��شتك�شاف  ت�شمل  �ل��ت��ي 
�ل�شوق  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  و�لأ����ش���و�ق، 
وتطوير  و�ل��ت��م��وي��ل،  �مل�����ش��ت��ه��دف��ة، 

�ل�شركات.

•• عجمان-وام:

�طلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم عجمان ، يف جمل�شه بالديو�ن، بح�شور �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد 
�لنعيمي ويل عهد عجمان ، رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي على خطط وبر�مج 
وتنوع  �لإن�شانية  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  وم��ب��ادر�ت  و�أن�شطة 
ملو�جهة  �ل�شعيفة  �لفئات  ت�شاند  �لتي  و�مل�شتقبلية  �حلالية  �مل�شاريع 
�لإن�شاين  للعمل  �ملتز�يدة  �لحتياجات  ومقابلة  �لقت�شادية  �لظروف 

د�خل �لدولة وخارجها.
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  م��ن  لوفد  �شموه  ��شتقبال  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
برئا�شة �شعادة حمود عبد�هلل �جلنيبي �لأمني �لعام �ملكلف لهيئة �لهالل 
�لأحمر و �شعادة حممد يو�شف �لفهيم نائب �لأمني �لعام و�شعادة ر��شد 

مبارك �ملن�شوري نائب �لأمني �لعام و�شعيد �شهيل �ملزروعي مدير �إد�رة 
�لت�����ش��ال �حل��ك��وم��ي وحم��م��د عمر �ل�شمري م��دي��ر �ل��ه��الل �لأح��م��ر يف 

عجمان. 
و�أ�شاد �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان، بالهتمام و�لدعم �لذي حتظى به 
�أن�شطة وبر�مج هيئة �لهالل �لأحمر من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �هلل"و�شاحب  "حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 

حاكم دبي "رعاه �هلل" .
متفرد�ً  و�أ�شلوباً  متميز�ً  نهجاً  �ختطت  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �شموه  و�أك��د 
�لر�ئدة  مببادر�تها  وتفخر  و�لإن�شاين،  �خل��ريي  �لعمل  �أوج��ه  تعزيز  يف 
وم�شاعد�تها �لإقليمية و�لعاملية �لتي جعلت منها منوذجاً عاملياً يحتذى 
به يف جمال �لعمل �خلريي ومنارة للعطاء و�لرحمة و�لت�شامح و�إ�شعاد 

�لعامل �أجمع وهو نهج و�إرث �ملوؤ�ش�شني و�لآباء.
وثمن �شموه متابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
للعمل  �لإم����ار�ت����ي،  �لأح���م���ر  �ل��ه��الل  هيئة  رئ��ي�����س  �ل��ظ��ف��رة  يف منطقة 
�لد�ئمة  وم�شاندته  �ملتو��شل  ودعمه  �لهيئة  بها  تقوم  �ل��ذي  �لإن�شاين 
ملر�كز �لهالل يف خمتلف �إمار�ت �لدولة وما تقوم به من عمل مميز عرب 

خمتلف �لأن�شطة �لتطوعية و�خلريية و�لإن�شانية.
و�أعرب �شموه عن تقديره للدور �لكبري و�حليوي و�ملوؤثر �لذي تقوم به 
هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي وتعدد جمالتها وبر�جمها وم�شاريعها 
د�خل �لدولة وخارجها .. م�شيد� بجهود �لقائمني على �لهيئة ودورهم يف 
خدمة �لعمل �لإن�شاين وتقدمي �مل�شاعد�ت لكل حمتاج يف �لدول �ل�شقيقة 
�جلهود  وتعزيز  و�مل��ب��ادر�ت  و�مل�شاريع  �لرب�مج  خمتلف  عرب  و�ل�شديقة 

�لدولية لتخفيف �آثار �لأزمات و�لكو�رث.

من جانبه ثمن �شعادة حمود عبد�هلل �جلنيبي ��شتقبال �شاحب �ل�شمو 
م�شاريعها  على  بالطالع  �لبالغ  و�هتمامه  �لهيئة  لوفد  عجمان  حاكم 
�لعمل  �آف��اق  يعزز  �للقاء  هذ�  �أن  موؤكد�  �ملتنوعة،  ومبادر�تها  وبر�جمها 
�لإن�شاين و�لتنموي بني �ملوؤ�ش�شات �لوطنية ويعلي قيمة �لعمل �لإن�شاين 
ويعزز جمالته وتعدد و�شائله و�لدفع به خطو�ت لالأمام لتحقيق روؤية 
�لإمار�ت يف �ملجال �لإن�شاين لتكون حا�شنة ور�ئدة ورمز� للعطاء ووطنا 

لالإن�شانية.
ح�شر �للقاء.. �ل�شيخ عبد�هلل بن ماجد �لنعيمي مدير عام مكتب �شوؤون 
�ملو�طنني و�شعادة حمد ر��شد �لنعيمي مدير ديو�ن �حلاكم و�شعادة �شامل 
غليطة  بن  ط��ارق  و�شعادة  �حلاكم  دي��و�ن  مدير  نائب  �ملطرو�شي  �شيف 
مدير مكتب �حلاكم و�شعادة يو�شف �لنعيمي مدير عام د�ئرة �لت�شريفات 

و�ل�شيافة وعدد من كبار �مل�شوؤولني.

•• اأبوظبي-وام:

تنظم جامعة حممد بن ز�يد للعلوم �لإن�شانية، خالل �لفرتة �لقادمة عدد� 
�للغة  جم��الت  يف  �لثقافية،  و�لأن�شطة  �لعلمية  و�مل��وؤمت��ر�ت  �ل��ن��دو�ت  م��ن 

�لعربية و�لفل�شفة و�لدر��شات �لإ�شالمية.
م�شارها  تعزيز  على  وحر�شها  �جلامعة  ��شرت�تيجية  �إط���ار  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي 
�حل�شارية  ر�شالتها  �أد�ء  يف  ق��دم��ا  و�مل�����ش��ي  �لأك���ادمي���ي،  ومت��ي��زه��ا  �لعلمي 
و�لفل�شفة  �لعربية  و�للغة  �لإ�شالم  جمالت  يف  �لرئي�شية  تخ�ش�شاتها  عرب 
�ل�شيخ ز�يد بن  �ملغفور له  �إرث  �لإن�شانية و�حلفاظ على  و�لت�شامح و�لعلوم 

�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه.

برئا�شة  موؤخر�،  �جتماعه  خالل  للجامعة  �لأعلى  �لعلمي  �ملجل�س  و�عتمد 
�ملجل�س  �أع�����ش��اء  وح�����ش��ور  �ملجل�س،  رئي�س  بيه  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  م��ع��ايل 
و�شعادة �لدكتور خليفة �لظاهري نائب مدير �جلامعة لل�شوؤون �لأكادميية، 
�لتي  �ملختلفة،  و�لأن�شطة  و�ل��ن��دو�ت  �مل��وؤمت��ر�ت  لتنظيم  �ملقرتحة  �خلطة 
�لعلمية  بالفعاليات  �لأكادميية  �ل�شاحة  لإث��ر�ء  ور�ئها  من  �جلامعة  تهدف 

و�لثقافية.
و�أو�شح معايل �ل�شيخ عبد �هلل بن بيه خالل �لجتماع جو�نب �لتميز �لتي 
ينبغي للجامعة �أن تركز عليها �شمن �شعيها �حلثيث خلدمة �لعلم و�لبحث 
�لعلمي حمليا و�إقليميا ودوليا، م�شيد� مبا حققته �جلامعة يف فرتة وجيزة 

من �إجناز�ت و�إ�شهامات علمية هامة.

من جانبه قدم �شعادة خليفة �لظاهري، �شرحا موجز� حول �أعمال وبر�مج 
�جلامعة يف �لفرتة �ملا�شية، و��شتمع �ملجل�س كذلك �إىل مد�خالت �لأع�شاء 
�لتي ت�شمنت مقرتحات و�أفكار� حول �لأجندة �ملعرو�شة على جدول �لأعمال، 

و�تخذ �ملجل�س �لتو�شيات �لالزمة ب�شاأنها.
جعل  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �مل��ق��رتح��ات  بتقدمي  �لأع��ل��ى  �لعلمي  �ملجل�س  وي�شطلع 
ويخت�س  عامليا،  �أكادمييا  مركز�  �لإن�شانية  للعلوم  ز�ي��د  بن  حممد  جامعة 
لتكون  للجامعة  و�حل�شاري  �لأكادميي  �ل��دور  تكري�س  وهي  �لتالية  باملهام 
و�لإن�شانية،  �لإ�شالمية  �لعلوم  جم��ال  يف  مرموقا  عامليا  �أك��ادمي��ي��ا  م��رك��ز� 
وتطوير �ل�شيا�شة �لعامة و�خلطط �ل�شرت�تيجية للجامعة مبا ميكنها من 
تنفيذ خططها و�ل�شتجابة للمتغري�ت و�لتطور�ت على �ل�شعيد �لأكادميي 

و�لرو�بط  �لعالقات  وتوثيق  تعزيز  تت�شمن مهامه  كما  و�لعملي.  و�لعلمي 
�ملتميزة  و�لعلمية  �لأكادميية  و�ملوؤ�ش�شات  �جلامعة  بني  و�لعملية  �لثقافية 
د�خل �لدولة وخارجها، و�شياغة �أف�شل �ل�شبل لتحقيق ذلك، وتوثيق �ل�شلة 
بني �جلامعة وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين مبا يعود بالفائدة على كافة �لأطر�ف، 
�لتي  �لتخ�ش�شات  نطاق  يف  جديدة  �أكادميية  وبر�مج  تخ�ش�شات  و�شناعة 
�لأكادميية مبا  و�ملناهج  �لرب�مج  يتيحها قانون �جلامعة، تطوير وحتديث 
يو�كب روح �لع�شر، وي�شتجيب للتحديات ويتو�فق مع متطلبات �شوق �لعمل، 
�ملمار�شات  لأف�شل  وفقا  �لأكادميية  و�ل�شيا�شات  �للو�ئح  وحتديث  وتطوير 
و�لعملية،  و�لعلمية  �لأكادميية  �مل��ج��الت  تطوير  جانب  �إىل  عامليا،  �ملتبعة 

وتطوير �جلامعة وحت�شني عملها ورفع �أد�ئها.

�ملجل�ض �لعلمي جلامعة حممد بن ز�يد للعلوم �لإن�سانية يعتمد تنظيم فعاليات متنوعة

حاكم عجمان يطلع على خطط وبر�مج ومبادر�ت �لهالل �لأحمر

�ملخترب �جلنائي يف �سرطة �ل�سارقة 
يح�سل على 6 ملكيات فكرية 

مبنا�سبة �ليوم �لعاملي لل�سالم

تريندز: حتقيق �ل�سالم و�ل�ستقر�ر 
يحتاج �إىل روؤية و�سجاعة و�إر�دة �سيا�سية

تغطي �لبتكار�ت �لتكنولوجية بالتعاون مع �سندوق حممد بن ر��سد لالبتكار 

مركز حممد بن ر��سد لالبتكار �حلكومي يطلق مبادرة عرو�ض �لبتكار 
فتح باب �مل�ساركة يف �ملبادرة حتى �لر�بع من �أكتوبر �ملقبل 
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�خلارجية تت�سلم �لرب�ءة �لقن�سلية 
لقن�سل عام جنوب �أفريقيا

•• دبي -وام: 

ت�شلم �شعادة �ل�شيخ مكتوم بن بطي �آل مكتوم مدير مكتب وز�رة �خلارجية 
�لقن�شل  �أندرو ت�شيبو  �لقن�شلية ل�شعادة  و�لتعاون �لدويل يف دبي �لرب�ءة 
�ل�شمالية وذلك مبقر  و�لإم��ار�ت  دبي  �أفريقيا يف  �لعام جلمهورية جنوب 

مكتب �لوز�رة يف دبي.
ورحب �شعادته بالقن�شل �لعام مبنا�شبة تعيينه و�أ�شاد بالعالقات �ل�شيا�شية 
�ل�شديقني،  �لبلدين  تربط  �لتي  و�ل�شتثمارية  و�لتجارية  و�لقت�شادية 

متمنياً له �لتوفيق و�لنجاح يف مهام عمله �جلديد.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

�هلل  ع��ب��د  ع���ادل  �لعميد  ���ش��ع��ادة  �شهد 
�ل��ن��ع��ي��م��ي ن���ائ���ب م���دي���ر ع����ام �مل�����و�رد 
و�خل���دم���ات �مل�����ش��ان��دة ب�����ش��رط��ة ر�أ����س 
�لدكتور  �ل��ع��ق��ي��د  ب��ح�����ش��ور  �خل��ي��م��ة، 
مدير  �ل��زع��اب��ي  �لبكر  حممد  نا�شر 
ر�أ����س �خليمة،  �شرطة  ت��دري��ب  م��رك��ز 
ذوي  م��ن  منت�شباً   29 تخريج   حفل 
م��ن عنا�شر  و�خل����ربة  �لخ��ت�����ش��ا���س 
�مل�شاركني  �خل���ي���م���ة،  ر�أ��������س  ����ش���رط���ة 
وعمليات  �لأزم��ات  )�إد�رة  دورة  �شمن 
�لتي عقدت مبركز  �لد�خلي(،  �لأمن 
تدريب �ل�شرطة، بالتعاون مع خرب�ء 
لور�ن  �لعقيد  �لفرن�شية،  �ل�����ش��رط��ة 
ديا�شينو�س،  ج�����ورج  و�مل���ق���دم  ب�����ريو، 

حما�شري �لدورة.
�لتدريبية،  �ل���������دورة  ج������اءت  ح���ي���ث 
�لتطبيقية  و�لعلوم  باملفاهيم  م��زودة 
�إد�رة �لأزم����ات  و�ل��ن��ظ��ري��ة  يف جم���ال 

�ملختلفة،  �ل��د�خ��ل��ي  �لأم���ن  وعمليات 
�خليمة،  ر�أ����س  �شرطة  ك���و�در  لتاأهيل 
وم�شوؤلياتهم  مبهامهم  �ل��ق��ي��ام  على 
من  وج��ه  �أف�شل  على  �إليهم  �مل�شندة 
�وقات  خالل  خا�شًة  و�لكفاءة،  �لدقة 
لكافة  و�لت�شدي  و�ملخاطر،  �لأزم���ات 
على  للحفاظ  و�لطو�رئ،  �مل�شتجد�ت 

و�ملمتلكات،  �لأرو�ح  و���ش��الم��ة  �أم����ن 
وز�رة  لإ�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة  ت���ط���ب���ي���ق���اً 

�لد�خلية.
�لنعيمي،  �هلل  ع��ب��د  �ل��ع��م��ي��د  و�أ�����ش����اد 
�لأزم������ات  )�إد�رة  دورة  مب��ك��ت�����ش��ب��ات 
�ل���د�خ���ل���ي(، �لتي  وع��م��ل��ي��ات �لأم������ن 
�لتدريبي  ب��رن��اجم��ه��ا  ط��ي��ل��ة  ع��م��ل��ت 

�شرطة  منت�شبي  ق��در�ت  تطوير  على 
ر�أ�س �خليمة، يف �لتعامل مع �لأزمات 
بو�شع  م��ن��ه��ا  و�ل���ت���ع���ايف  و�مل���خ���اط���ر، 
خطط تكتيكية ت�شاعد يف مو�جه كافة 
�لأزمات  وتخطي  وتذليلها،  �ل�شعاب 
دون  متميز  �أم��ن��ي  بنجاح  و�جتيازها 

�أدنى خ�شائر �أو عو�قب مكلفة.

•• ال�صارقة-الفجر:

�أحد  �مل�����ر�أة،  ح��م��اي��ة  م��رك��ز  ي�شتقبل 
ل���د�ئ���رة �خلدمات  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل���ر�ك���ز 
�لجتماعية يف �ل�شارقة، �ملر�أة �ملعنفة 
�أو �لتي تعاين من م�شاكل قد تكون 
�أونف�شية،  �قت�شادية  �أو  �جتماعية 
ويعد ق�شم �إد�رة �حلالة يف �ملركز من 
�ل��ه��ام��ة، و�ل��ت��ي ت�شعى �ىل  �لأق�����ش��ام 
ر�أب �ل�شدع بني �لأزو�ج �ملتخا�شمني، 
نيل حقوقها  على  �لزوجة  ومل�شاعدة 
وح���ل م�����ش��اك��ل��ه��ا وح��م��اي��ت��ه��ا م���ن �أي 

�شرر يقع عليها.

تنظيم �لعالقة �لأ�سرية 
�إ�شماعيل  مرمي  تقول  �ل�شاأن  وبهذ� 
م��دي��ر م��رك��ز ح��م��اي��ة �مل�����ر�أة، يعتقد 
�ل��ب��ع�����س ب������اأن �مل����رك����ز ي���ق���دم فقط 
لكونهما  و�لتمكني،  �لإي����و�ء  خ��دم��ة 
�أن  �إل  �لأ�شا�شية،  �ملركز  �أهد�ف  �أحد 
خمتلفة  ن��و�ح��ي  ع��ل��ى  يعمل  �مل��رك��ز 
�لعالقة  وتنظيم  �حلالة  �إد�رة  منها 
باحلالت  يعنى  ق�شم  وهو  �لأ�شرية  
طابع  ذ�ت  م�شاكل  م��ن  ت��ع��اين  �ل��ت��ى 
حيث  �أونف�شي،  �أو�إجتماعي  قانوين 
�خت�شا�شيني:   3 �مل����رك����ز  ي����وف����ر 
يتولون  وقانوين،  ونف�شي  �إجتماعي 
معاجلة �حل��الت �لتي ترد �أو حتول  
ب���اأم���ر ع��ل��ى ع��ري�����ش��ة م���ن حمكمة 

�لأ�شرة بال�شارقة.

�لإجر�ء�ت 
حديثها  �مل���رك���ز  م���دي���ر  وت�����ش��ت��ك��م��ل 
قائلة،  �مل���ت���ب���ع���ة  �لإج�������������ر�ء�ت  ع����ن 
�لإجتماعي  �لخ���ت�������ش���ا����ش���ي  ع���ل���ى 
�ملهام  م��ت��اب��ع��ة  �حل��ال��ة  �إد�رة  بق�شم 
�حلالة  م�شكلة  ملعاجلة  ب��ه  �مل��ن��وط��ة 
بقدر  �لطالق  وقع  تفادي  وحماولة 
م�شاكل  وج����ود  ح��ال��ة  ويف  �لم���ك���ان، 
�إىل  �إحالتها  يتم  قانونية  �أو  نف�شية 

�لخ��ت�����ش��ا���ش��ي �مل��خ��ت�����س، ك��م��ا تقوم 
ومتابعة  �ل���دع���م  ب��ت��ق��دمي  �لإد�رة 
�ل�شهرية،  للنفقة  �مل����ر�أة  ��شتحقاق 
�ملركز،  يف  مقيمة  ك��ان��ت  و�إن  ح��ت��ى 
�لنفقة  ع��ل��ى  �حل�������ش���ول  ح���ق  ف��ل��ه��ا 
م��ن زوج��ه��ا، و�أح��ي��ان��ا ت��ك��ون �مل�شكلة 
ومادية  �إقت�شادية  ب�����ش��وؤون  متعلقة 
�مل�������ر�أة عن  م�����ش��اع��دة  �إىل  ف��ن�����ش��ع��ى 
�إذ� كانت من  �إد�رة �مل�شاعد�ت  طريق 
منت�شبي �ل�شمان �لجتماعي بد�ئرة 
لالإ�شر�ع  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  �خل���دم���ات 
�ل�شتقر�ر  و�إع������ادة  �مل�����ش��ك��ل��ة  ح��ل  يف 

لالأ�شرة.

�ل�ستغالل �ملــادي 
هناك  ��شماعيل:  �ل�شيدة  وت�شتطرد 
حالت يتم �ل�شلح فيها بني �لطرفني 
من �جلل�شة �لأوىل يف حني �أن هناك 
و�أ�شهر،  لأ�شابيع  ت�شتمر  قد  ح��الت 
تبعاً  خمتلفة،  �إج���ر�ء�ت  حالة  ولكل 
لإختالف �مل�شببات �شو�ء كانت مادية 
مثل عدم �لإنفاق �أو �لإمتناع عن  منح 
تنفق  ك��ي  �شهريا  م�شروفا  �ل��زوج��ة 
�أولده��ا و�إحتياجات بيتها،  منه على 
�و �إجتماعية كاأن تعاين �لزوجة من 

�لإهمال �أو �لعنف وغريه.

�لرجل ..معنف �أي�سا 
ق����د تكون  �مل���ق���اب���ل  �أن������ه يف  وذك�������رت 
�ل�����زوج�����ة ه����ي م�������ش���در �خل����الف����ات 
�لأ����ش���ري���ة ك����اأن ت��ق��وم �ل���زوج���ة على 
�شبيل �ملثال �لإنفاق �لز�ئد على �أمور 
�شبب  دون  تبذير من  �أو  ��شتهالكية 
���ش��غ��وط��ا كبرية  ي�شبب  م��ق��ن��ع  مم��ا 
�لإمتناع  �إىل  ب��ه  وي��دف��ع  �ل���زوج  على 
ع����ن �لإن������ف������اق ع��ل��ي��ه��ا وم����ث����ل ه���ذه 
�إجر�ء  �حلالت نكت�شفها عندما يتم 
لقاء بني �لزوجة وزوجها ويتبني �ن 
�لزوجة هي م�شدر �مل�شكلة، و�أحيانا 
زوجها  �لزوجة"مع  "حدة  تكون  قد 
مقبولة  غ��ري  بطريقة  وخم��اط��ب��ت��ه 
�إىل  ب���ه  ي��دف��ع  مم���ا  للم�شكلة  ���ش��ب��ب��ا 
�لعتد�ء عليها لإ�شكاتها. ويف بع�س 
�لزوج  ي��ت��ع��ر���س  �أن  �حل����الت مي��ك��ن 
ل����الإع����ت����د�ء م����ن ج���ان���ب زوج����ت����ه يف 
�خلالف  �شبب  يكون  �أخ���رى  �أح��ي��ان��ا 
ه��و �إف�����ش��اح �مل��ج��ال م��ن ج��ان��ب �أحد 
يعقد  ما  �لأه��ل  لتدخالت  �لزوجني 
�لمر ي�شعب  �ل�شلح بينهما.  لكون 
�شلبي  دور�  يلعبون  �لأه��ل  بع�س  �أن 
�لزوجني   ب���ني  �ل���ع���الق���ة  ت���وت���ري  يف 
وقوع  ل���دى  ين�شحبون  وم��ع��ظ��م��ه��م 

�مل�شكلة.

�ملر�أة على حق
ت�شيف �ل�شيدة مرمي : تعد �حلالت 
�لعام،  �ل��ت��ي وردت��ن��ا قليلة ج��د� ه��ذ� 
وحاليا ل يوجد �لكثري من �مل�شاكل، 

و�حلالت من جن�شيات خمتلفة.
 وب��ح��ك��م �خل�����ربة و�مل����ر������س يف هذ� 
معظم  �أن  �ل����ق����ول  ف��ي�����ش��ح  �مل����ج����ال 
�حل���الت غالبا م��ا ت��ك��ون �مل���ر�أة على 
معظم  �أن  ����ش��ت�����ش��ف��ي��ن��ا  ح��ي��ث  ح����ق، 
و�إهماله  �ل�������زوج  ���ش��ب��ب��ه��ا  �مل�������ش���اك���ل 
عدم  وثانيا  عنها،  و�ن�شغاله  لأ�شرته 
�لنفاق على زوجته ول على �أولده، 
و�إع���ت���م���اده ع��ل��ى �ل���زوج���ة يف حتمل 
يف  �مل�شاكل  وتتمثل  �مل��ادي��ة،  �لأع��ب��اء 
و�لإهانة.  و�ل�شرب  و�ل�شتم  �ل�شب 
تعر�شا  �لأك�������رث  �ل�����ش��ري��ح��ة  وع�����ن 
للم�شاكل جتيب بقولها : �ن �شريحة 
ت��ات��ي يف مقدمة  �مل��ت��زوج��ني ح��دي��ث��ا 
وغالباً  �ل��ي��ن��ا،  ت����رد  �ل���ت���ى  �حل�����الت 
�لتى  �ل��ك��ث��رية  �ل��وع��ود  ع��ن  ماتن�شاأ 
ذلك،  بعد  وتتال�شى  �ل����زو�ج   ت�شبق 
�خلالفات  ت��ف��اق��م  �ىل  ت������وؤدى  مم���ا 
�ل��ط��الق، ح��ي��ث يتعني على  ووق����وع 
حتمل  يف  زوجها  ت�شاعد  �ن  �لزوجة 
عن  �لتنازل  دون  �مل��ن��زل  م�شوؤوليات 
كافة  زوج��ه��ا  ع��ن  حتمل  �أو  حقوقها 

•• ال�صارقة-وام:

عقد �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة 
�جتماعه  �ل����ث����الث����اء  �أم���������س  ����ش���ب���اح 
�لأ�شبوعي برئا�شة �شمو �ل�شيخ �شلطان 
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن 
ع��ه��د ون��ائ��ب ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة رئي�س 
�مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي، وب��ح�����ش��ور �شمو 
�شلطان  بن  �أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
نائب  �ل�شارقة  حاكم  نائب  �لقا�شمي 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي، وذل���ك يف  رئ��ي�����س �ملجل�س 

مكتب �شمو �حلاكم.
�جتماعه  خ������الل  �مل���ج���ل�������س  وب����ح����ث 
�لعمل  م���و����ش���وع���ات  م����ن  جم���م���وع���ة 
�ل�����ش��ارق��ة �ملعنية  �إم����ارة  �حل��ك��وم��ي يف 
و�ل��ه��ي��ئ��ات �حلكومية  �ل���دو�ئ���ر  ب����اأد�ء 
�لقانونية  �ل���ت�������ش���ري���ع���ات  وت���ط���وي���ر 
خمتلف  يف  �ل���ع���م���ل  ����ش���ري  وم���ت���اب���ع���ة 

�مل�شروعات �حليوية.
وبارك �ملجل�س �نطالق م�شروع تعد�د 
يهدف  �ل������ذي  2022م،  �ل�������ش���ارق���ة 
�لتنموية  �خل��ط��ط  م�شرية  دع��م  �إىل 

�ل�����ش��ام��ل��ة م���ن خ����الل �ل���و����ش���ول �إىل 
و�ملباين  �ل�شكان  ح��ول  �شاملة  بيانات 
�لتي  �لبيانات  من  وغريها  و�مل�شاكن 
�تخاذ  يف  �ل�������ش���ارق���ة  ح��ك��وم��ة  ت���دع���م 
�لكرمية  �حل����ي����اة  وت����وف����ري  �ل�����ق�����ر�ر 

ملو�طنيها وقاطنيها.
2022م  �ل�����ش��ارق��ة  ت��ع��د�د  و�شي�شهم 
�لتخطيط  خ���الل خم��رج��ات��ه يف  م��ن 
وقيا�س  �مل���ج���الت  مل��خ��ت��ل��ف  �ل��ت��ن��م��وي 
وح�شر  �ل�شكانية،  و�لرتكيبة  �لنمو 
حكومة  ترعاها  �لتي  �لفئات  خمتلف 

�ل���������ش����ارق����ة وق����ي����ا�����س ح���ج���م �ل���ق���وى 
�لد�عمة  �ل�شيا�شات  وتعزيز  �لعاملة 
ل���ت���م���ك���ني �مل�����������ر�أة يف ك�����ل �مل�����ج�����الت، 
للم�شوحات  حم����دث  �إط������ار  وت���وف���ري 
�لجتماعية  �لإح�شائية  و�ل��در����ش��ات 

و�لقت�شادية.
ووجه �ملجل�س كافة �لدو�ئر و�لهيئات 
بتوفري  �ل�شارقة  �إم���ارة  يف  �حلكومية 
�ل�شارقة  تعد�د  مل�شروع  �ل��الزم  �لدعم 
�ل�شتفادة  ح��ول  و�لتن�شيق  2022م 
م��ن ك��اف��ة �لإم��ك��ان��ي��ات ل��ل��و���ش��ول �إىل 

�لفئات �مل�شتهدفة و�لبيانات �لالزمة.
و�أ�����ش����در �مل��ج��ل�����س �ل����ق����ر�ر رق����م 25 
�ملجل�س  قر�ر  بتعديل  2022م  ل�شنة 
2018م  ل�شنة   17 رق��م  �لتنفيذي 
ب�شاأن تنظيم �ملهن �لجتماعية يف �إمارة 
بتخفي�س  �ل��ق��ر�ر  ويق�شي  �ل�شارقة، 
ع���دد م��ن �ل��ر���ش��وم �خل��ا���ش��ة �ملر�فقة 

لقر�ر تنظيم �ملهن �لجتماعية.
�حتفالت  م��ق��رتح  �مل��ج��ل�����س  ون��اق�����س 
�إم�����ارة �ل�����ش��ارق��ة ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي �ل� 
جمموعة  ت��ن��ظ��ي��م  و�مل��ت�����ش��م��ن   51

حتتفي  �لتي  �ملتنوعة  �لفعاليات  من 
�ل��ر���ش��ني وتعزز  مب��ن��ج��ز�ت �لحت�����اد 

وت�شتذكر  و�لنتماء  �لوطنية  �لهوية 
على  للدولة،  �ملوؤ�ش�شني  �لقادة  جهود 

 10 م��دى  على  �لحتفالت  تنظم  �أن 
�أيام يف كافة مدن ومناطق �لإمارة.

•• ابوظبي-الفجر:

�ل�شنوية  �لوطنية  حملتها  لإط��الق  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  ت�شتعد 
ِ�حِم  نف�شك...  ن  "َح�شّ �شعار  حتت  �ملو�شمية  �لإنفلونز�  مبر�س  للتوعية 
وت�شتمر  �شبتمرب   26 يوم  �شحفي  موؤمتر  عقد  خالل  من  جمتمعك"، 
لل�شحة  �أبوظبي  مركز  مع  بالتعاون  وذل��ك  �ملقبل،  دي�شمرب  لغاية  �حلملة 
مع  ين�شجم  مب��ا  �أب��وظ��ب��ي،  �ل�شحة  ود�ئ����رة  ب��دب��ي  �ل�شحة  وهيئة  �ل��ع��ام��ة 
�أف��ر�د �ملجتمع  ��شرت�تيجية �لدولة يف توفري تغطية �شحية �شاملة حتمي 

من �لأم�ر��س �ملعدية.

�لإنفلونز�  �شد  �لتطعيم  باأهمية  �ل�شحي  �لوعي  رفع  �إىل  �حلملة  وتهدف 
�مل��و���ش��م��ي��ة، �إىل ج��ان��ب زي����ادة �ل��وع��ي ل���دى �ل��ع��ام��ل��ني يف �ل��ق��ط��اع �ل�شحي 
وتدريبهم على �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية للوقاية من �لإنفلونز� وخماطرها، 
وتوفري �للقاحات لتطعيم �لفئات �مل�شتهدفة ورفع ن�شبة �لتغطية باللقاح، 
ذلك  �لإنفلونز� مبا يف  مل�شاعفات  �لأك��رث عر�شة  �لفئات  على  �لرتكيز  مع 

كبار �ل�شن و�لن�شاء �حلو�مل و�مل�شابني بالأمر��س �ملزمنة.

حت�سني �ملجتمع من �لأمر��ض �ملعدية
لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل  �لرند  �لرحمن  عبد  ح�شني  �لدكتور  �شعادة  و�أك��د 

�لتوعوية  �حلملة  �أن  �ملجتمع،  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  يف  �لعامة  �ل�شحة 
�جلهات  مع  بالتعاون  �ل���وز�رة  حر�س  تعك�س  �ملو�شمية  �لإنفلونز�  مبر�س 
�ل�شحية يف �لدولة، على حت�شني جميع �أفر�د �ملجتمع من �لأمر��س �ملعدية 
باملعلوم��ات  وتزوي��دهم  منها  �لوقاية  بطرق  وتوعيتهم  �لإنفلونز�،  ومنها 
ن�شبة  لرفع  �ل�شنوية  �لتطعيم  بحم��الت  �مل�ش��اركة  عل��ى  ت�ش��جعهم  �لت��ي 
يحد  �حلمالت  ه��ذه  مثل  تعزيز  �أن  �إىل  �شعادته  م�شري�ً  باللقاح.  �لتغطية 
من �نتقال �لعدوى ويرفع م�شتوى وعي �ملجتمع، وي�شهم بتطوير مهار�ت 
وخرب�ت �لعاملني يف �لقطاع �ل�شحي و�إطالعهم على �أف�شل �ملمار�شات فيما 

يتعلق بالإجر�ء�ت �لوقائية �ملو�شى بها من منظمة �ل�شحة �لعاملية.

حملة �سنوية
�أهم  من  تعد  �ملو�شمية  بالإنفلونز�  للتوعية  �لوطنية  �حلملة  �أن  �إىل  ُي�شار 
�لأن�شطة �لتي حتر�س وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع على تنظيمها �شنوياً، 
�إىل تطوير  و�لر�مية  للوز�رة  �ل�شرت�تيجية  �لأولويات  تندرج �شمن  لأنها 
�لنظام �ل�شحي وتوفري تغطية �شحية �شاملة لوقاية �ملجتمع من �لأمر��س 
ف�شاًل  �نت�شارها،  من  للحد  �لالزمة  �لوقائية  �لإج���ر�ء�ت  و�تخاذ  �ملعدية، 
عن رفع �لوعي مب�شببات �لأمر��س و�أعر��شها وطرق �لوقاية منه حلماية 

�شحة �أفر�د �ملجتمع.

تعقد موؤمتر �سحفي يوم 26 �سبتمرب مع �جلهات �ل�سحية

وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع تعلن عن موعد �إطالق حملتها �لوطنية �ل�سنوية للتوعية مبر�ض �لإنفلونز� �ملو�سمية 

ويل عهد �ل�سارقة يرت�أ�ض �جتماع �ملجل�ض 

�ملجل�ض �لتنفيذي يبارك �إطالق م�سروع تعد�د �ل�سارقة 2022 

•• اأبوظبي-الفجر: 

للدعم  �أب�����وظ�����ب�����ي  ه���ي���ئ���ة  �أع������رب������ت 
بنجاح  �ع���ت���ز�زه���ا  ع���ن  �لج���ت���م���اع���ي 
طالب  �إجمايل  من  م�شتفيد�ً   189
�لتعليم �لعام و�لتعليم �مل�شتمر خالل 
�ل��ع��ام �لأك���ادمي���ي �مل��ن�����ش��رم، وذل���ك يف 
�لهيئة  بني  ��شرت�تيجي  تعاون  �إط��ار 
�ملدر�شي  للتعليم  �لإم���ار�ت  وموؤ�ش�شة 

"تعليم".
�جتياز  من  منهم  طالباً   72 ومتكن 
�ل�شف �لثاين ع�شر، حيث بذلو� جهود�ً 
مبا  �لدر��شية  �متحاناتهم  يف  كبرية 
�إىل �لأم��ام ومتابعة  يتيح لهم �لتقدم 
م�شتقبل  �أج��ل  من  �لقادمة  در��شتهم 
�أف�������ش���ل، م��ت��م��ن��ي��ة �ل��ه��ي��ئ��ة ل��ه��م دو�م 
�لأكادميي  �لعام  يف  و�لنجاح  �لتوفيق 

�حلايل  2022 – 2023.
طالب  من  �مل�شتفيدون  �لطلبة  وح��از 
�لتعليم  يف  ع�������ش���ر  �ل����ث����اين  �ل�������ش���ف 
�ل�شابق  �لأك���ادمي���ي  ل��ل��ع��ام  �لأ���ش��ا���ش��ي 
2021-2022 على معدلت در��شية 
مرتفعة؛ حيث ح�شل �أكرث من 30% 
تر�وحت  �ملتقدمني على معدلت  من 
عّما  ف�����ش��اًل  و99%،   90 ب���ني  م���ا 
حققه طلبة برنامج )�لتعليم �مل�شتمر( 
بعودتهم  ���ش��ي��م��ا  ل  جن����اح����ات؛  م����ن 

للدر��شة بعد �نقطاع لفرت�ت طويلة، 
�أهد�فهم  حت��ق��ي��ق  �إىل  م��ن��ه��م  ���ش��ع��ي��اً 

وطموحاتهم �لعلمية و�ملهنية.
�لرب�مج  يف  �مل�شتفيدين  �إدم��اج  وياأتي 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �ن����ط����الق����اً م�����ن �ل������دور 
�لهيئة  ب��ه  تقوم  �ل��ذي  �ل�شرت�تيجي 
�مل�شتفيدة وتدريبهم  �لأ�شر  يف متكني 
�شوق  �إدماجهم يف  �أجل  وتاأهيلهم من 
�ملجالت  يف  قدر�تهم  وتعزيز  �لعمل، 
�ل��ت��ي ُي��ب��ِدع��ون ف��ي��ه��ا، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
م�شتمرة  ب�����ش��ورة  ح��الت��ه��م  در�����ش���ة 
ح��ت��ى ب��ع��د ت��خ��رج��ه��م ل��دع��م��ه��م على 

�إمكاناتهم،  و�شقل  �أهد�فهم،  حتقيق 
ُخططهم  وت���ن���ف���ي���ذ  وم�����ه�����ار�ت�����ه�����م، 

وطموحاتهم �مل�شتقبلية. 
عليها  ح�شل  �ل��ت��ي  �ل��ن��ت��ائ��ج  وجت�����ش��د 
�ملثمرة  �ل�شر�كة  �مل�شتفيدين،  �لطلبة 
�لإم����ار�ت  موؤ�ش�شة  ب��ني  جمعت  �ل��ت��ي 
�أبوظبي  وه��ي��ئ��ة  �مل���در����ش���ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
د�شنت  و�ل���ت���ي  �لج���ت���م���اع���ي،  ل��ل��دع��م 
�أب���رم���ت موؤخر�  وف��ق��ا مل��ذك��رة ت��ف��اه��م 
�مل�شتفيدين  �لطلبة  مبوجبها  متكن 
للدعم �لجتماعي  �أبوظبي  من هيئة 
من مو��شلة تعليمهم و�ل�شتفادة من 

للتعليم  �لإم�����ار�ت  موؤ�ش�شة  خ��دم��ات 
�خلا�شة  وم���ن���ظ���وم���ت���ه���ا  �مل����در�����ش����ي 
ذ�ت  �لرب�مج  وكافة  �مل�شتمر  بالتعليم 

�ل�شلة.
�ل���ع���ام���ري،  ����ش���ع���ادة ع���ب���د �هلل  وق������ال 
�أب�����و ظ��ب��ي للدعم  م���دي���ر ع����ام ه��ي��ئ��ة 
�لجتماعي: "�شعد�ء يف هيئة �أبوظبي 
من  كوكبة  بنجاح  �لجتماعي  للدعم 
وحتقيق  در����ش��ت��ه��م  يف  �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن 
�لعام  �لتعليم  معدلت عالية �شو�ء يف 
�أن  لهم  ونتمنى  �مل�شتمر،  �لتعليم  �أو 
و�لجتهاد  �لنجاح  م�شرية  يو��شلو� 

�مل�شتقبلية"،  ح��ي��ات��ه��م  يف  ل��ل��ت��ف��ّوق 
ُموؤِكد�ً �شعادته على �أن "تركيز �لهيئة 
�أهم  م��ن  ي��ع��د  �لتعليم  م��و���ش��وع  ع��ل��ى 
�أ�شا�س  �لتعليم  �أن  حيث  �لأول���وي���ات، 

�لتنمية و�لتمكني". 
لتعليم  �جل��ه��ود  ب���ذل  "�أن  و�أ����ش���اف: 
بناء  يف  خ���ط���وة  ي���ع���د  �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن 
مهار�تهم  وت����ط����وي����ر  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��م 
وبالتايل  �لعليا،  در��شاتهم  و��شتكمال 
�لعمل،  ���ش��وق  يف  �ن��خ��ر�ط��ه��م  ت�شهيل 
�ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كات  �إىل  منوهاً 
من  �لعديد  مع  �لهيئة  تعُقُدها  �لتي 

يف  ي�شهم  مب��ا  �لتعليمية،  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
رف���د ���ش��وق �ل��ع��م��ل ب��ك��ف��اء�ت وخرب�ت 
�ملو�طنة  �ل���ك���و�در  ومت��ك��ني  م��ت��م��ّي��زة، 
و�إب����ر�ز  وت��دري��ب��ي��اً،  تعليمياً  و�مل��وؤه��ل��ة 
دوره�����م وم�����ش��ارك��ت��ه��م �لإي��ج��اب��ي��ة يف 
تعلموه  م���ا  ك���ل  وت��ك��ري�����س  �مل��ج��ت��م��ع 
يف خ��دم��ة �ل���وط���ن، ك��م��ا ي��ج�����ّش��د هذ� 
�مل�شتفيدين  وجن��اح  �لدر��شي  �لتفّوق 
�لإي��ج��اب��ّي��ة يف حتمل  �مل��و�ط��ن��ة  معنى 

�مل�شوؤولية". 
"نتمنى  ق����ائ����اًل:  ����ش���ع���ادت���ه  و�خ���ت���ت���م 
�لد�ئم  و�ل��ت��ق��ّدم  �لتوفيق  للناجحني 

�لإبد�ع  نحو  �لتعليمية  م�شريتهم  يف 
و�لكفاءة و�لتمّيز، ونتمنى لهم حتقيق 
طموحاتهم �لعلمية و�لعملية ل�شمان 

م�شتقبل �أف�شل لهم".
�لطالبة هدى حممد عبد�هلل  وقالت 
ل  معدَّ على  �حلا�شلة  علي  �آل  حممد 
يف   99.08% ن�����ش��ب��ة  �إىل  و�����ش����ل 
لل�شف  �لنهائية  �لم��ت��ح��ان��ات  نتائج 
 2021 �لدر��شي  للعام  ع�شر  �لثاين 
"�شكر�ً  �ل��ع��ام:  �لتعليم  يف   -2022
�لجتماعي  ل��ل��دع��م  �أب��وظ��ب��ي  لهيئة 
�أن جناحنا  �مل�شتمر حيث  دعمها  على 

يف در����ش��ت��ن��ا وت��ف��ّوق��ن��ا، ه��و دل��ي��ل على 
�لهيئة  قّدمتها  �لتي  �لكبرية  �جلهود 
�أهد�فنا  �أج����ل حت��ق��ي��ق  م��ن  دف��ع��ن��ا  يف 
وط��م��وح��ن��ا ول��ك��ي ن�����ش��ب��ح ق���ادري���ن يف 

�مل�شتقبل على دعم �أُ�شرنا". 
خولة  �ل�شقيقتني  �لطالبتني  وقالت 
�للتان  �ل���ر�����ش���دي  ���ش��ال��ح  وف���اط���م���ة 
ع���ادت���ا مل��ق��اع��د �ل���در�����ش���ة ب��ع��د فرتة 
"�إن  �مل�شتمر:  �لتعليم  ع��رب  �ن��ق��ط��اع 
ملو��شلة  و�لفر�شة  �لإمكانيات  توفري 
ب�شكل  ��شهم  للتعليم،  و�لعودة  �لتعّلم 
وتطوير  مهار�تنا  تعزيز  يف  �إي��ج��اب��ي 
ذ�تنا وقدر�تنا، و�إعد�دنا ل�شوق �لعمل، 
لنا  �لكرمية  �حل��ي��اة  توفري  وب��ال��ت��ايل 
�أبوظبي  ه��ي��ئ��ة  ون�����ش��ك��ر  ولأ����ش���رت���ن���ا. 
للدعم �لجتماعي على توفري �لدعم 
��شتكمال طريق  وتاأهيلنا يف  لتمكيننا 
�ل����در������ش����ة. م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال فهيد 
��ن م��ن ��شتكمال  ��كَّ �لأح��ب��اب��ي �ل��ذي مَتَ
و�لنجاح  و�ب���ن���ه حم��م��د  ه���و  ت��ع��ل��ي��م��ه 
�لإر�دة  لقوة  مثال  يعد  حيث  بتفّوق 
"فخور  �لذ�ت:  و�ل�شتمر�ر يف متكني 
ب��ن��ج��اح��ي وجن����اح �ب��ن��ي حم��م��د وهذ� 
كله بف�شل �هلل تعاىل ثم بف�شل دعم 
روؤية  حتقيق  يف  ت�شاهم  �لتي  �لهيئة 
قيادتنا �لر�شيدة �حلري�شة دوماً على 

ر�حة ورفاه �ملو�طن".

لت در��سية جتاوزت �لـ 90 %  مبنا�سبة ح�سولهم على ُمَعدَّ

هيئة �أبوظبي للدعم �لجتماعي: فخورون بنجاح �لطلبة �مل�ستفيدين من �أجل م�ستقبل �أف�سل

بالتعاون مع خرب�ء �ل�سرطة �لفرن�سية

�سرطة ر�أ�ض �خليمة تخرج 29 منت�سبًا من دورة )�إد�رة �لأزمات وعمليات �لأمن �لد�خلي(

�جتماعية �ل�سارقة ت�سعى �إىل تعزيز �حلياة �لكرمية للمر�أة و�أ�سرتها 
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•• اأبوظبي الفجر 

ن����ظ����م جم���ل�������س �أب�����وظ�����ب�����ي ل���ل���ج���ودة 
و�ملطابقة �شباح �أم�س ملتقى �ل�شركاء 
يف   2022 ل��ل��ع��ام  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني 
�أبوظبي  �لبحر  ب��اب  فريمونت  فندق 
وذل������ك مب�������ش���ارك���ة �أك������رث ع����ن 200 
حكومية  ج��ه��ة   43 مي��ث��ل��ون  �شخ�س 
�شركات  و�حتادية وجهات من  حملية 

�لقطاع �خلا�س. 
وق����ال ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ه���الل حميد 
�ل��ك��ع��ب��ي �أم����ني ع���ام �مل��ج��ل�����س يف كلمة 
�شركاء  ملتقى  �أن  �مللتقى  بها  �فتتح 
و�ملطابقة  ل��ل��ج��ودة  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س 
من  ����ش���ر�ك���ات���ه  ت���ع���زي���ز  �ىل  ي����ه����دف 
�جلهات �حلكومية �ملحلية و�لحتادية 
�ل�شرت�تيجية  �أه�����د�ف�����ه  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  وت��ن��م��ي��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
ل��ل��ج��ودة يف �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي مب��ا يلبي 
ويحقق تطلعات قيادة وحكومة �إمار�ة 
تناف�شية  تعزيز  يف  �لر�شيدة  �أبوظبي 
�لإم�����ارة �ق��ل��ي��م��ي��اً ودول���ي���اً يف خمتلف 

�لقطاعات �حليوية.
�لعمل  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  و�ك�����د ح���ر����س 
للجودة  �لتحتية  �لبنية  تطوير  على 
و�ملرجعية  �لريادة  لتحقيق  ب��الإم��ارة  
وتقييم  �لتقيي�س  جم��الت  يف  �لفنية 
�ملطابقة و�لرتقاء مبو��شفات وجودة 
وتعزيز  �مل��ح��ل��ي و�خل����دم����ات   �مل��ن��ت��ج 
وتنمية  �مل�شتهلك  وح��م��اي��ة  ���ش��الم��ة 
و�شمان  بالإمارة  �حليوية  �لقطاعات 

تناف�شيتها.
�ملجل�س  ����ش���الح���ي���ات  �ن  و�أ�������ش������اف 
�أدو�ره  ممار�شة  م��ن  مكنته  �لو��شعة 

و�لوطنية  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  وم�����ش��وؤول��ي��ات��ه 
وت��غ��ط��ي��ة �إط�����ار �جل�����ودة يف جم���الت 
وبالتعاون  �ل��ذي مكنه  �لأم��ر  متعددة 
من  �لعديد  تنفيذ  من  �ل�شركاء،  مع 

�ملبادر�ت و�مل�شاريع �لإ�شرت�تيجية.
�لكعبي  �لدكتور هالل  �شعادة  و�و�شح 
جميع  ���ش��م  م���ن  مت��ك��ن  �مل��ج��ل�����س  �إن 
�جل����ه����ات  �ل���ف���ح�������س يف  خم�����ت�����رب�ت 
�حل��ك��وم��ي��ة حت���ت م��ظ��ل��ة و�ح�����دة هي 
خمترب �لفح�س �ملركزي مما ��شهم يف 
بنية حتتية فنية متقدمة يف  تاأ�شي�س 
علوم �لفح�س وتقييم �ملطابقة  م�شري�ً 
�إن معهد �لم��ار�ت للمرتولوجيا  �ىل 
لدولة  للقيا�س  �لوطني  �ملعهد  ��شبح 
�لإم��������ار�ت و�مل��م��ث��ل �ل��ر���ش��م��ي ل��ه��ا يف 

و�ملقايي�س،  ل����الأوز�ن  �ل���دويل  �ملكتب 
منظومة  يف  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �مل��ح��اف��ل  ويف 

�ملرتولوجيا �لدولية.
تاأ�شي�س  على  عمل  �ملجل�س  �ن  و�ك���د 
�ملنتجات  ع���ل���ى  �ل���رق���اب���ة  م��ن��ظ��وم��ة 
�أبوظبي  �إم�����ارة  �أ����ش���و�ق  يف  �مل��ت��د�ول��ة 
�ملنتجات  و���ش��ح��ب  �جل������ودة  ل�����ش��م��ان 
للمو��شفات  �ملطابقة  غ��ري  �مل��ت��د�ول��ة 
م�شتوى  رف��ع  يف  �شاهم  مم��ا  �لوطنية 
و�لبيئة   �ل��ع��ام��ة  و�ل�����ش��ح��ة  �ل�����ش��الم��ة 
ون���ز�ه���ة وع���د�ل���ة �لأ����ش���و�ق، وحتقيق 
�حلماية مل�شالح �مل�شتهلكني و�ملوؤ�ش�شات 

�لعامة.
على  �ي�شا  عمل  �ملجل�س  �ن  و����ش��اف 
و�لأدلة  و�ملعايري  �ملو��شفات  توحيد 

�لفنية �لتي تتبناها �جلهات �حلكومية 
�إ�شد�ر   يف �لإم�����ارة وذل���ك م��ن خ���الل 
�ل��دل��ي��ل �لإر����ش���ادي مل��و����ش��ف��ات �لبنية 
�أبوظبي  لإم����ارة  للخدمات  �لتحتية 
برنامج  و39  ف��ن��ي��ة   وث��ي��ق��ة  و253 
مطابقة �ل�شلع  و58 برنامج مطابقة 

مهن �لأفر�د. 
�لبنية  م�����ش��اري��ع  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  وق�����ال 
�لتحتية للجودة، حظيت بدعم ورعاية 
كرمية من �لقيادة �لر�شيدة يف حكومة 
�أبوظبي مما جعلها تلعب دور� هاما يف 
�مل�شتقبلية  �حلكومة  توجهات  حتقيق 
و�ملتمثلة يف "�ملبادئ �لع�شر للخم�شني 
�ل�شياق  هذ�  �لقادمة" موؤكد� يف  �شنة 
ح��ر���س �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى غ��ر���س مفهوم 

من  �مل�شتفيدين  جميع  ل��دى  �جل���ودة 
خالل خدماته وذلك عرب  

على  و�مل��ح��اف��ظ��ة  م�شاحلهم  ح��م��اي��ة 
����ش���الم���ت���ه���م ورف�������ع م�������ش���ت���وى ج����ودة 
�لمارة  �أ���ش��و�ق  يف  �ملنتجات  و�شالمة 
و�ل�شناعات  �لقت�شاد  ومتكني  ودع��م 
�ل��وط��ن��ي��ة ون�����ش��ر ث��ق��اف��ة �جل������ودة يف 
خم���ت���ل���ف �ل����ق����ط����اع����ات �حل����ي����وي����ة يف 

�أبوظبي.
�م��ني ع��ام �ملجل�س عن  و�أع���رب �شعادة 
تطلعه يف �مل�شتقبل �لقريب �إىل تو�شيع 

�ل�شر�كة مع �شركاء �ملجل�س 
�ملبادر�ت  تنفيذ  عرب  �ل�شرت�تيجيني 
و�ل����رب�م����ج �ل��وط��ن��ي��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة، من 
�أهمها ��شد�ر وحتديث �لوثائق �لفنية  

وبر�مج �ملطابقة  ومو�ئمة �ملو��شفات 
وخدمات تقييم �ملطابقة.

�لن�شخة  �ط���الق  ع��ن  �شعادته  و�أع��ل��ن 
�ل���ث���ال���ث���ة م�����ن �ل����دل����ي����ل �لإر�������ش������ادي 
ملو��شفات �لبنية �لتحتية للخدمات يف 
�أبوظبي ليكون مرجعاً  �شاماًل  �إم��ارة 
ت�شمل  �ل��ت��ي  �لفنية  �ل��وث��ائ��ق  ملختلف 
للبنية  �ملطبقة  و�مل��ع��اي��ري  �ملو��شفات 
�ملجل�س  ح��ر���س  يعك�س  مب��ا  �لتحتية 
موؤ�ش�شات  م��ع  �شر�كاته  تو�شعة  على 
�أ�شا�شي  مكون  كونه  �خلا�س  �لقطاع 
يف حركة �لقت�شاد �لوطني وذلك من 
خدماته  م��ن  �لعديد  تفوي�س  خ��الل 
�إىل �مل���خ���ت���رب�ت �مل��ح��ل��ي��ة �ل��ع��ام��ل��ة يف 
�ملجل�س يف  �إب���ر�م  �ىل  �لإم���ارة م�شري� 

تفوي�س  �تفاقية   2021 ع��ام  نهاية 
للرعاية   )G42( شركة� خدمات مع 
�إد�ر�ت  خم��ت��رب�ت  لت�شغيل  �ل�شحية، 
�لفح�س  ملخترب  �لتابعة  �حلياة  علوم 

�ملركزي وتو�شعة نطاق قدر�تها.
و�أك����د ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ه���الل حميد 
�لكعبي يف ختام كلمته حر�س �ملجل�س 
خ���الل �مل��رح��ل��ة �ل��ر�ه��ن��ة ع��ل��ى تعزيز 
���ش��ر�ك��ات��ه م��ع ك��اف��ة �ل�����ش��رك��اء لتعزيز 
لتحقيق  و�ل��ت��ك��ام��ل  �جل���ه���ود  ت��ك��اث��ف 
�بوظبي  �م��ارة  قيادة حكومة  تطلعات 
�لدول  م�شاف  �إىل  بالوطن  لالرتقاء 
�لتناف�شية  ت��ق��اري��ر  ���ش��م��ن  �مل��ت��ق��دم��ة 
��شتعر��س  �مل��ل��ت��ق��ى  و���ش��ه��د  �ل��ع��امل��ي��ة. 
�أهم �جناز�ت جمل�س �بوظبي للجودة 

و�ملطابقة منذ �ن�شائه يف �لعام 2009 
ومن �أبرزها تطوير ومو�ئمة �لوثائق 
354 وثيقة  �إ���ش��د�ر  �لفنية حيث مت 
مطابقة  ب��رن��ام��ج   49 و����ش��د�ر  فنية 
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ت��ل��ب��ي �ح��ت��ي��اج��ات �إم����ارة 
�أبوظبي و��شد�ر 20 برنامج مطابقة 
 85 م��ن  �لف����ر�د و�لتحقق  خل��دم��ات 
م�شتخدمة  قانونية،  قيا�س  �أد�ة  �ل��ف 

يف �إمارة �أبوظبي. 
وقام �ملجل�س بالتفتي�س على ما يقارب 
متد�و�ل  م��ق��ي��د  م��ن��ت��ج  �ل����ف   670
�مل��ح��ل��ي��ة وت��ط��وي��ر نظام  يف �لأ�����ش����و�ق 
"مانع" �لذكي لي�شبح معموًل به منذ 
�لعام 2018 على �مل�شتوى �لحتادي 
للدولة و�شحب �أكرث من 600 منتج 
غري مطابق لال�شرت�طات و�ملتطلبات 
�خلا�شة به متثل ما يقارب 70،000 
عبوة   6000 م���ن  و�ل��ت��ح��ق��ق  ���ش��ل��ع��ة 
معباأة م�شبقاً منذ بدء تقدمي �خلدمة 

عام 2012. 
كما قام �ملجل�س بتقدمي خدمة تقييم 
�ملطابقة  تقييم  جهة   193 حل���و�يل 
جمالت  يف  خم��ت��رب�ً   26 وت��ف��وي�����س 
�لن�شاء ومو�د �لبناء و�لبيئة لتقدمي 
�ملركزي  �ل��ف��ح�����س  خم��ت��رب  خ���دم���ات 
رئي�شة  فح�س  خدمة   473 وتقدمي 
ف��رع��ي��ة يف  ف��ح�����س  خ��دم��ة  و3250 
و�ملياه  و�مل�شروبات،  �لأغذية  جم��الت 
�لبناء  وم����و�د  و�لإ����ش���ع���اع،  ب��اأن��و�ع��ه��ا، 
و�لإن�شاء، و�لبيئة، و�لأدوية و�لأجهزة 
�لتجميل،  وم�����ش��ت��ح�����ش��ر�ت  �ل��ط��ب��ي��ة، 
 4.5 تنفيذ  �إىل  بالإ�شافة  و�ل��زر�ع��ة 
م���ل���ي���ون ف��ح�����س خم�����ربي م���ن���ذ دمج 

�ملخترب�ت يف عام 2014.

•• دبي -الفجر

حو�رية  جل�شة  دب���ي   حم��اك��م  نظمت 
�خلا�شة  �مل���ح���ك���م���ة  م���و����ش���وع  ح�����ول 
�لق�شائية  م�شاحتها  ع��رب  ب��ال��رتك��ات 
�لتي تبثها من خالل من�شتها �لذكية 
�لربنامج  �أد�رت  ح��ي��ث  ت���وي���رت،  يف 
�حل�����و�ري ���ش��ري��ف��ة خ��ال��د رئ��ي�����س �أول 
�ل���د�خ���ل���ي���ة مبحاكم  �مل���ع���رف���ة  ���ش��ع��ب��ة 
�شعادة  ب���ا����ش���ت�������ش���اف���ة  وذل�������ك  دب�������ي، 
�ل�شام�شي  ج��ا���ش��م  حم��م��د  �ل��ق��ا���ش��ي 
بالرتكات،  �خل��ا���ش��ة  �ملحكمة  رئ��ي�����س 
من  �مل�شتمعني،  من  ع��دد�ً  ومب�شاركة 
�شمنهم �خلرب�ء �لقانونيني، و�ل�شادة 
�لعام  و�جلمهور  و�ملحاميني  �لق�شاة 
من خالل طرح �ل�شتف�شار�ت، وياأتي 
دب��ي على  ذل��ك �شمن حر�س حماكم 
ن�����ش��ر �مل��ع��رف��ة وت���ب���ادل  �خل����رب�ت مع 
�ملجتمع وبيان �أهمية تطبيق �لقو�نني 
للو�شول  روؤيتها  لتحقيق  �لق�شائية 

�إىل "حماكم ر�ئدة متميزة عاملياً".
حممد  �لقا�شي  ���ش��ع��ادة  ناق�س  حيث 

�مل�شاحة  ع����رب  �ل�������ش���ام�������ش���ي  ج���ا����ش���م 
ب�شاأن  �ملتعلقة  �ملحاور  �أهم  �لق�شائية 
بالرتكات  �خل��ا���ش��ة  �مل��ح��ك��م��ة  م���ه���ام 
بتوجيهات  �أُط��ِل��ق��ت  �ل��ت��ي  و�أه��د�ف��ه��ا 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 

�هلل، ب�شاأن تطوير �ملنظومة �لق�شائية 
يف دبي و بقر�ر من �شمو �ل�شيخ مكتوم 
�آل مكتوم نائب  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�ملالية، رئي�س �ملجل�س �لق�شائي  وزير 
بدبي، فقد ت�شمنت �جلل�شة تفا�شيل 
و�أهد�فها  ن�شاأتها  حيث  م��ن  �ملحكمة 

�لإد�رية  و�لإج��ر�ء�ت  و�خت�شا�شاتها، 
�لتي تتبعها وحجية �لأحكام و�لطعن، 

و�لت�شوية وتنفيذ �لأحكام.
من  �ل��غ��اي��ة  �أن  �إىل  ���ش��ع��ادت��ه  م��ن��وه��اً 
بالرتكات  �خل��ا���ش��ة  �مل��ح��ك��م��ة  ن�����ش��اأة 
�ملحاكم  يف  �لعمل  ج��ودة  حت�شني  ه��ي 
فيها  �لعمل  حد�ثة  وبيان  ع��ام  ب�شكل 

ب�شاأنها  �ل��ت��ي  �لخ��ت�����ش��ا���ش��ات  وت��ن��وع 
كانت  و�لتي  �ملجتمع  م�شلحة  تخدم 
ف��ك��رت��ه��ا ق��ائ��م��ة ع��ل��ى م��ف��ه��وم جديد 
يف  �لثالث  �لتقا�شي  درج��ات  تخت�شر 
�أح��ك��ام قطعية  د�ئ��رة و�ح��دة م�شدرًة 
لالإجر�ء�ت  �ل��ف��وري  للتنفيذ  ق��اب��ل��ة 
�لفكرة  �أن  و�أ������ش�����اف  �مل�����ش��ت��ح��دث��ة، 
حظيت بدر��شة من قبل �للجنة �لعليا 
للت�شريعات يف �إمارة دبي ووز�رة �لعدل 
وبناء عليه مت �لن�س عليها يف �لالئحة 
�لتنظيمية لقانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية 
بتنظيم  �مل��ت��ع��ل��ق  �ل��ت��ا���ش��ع  �ل��ف�����ش��ل  يف 
قر�ر  �شدر  ثم  �خلا�شة  �ملحاكم  عمل 
 " �إم��ارة دبي حتت م�شمى  �إن�شائها يف 

�ملحكمة �خلا�شة بالرتكات". 
ك��م��ا �أو����ش���ح ���ش��ع��ادة �ل��ق��ا���ش��ي حممد 
�خلا�شة  �ملحكمة  �أه���د�ف  �ل�شام�شي 
�حلفاظ  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة  و  ب���ال���رتك���ات 
و�لعائلية  �لجتماعية  �لرو�بط  على 
قد  �ل��ت��ي  �خل�شومات  م��ن  وحمايتها 
�لدعاوى  �لرتكات، جمع  ب�شبب  تن�شاأ 
و�ل���ط���ل���ب���ات �مل���رت���ب���ط���ة ب���ال���رتك���ة �أو 

�أمام  و�ح���دة  دع��وى  يف  عنها  �لنا�شئة 
و�خت�شار  و�ح�������دة،  ق�����ش��ائ��ي��ة  ج��ه��ة 
�لتقا�شي لتكون على درجة  �إج��ر�ء�ت 
�لدعاوى،  يف  �لف�شل  و�شرعة  و�ح��دة 
يف  �لق�شائية  �لأح��ك��ام  �إىل  بالإ�شافة 
�لرتكات  ب�شاأن طبيعة  �ملحكمة وذلك 
�ل���ت���ي ل ت��ق��ت�����ش��ر ف��ق��ط ع��ل��ى د�ئ����رة 
لتنوع  نظر�ً  بل  �ل�شخ�شية،  �لأح���و�ل 
�أم������و�ل �ل���رتك���ة �ل��ت��ي ت���اأخ���ذ جمرى 
ق�����ش��ائ��ي �آخ������ر �����ش����و�ء ك���ان���ت �أم������و�ل 

جتارية، مدنية �أو عقارية. 
������ش�����ارك يف �حل���������و�ر ع������دد من  ك���م���ا 
بع�س  �إىل  تطرقو�  �لذين  �مل�شتمعني 
�ل�شتف�شار�ت  خ����الل  م���ن  �مل����ح����اور 
ح����ول م����دى �خ��ت�����ش��ا���س �ل��ت��ن��ف��ي��ذ يف 
�ل�شادرة  �لأحكام  يف  �لتنفيذ  حمكمة 
م�����ن حم���ك���م���ة �ل������رتك������ات، و�ن���ع���ق���اد 
�لخ��ت�����ش��ا���س يف �مل��ح��ك��م��ة وولي�����ات 
�ل����ن����ز�ع و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات �مل��خ��ت�����ش��ة يف 
دع������اوى �ل����رتك����ات، و�مل��ف��اه��ي��م حول 
�لنز�عات �لأ�شرية �لتي تتطلب حلول 

ق�شائية مبكرة.

•• نيويورك -وام:

�أطلقت �ملدر�شة �لرقمية �إحدى "مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية"، 
ولية  جامعة  مع  بالتعاون  �لرقميني"،  للمعلمني  �لعاملية  "�لأكادميية 
عالية  �لتعاون  �أدو�ت  من  لال�شتفادة  هادفة  مبادرة  يف  �لأمريكية،  �أري��زون��ا 
�لأكادميية  و�شتعمل  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء  جميع  يف  للمعلمني  و�ملعتمدة  �جل��ودة 
على تعزيز قدر�تهم من خالل توفري بر�مج تطوير �ملعلمني �لرقميني بعدة 
لغات مبا يف ذلك �لعربية و�لإجنليزية و�لفرن�شية و�لإ�شبانية، يف �لعديد من 
م�شار�ت �لتطوير لأدو�ر �ملعلمني مثل �لإد�رة و�لتي�شري و�لتدري�س و�لدعم.

كما مت �لإعالن عن "�لتقرير �لعاملي عن و�شع �ملعلمني يف �لعامل 2023"، 
�إع��د�ده حتت رعاية موؤ�ش�شة حمد�ن  �ليون�شكو  �لذي تعتزم جمموعة عمل 
�ملتحدة  �لأمم  وذل��ك يف مقر  �ملتميز،  �لتعليمي  ل��الأد�ء  �آل مكتوم  ر��شد  بن 
بالهول  حميد  عبد�هلل  بن  �أحمد  �لدكتور  معايل  تروؤ�س  خ��الل  بنيويورك 
�لفال�شي وزير �لرتبية و�لتعليم وفد وز�رة �لرتبية و�لتعليم حل�شور قمة 
غوتريي�س  �أنطونيو  معايل  لعقدها  دعا  �لتي  �لتعليم" 2022،  "حتويل 

�لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة.
ك��م��ا ي��اأت��ي ه���ذ� �لإع����الن ع��ل��ى ه��ام�����س �حل���دث �ل���ذي رع��ت��ه دول���ة �لإم����ار�ت 
بعنو�ن "حتويل �لتعليم من خالل قيادة �ملعلم و�لبتكار"، مب�شاركة منظمة 
�ليون�شكو، وبالتعاون مع �لأمانة �لعامة و�أع�شاء فريق �لعمل �لدويل �ملعني 

باملعلمني من �أجل �لتعليم 2030 .
دولة  �أن  �لفال�شي  بالهول  حميد  عبد�هلل  بن  �أحمد  �لدكتور  معايل  و�أك��د 

�لإمار�ت ملتزمة بدعم �لهدف �لر�بع من �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة ل�شمان 
تعليم جيد وعادل و�شامل، وتعزيز فر�س �لتعلم مدى �حلياة للجميع. وقال 
حل  توفري  �لرقميني  للمعلمني  �لعاملية  �لأكادميية  مبادرة  من  �لهدف  �إن 
م�شار�ت  وحتديد�ً  �لتعليمي،  �لتحول  عملية  ودع��م  للتطوير  وقابل  عملي 
 10 �مل�شروع  من  �لأوىل  �ملرحلة  ت�شتهدف  حيث  و4،   3 �ملو�شوعية  �لعمل 
�آلف معلم على م�شتوى �لعامل و�شيتم تقدمي �ملزيد من �لرب�مج يف �ملر�حل 

�لقادمة بالتعاون مع �شركاء �لأكادميية".
و�لذي  �ل��ع��امل،  يف  �ملعلمني  و�شع  ع��ن  �لعاملي  �لتقرير  �أن  معاليه  و�أو���ش��ح 
يتو�فق مع مهمة �ملوؤ�ش�شة، يدعم �ملعلمني و�لتعليم �جليد مبعرفة وحتليل 
حمدثني لتعزيز عملية �شنع �ل�شيا�شات �لقائمة على �لأدلة ل�شمان و�شول 
فجوة  ي�شد  �لتقرير  �أن  بجانب  �جليدة،  �لتعلم  فر�س  �إىل  �لأطفال  جميع 
��شتخد�م �لبيانات يف  يف جمموعة من �ملعارف و�مل��و�رد �لعاملية حول كيفية 
�ملبادرة  �أن  �إىل  و�أ�شار  �لتدري�س.   مهنة  لتح�شني  �ل�شليمة  �ل�شيا�شات  قيادة 
ت�شلط �ل�شوء على �لق�شايا �مللحة �لتي تو�جه مهنة �لتدري�س، و�لتي ميكن 
�لتنمية  �أه��د�ف  من  �لر�بع  �لهدف  حتقيق  نحو  �لتقدم  تعيق  �أو  تدعم  �أن 
�مل�شتد�مة، كما تدعو وتلفت �لنتباه �إىل �حلاجة لزيادة �ل�شتثمار يف مهنة 
�لتدري�س، وت�شليط �ل�شوء على �لدور �حلا�شم للمعلمني على نطاق �أو�شع، 
ف�شاًل عن �حلاجة �إىل �ملزيد من �لبيانات �لقابلة للمقارنة دولياً و�أف�شلها 

لتتبع �لتقدم يف هذ� �ملجال.
لأنهم  معلميه  بجودة  د�ئماً  تقا�س  �لتعليم  نظام  كفاءة  �أن  �لفال�شي  و�أك��د 
�ملتغري �لوحيد �لأكرث تاأثري�ً يف تعلم �لطالب، �إ�شافة �إىل ما يوؤديه �ملعلمون 

من دور رئي�شي يف ت�شكيل م�شتقبل دولهم من خالل حتفيز طالبهم على 
�لتعلم، و�أن ي�شبحو� مو�طنني متكاملني، حيث ي�شاعد �ملعلم �ل�شغوف و�مللهم 
�لطالب على ربط �أهد�فهم �ل�شخ�شية باأهد�فهم �ملجتمعية و�لوطنية، كما 
بينما  �ل��ع��امل،  مفاهيم  وي�شكلون  �مل��ع��رف��ة،  ينقلون  �ل��ذي��ن  ه��م  �ملعلمني  �أن 

يغر�شون �لأخالق �ملحلية وي�شبعون �لقيم �لأخالقية �لعاملية.
�ملعلمون  ك���ان  �إذ�  �إل  ي��ح��دث  ل��ن  �لتعليم  حت��وي��ل  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����ش���ار 
وتوجيه  �لعملية  ل��ق��ي��ادة  وم��دع��وم��ني  ومتحم�شني  وم��درب��ني  حم��رتف��ني 
�ملتعلمني للو�شول �إىل �أهد�فهم وحتقيق رفاهيتهم، وعلى على هذ� �لنحو 
�إىل  2021، و�لذي يهدف  �لتعليمية يف عام  �ملهن  �عتمدنا نظام ترخي�س 
م�شار  �شمن  �مل��ه��ار�ت  م��ن  جمموعة  حتكمها  ج��ذ�ب��ة  مهنة  �لتدري�س  جعل 

وظيفي و��شح للتقدم و�لتطوير �ملهني ل�شمان جودة �لتدري�س.
من  �لعديد  �أن�شاأنا  حيث  با�شتمر�ر،  و�إب��د�ع��ه��م  �ملعلمني  ندعم  �إن��ن��ا  وق��ال 
هذه  تقدمي  ويتم  ممار�شاتهم،  يف  و�لب��ت��ك��ار  �لتميز  تكافئ  �لتي  �جل��و�ئ��ز 
على  تقدميها  و�شيتم  و�لإق��ل��ي��م��ي،  �ملحلي  �مل�شتويني  على  حالياً  �جل��و�ئ��ز 

�مل�شتوى �لدويل قريباً.
�أكد معايل عمر �شلطان �لعلماء وزير دولة للذكاء �ل�شطناعي  من جهته، 
�ملدر�شة  �إد�رة  �لعمل عن بعد رئي�س جمل�س  �لرقمي وتطبيقات  و�لقت�شاد 
�لتكنولوجيا  من  �ملعلم  متكني  تتبنى  �لإم���ار�ت  دول��ة  حكومة  �أن  �لرقمية، 
متكني  على  حري�شة  وه��ي  �لتعليم،  م�شتقبل  ل��ق��ي��ادة  �لرقمية  و�مل���ه���ار�ت 
�ملجتمعات من خالل تعميم ون�شر �ملعرفة وبناء منظومة تعليمية متكاملة 
بال�شتعانة بالتكنولوجيا �حلديثة و�لرقمية لتوفري تعليم متكامل يو�كب 

�لتغري�ت ويدعم منظومة �لفر�س �مل�شتقبلية لتح�شني حياة �ملجتمعات.
ياأتي  �لرقميني  للمعلمني  �لعاملية  �لأك��ادمي��ي��ة  �إط���الق  �إن  معاليه  وق���ال 
�مل��رك��زي للمعلم يف تكوين  ب��ال��دور  �لرقمية  �مل��در���ش��ة  �إمي���ان  م��ن  �ن��ط��الق��اً 
و��شتد�مة جمتمعات �لتعلم و�أهمية مو�كبة تطور�ت �لعامل �لرقمي"، حيث 
�ملبادرة تو�شيًعا يف برنامج �لتطوير �ملهني ملعلمي �ملدر�شة �لرقمية و�لذي مت 
500 معلم  �أكرث من  �ملا�شي، حيث خرج �لربنامج  �لعام  تنفيذه بنجاح يف 

رقمي من 5 دول".
�جلدير بالذكر، �أن "�ملدر�شة �لرقمية" �لتي مت �إطالقها يف نوفمرب 2020، 
و"�ملدمج"،  ُبعد"  "عن  �لتعليم  فر�س  لتوفري  ت�شعى  دولية  م��ب��ادرة  متثل 
و�ملعلِّمني  �لتعلُّم  جمتمعات  متكني  على  وحت��ر���س  وم��رن��ة،  ذكية  بطريقة 
رين �لتعليميني من خالل  و�لتطوير �ملهني لهم وللقياد�ت �لرتبوية و�ملي�شِّ

برنامج تدريبي متكامل.
�خلرب�ء  من  نخبة  ي�شم  دويل  ��شت�شاري  جمل�س  �لرقمية  �ملدر�شة  ويدعم 
�لعامليني من موؤ�ش�شات ومنظمات مرموقة وحتظى بدعم "حتالف م�شتقبل 
�لتعّلم �لرقمي"، �لذي ي�شم �أكرث من 30 منظمة دولية وموؤ�ش�شة �أكادميية، 
�لنائية  �مل��ن��اط��ق  يف  �ل��رق��م��ي  �لتعلم  ب��خ��ي��ار�ت  �لطلبة  متكني  �إىل  وت��ه��دف 
�لتي  �أو �ملقومات  �لتي ل تتوفر فيها �لظروف �ملالئمة  و�لنامية و�لأقاليم 
يحتاجها �لطلبة ملتابعة تعليمهم، كما توفر خيار�ً نوعياً معتمد�ً للتعلم عن 
عرب  و�لنازحني،  و�لالجئني  حظا  �لأق��ل  �ملجتمعية  �لفئات  م�شتهدفة  ُبعد، 
مو�د ومناهج تعليمية ع�شرية ت�شتفيد من �لتكنولوجيا وتطبيقات �لتقنيات 

�ملتقدمة.

�ملدر�سة �لرقمية تطلق �لأكادميية �لعاملية للمعلمني �لرقميني

•• اأبوظبي-وام:

قدمتها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ق��دي��ة  �مل��ال��ي��ة  �ملخ�ش�شات  قيمة  بلغت 
درهم  مليون  "معاً" 168.9  �ملجتمعية  �مل�شاهمات  هيئة 
�ملجتمعي،  و�لدعم  �ل�شحية  و�لرعاية  �لتعليم  لقطاعات 
وبن�شبة   2022 �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  �ل��ن�����ش��ف  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 
تلقتها  �ل��ت��ي  �مل��ال��ي��ة  �مل�شاهمات  �إج��م��ايل  م��ن   35.1%
و�ملجتمع،  و�لأف���ر�د  �ملوؤ�ش�شات  من  تاأ�شي�شها  منذ  �لهيئة 

و�لتي بلغت 480.9 مليون درهم .
و�شملت �لأولويات �لتي تلقت �لدعم �ملايل من �لهيئة كاًل 
من �لتعليم، و�لرعاية �ل�شحية و�لدعم �ملجتمعي �ملرتبط 

ب��ال��ت��م��ا���ش��ك �لأ����ش���ري و�لح��ت��ي��اج��ات �مل��ع��ي�����ش��ي��ة، و�أخ����رى 
 49 عرب  وذل��ك   ،19 كوفيد  جائحة  بتد�عيات  مرتبطة 
مبادرة تديرها موؤ�ش�شات حكومية �أو موؤ�ش�شات �جتماعية 

غري ربحية تتخذ من �أبوظبي مقر�ً لها.
ويف قيا�س لالأثر �لجتماعي �ملتحقق عرب تلك �ملخ�ش�شات 
�ملالية ملختلف �لرب�مج و�ملبادر�ت �لجتماعية، فقد تخطى 
عدد �لأفر�د �لذين مل�شو� �لأثر �لإيجابي لهذه �ملخ�ش�شات 
حاجز 695 �ألف �شخ�س من �ملو�طنني و�ملقيمني يف �إمارة 
�أبوظبي، �أو ما يعادل %24 من �شكان �لإمارة �لبالغ 2.9 

مليون ن�شمة وفق �إح�شائيات مركز �لإح�شاء – �أبوظبي.
وقالت �شعادة �شالمة �لعميمي مدير عام هيئة �مل�شاهمات 

�إج���م���ايل  �إن  ���ش��ح��ف��ي  م����وؤمت����ر  يف  "معاً"  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
"معاً"  هيئة  قدمتها  �ل��ت��ي  �لنقدية  �مل��ال��ي��ة  �ملخ�ش�شات 
درهم،  مليون   168.9 نحو  �إىل  �مل�شتفيدة  �جل��ه��ات  �إىل 
ن�شبته  م��ا  �أو  دره���م  مليون   66.3 ق��ر�ب��ة  منها  خ�ش�س 
�لتعليم،  بقطاع  �ملرتبطة  و�لرب�مج  للمبادر�ت   39.3%
�مل��رت��ب��ط��ة بالرعاية  �ل���رب�م���ج و�مل���ب���ادر�ت  يف ح��ني ح���ازت 
وبن�شبة  دره��م  مليون   47.9 عن  يزيد  ما  على  �ل�شحية 
%28.4، يف وقت �شكلت �ملخ�ش�شات �ملالية �شمن �أولوية 
54.6 مليون درهم وبن�شبة تبلغ  �لدعم �ملجتمعي قر�بة 
%32.3 من �إجمايل �ملخ�ش�شات �ملالية �ملجتمعية �شمن 

هذه �لأولويات �لثالث.

ِ)معا( تقدم 168.9 مليون درهم دعما لالأولويات �لجتماعية منذ تاأ�سي�سها 

بح�سور �أكرث عن 200 �سخ�ض ميثلون 43 جهة حكومية حملية و�حتادية وقطاعًا خا�سًا

جمل�ض �أبوظبي للجودة و�ملطابقة ينظم ملتقى �ل�سركاء 2022  

هالل حميد �لكعبي 
�سم جميع خمترب�ت �لفح�ض يف �جلهات �حلكومية حتت مظلة و�حدة هي خمترب �لفح�ض �ملركزي من  متكن  • �ملجل�ض 

م�ست�سفى كليفالند كلينك ت�سلط حماكم دبي تنظم برناجمًا حو�ريًا عرب م�ساحتها �لق�سائية يف توتري حول �ملحكمة �خلا�سة بالرتكات 
�ل�سوء على مر�ض �لزهامير 

•• اأبوظبي-وام:

�شلطت م�شت�شفى كليفالند كلينك مبنا�شبة �ليوم �لعاملي ملر�س �لزهامير 
�ل�شوء على تد�بري �إد�رة عار�س "�لتجول" لدى �لأفر�د �مل�شابني .

�لتاأهيل  �إع���ادة  برنامج  وم��دي��رة  �ملهني  �ل��ع��الج  خبرية  ماير  �شينا  وق��ال��ت 
�ل�شريري يف مركز كليفالند كلينيك �إن ما يعرف ب�"�لتجول بال هدف �أو 
وجهة" هو �أحد �لأعر��س �ل�شائعة بني �لأفر�د �مل�شابني مبر�س �لزهامير 
�ملخاطر  تقليل  ميكنها  �لتي  �لب�شيطة  �لعملية  �لطرق  بع�س  �إىل  م�شرية 

�ملرتبطة بهذه �حلالة �ملر�شية.
و�أو�شحت �شينا ماير �أنه وفقاً ملنظمة �ل�شحة �لعاملية يعد مر�س �لزهامير 
م�شاب  �شخ�س  مليون   55 نحو  ب��ني  وم��ن  �شيوعاً  �خل���رف  �أ���ش��ك��ال  �أك���رث 
باخَلَرف على م�شتوى �لعامل ُيقدر �أن ن�شبة �مل�شابني بد�ء �لزهامير ترت�وح 
بني %60 �إىل %70 بالإ�شافة �إىل ما يقرب من 10 ماليني حالة َخَرف 
�أن يرتفع هذ� �لعدد بالتز�من مع �رتفاع ن�شبة  جديدة كل عام ، وتوقعت 

�ل�شكان �مل�شنني يف عدد كبري من �لبلد�ن.
نظر�ً  بالزهامير  �مل�شابني  ل��دى  �لتجول  ع��ار���س  معاجلة  �أهمية  و�أك���دت 

لالآثار �ل�شلبية �لتي ميكن �أن تنتج عنه .
ففي حني ميكن �أن يكون �لتجول د�خل بيئة خا�شعة للرقابة �آمناً �إىل حد 
ما �إل �أن �لآثار �ملرتتبة عليه خارج �لبيئات �لآمنة قد تكون خطرية وميكن 

�أن يكون للتجول عو�قب نف�شية.
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العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

و�حة �لبد�ع للمقاولت �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1154469 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا 

�م بي يف 88
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4192510 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/رين  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كولك�شن للمالب�س �لن�شائيه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3757820 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�أم كيو  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان 

للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2715171 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�و�شكان 

فود لتح�شري وبيع �لوجبات �خلفيفة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4157578 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لفاي�شة 

لد�رة �لعقار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4159241 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/فيت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

هاور�س للياقة �لبدنية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1177422-1 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
�حللمية  :ليايل  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN ل�شمكرة �ل�شيار�ت  رخ�شة رقم:2528749 
قد تقدمو� �إلينا بطلب:

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة عبد�هلل �لربيك عبد�هلل قا�شم �لعامري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف ز�يد عبد�هلل حممد جا�شم �لكعبي 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
و�دي  :مطعم  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN باك�شتان  رخ�شة رقم:1400711 
قد تقدمو� �إلينا بطلب:

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة م�شعود علي حممد م�شعود �لبلو�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف حامد علي حامد �لكعبي 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
�ل�شادة :�حلرمالة كويف  باأن /  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �شوب  رخ�شة رقم:1369670 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �شامل �ل�شب حارب وليد �ل�شام�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف يحيى �شبيل �شالح �شبيل 
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
:ور�شة �حلقيقة  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

للحد�دة و�للحام
CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم:1025970 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة خمي�س ز�يد خمي�س �ملنذرى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �نعام �حلق منري �حمد
تعديل وكيل خدمات / حذف خمي�س ز�يد خمي�س �ملنذرى

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
للتدريب  �لعرب  �خلرب�ء  :معهد  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: و�ل�شت�شار�ت  رخ�شة رقم : 1007126 

تعديل وكيل خدمات / حذف جمال عبيد حممد �لعاجل �ل�شحى

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ معهد �خلرب�ء �لعرب للتدريب و�ل�شت�شار�ت

ARAB EXPERTS INSTITUTE FOR TRAINING & CONSULTATION

�إىل/ معهد �خلرب�ء �لعرب للتدريب و�ل�شت�شار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

ARAB EXPERTS INSTITUTE FOR TRAINING & CONSULTATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :موؤ�ش�شة بريزمو �خلليج

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1024005 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �شلطان ر��شد �شعيد �لظاهرى من مالك �إىل مدير

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �شلطان ر��شد �شعيد �لظاهرى من 100 % �إىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �س ب ر لال�شتثمار ذ.م.م

S B R INVESTMENT L.L.C.
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة فوكا�س لال�شتثمار ذ.م.م

FOCUS INVESTMENT LLC
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة بريزمو �خلليج
PRISMO )GULF( ESTABLISHMENT

�إىل/ بريزمو �خلليج ذ.م.م
 PRISMO )GULF( L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :ندى لند لتجارة �لهد�يا - فرع

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم : 3982738 
تعديل وكيل خدمات / حذف خمي�س �شامل خمي�س حممد بن �شويد�ن

تعديل ر�أ�س �ملال / من 10000 �إىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل فرع

تعديل �إ�شم جتاري من/ ندى لند لتجارة �لهد�يا - فرع
NADA LAND FOR GIFTS TRADING - BRANCH

�إىل/ ندى لند لتجارة �لهد�يا - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م - فرع
NADA LAND FOR  - GIFTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �لهد�يا - بالتجزئة  4773402
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �لألعاب ولعب �لأطفال - بالتجزئة  4764001

 تعديل ن�شاط / حذف �لبيع بالتجزئة  10009
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :نوركو

رخ�شة رقم : CN 4129911 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف عمر حمود �شيف حمود �لكيومى

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ نوركو
NORKO

�إىل/ نوركو تركيب �لتمديد�ت و�لرتكيبات �لكهربائية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
NORKO INSTALLATION OF ELECTRICAL WIRING AND FIXTURES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة مقاولت م�شاريع �ملبانى بانو�عها  4100002
تعديل ن�شاط / �إ�شافة �شيانة �ملباين  4329901

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة تركيب �لتمديد�ت و�لرتكيبات �لكهربائية  4321001
 تعديل ن�شاط / حذف �ملقاولت و�ل�شيانة و�لأعمال �ملتعلقة بها  50042

�أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
�أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :مود�شت للديكور

  رخ�شة رقم : CN 1179009 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �إ�شم جتاري من/ مود�شت للديكور

MODEST DECOR

�إىل/ مود�شت للديكور و �شيانة �ملباين
MODEST DECOR AND BUILDINGS MAINTENANCE 

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �شيانة �ملباين  4329901
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن 
�أو دعوى بعد �نق�شاء  و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
�حلد�دة  و�أعمال  للخر�طة  �لقمر  �شوء  :ور�شة  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�لهند�شية رخ�شة رقم : CN 1104418 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد �شليم حممد �شيفع �هلل  %100

تعديل وكيل خدمات / حذف عبد�هلل �شامل عبد�هلل نبهان �ل�شام�شى
تعديل ورثة / حذف حممد �شليم حممد �شيفع �هلل

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ورثة حممد �شفيع �هلل فايز �حمد
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ ور�شة �شوء �لقمر للخر�طة و�أعمال �حلد�دة �لهند�شية
MOON LIGHT TURNING & SMITHERY-EG، WORK WORKSHOP

�إىل/ ور�شة �شوء �لقمر للخر�طه و�أعمال �حلد�دة �لهند�شية- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
MOON LIGHT TURNING & SMITHERY-EG WORKS WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
�أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :يوجن �شتارلعمال �لنجارة و �ل�ملنيوم

رخ�شة رقم : CN 2324291 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات / حذف ه�شام حممد عبود عامر بن حريز

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ يوجن �شتارلعمال �لنجارة و �ل�ملنيوم

YOUNG STAR CARPENTRY & ALUMINIUM WORKS

�إىل/ يوجن �شتار لعمال �لنجارة و�لملنيوم �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

YOUNG STAR CARPENTRY & ALUMINIUM WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :فلي�س �وت خلدمات �لتو�شيل

رخ�شة رقم : CN 3985290 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة جافيد ��شالم حممد ��شالم  %50

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شليم رفيق حممد رفيق نوبل%50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شلطان خمي�س �حمد حممد �ل�شحى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ فلي�س �وت خلدمات �لتو�شيل
FLASH OUT DELIVERY SERVICES

�إىل/ فال�س �وت خلدمات �لتو�شل ذ.م.م
FLASH OUT DELVERY SERVICE L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
�ملخيمات  لد�رة  :�شياتل  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

وم�شاكن �لعاملني 
رخ�شة رقم : CN 4480217 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شياتل لد�رة �ملخيمات وم�شاكن �لعاملني
SEATTLE CAMPS AND LABOUR ACCOMMODATION MANAGEMENT

�إىل/ �شياتل �شابورت �شريفي�شز
SEATTLE SUPPORT SERVICES 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�ملحافظة  �لثالثاء  تر��س  ليز  �لربيطانية  �ل���وزر�ء  رئي�شة  تعهدت 
لها  زي��ارة  �أول  زيادته خالل  بل  ل  لأوكر�نيا  �لع�شكري  �لدعم  على 
�إىل �خلارج كرئي�شة للحكومة للم�شاركة يف �جلمعية �لعامة لالأمم 
�لثانية  �إل��ي��ز�ب��ي��ث  �مللكة  ج��ن��ازة  على  قليلة  ���ش��اع��ات  وب��ع��د  �مل��ت��ح��دة. 
توجهت ليز تر��س �إىل نيويورك للم�شاركة يف �أعمال �جلمعية �لعامة 
لالأمم �ملتحدة حيث �شت�شتغل فر�شة وجودها للت�شديد على �لتز�م 

�ململكة �ملتحدة حيال �أوكر�نيا يف مو�جهة �لغزو �لرو�شي.
وقالت يف بيان �إن بالدها تنوي توفري م�شاعدة م�شاوية لتلك �ملوعودة 
هذه �ل�شنة و�لبالغة 2،3 مليار جنيه ��شرتليني )2،6 مليار دولر( 

خالل �لعام 2023، ل بل زيادتها.
�لأخ��رية هي  �لأ�شابيع  �أوكر�نيا يف  �مل�شجلة يف  “�لنت�شار�ت  وقالت 
هجوم  �إط��ار  يف  �لأوكر�نية  �لقو�ت  ��شتعادت  بعدما  �لهام”  م�شدر 

م�شاد، مناطق �حتلتها �لقو�ت �لرو�شية.
�ململكة  �شت�شتمر  �لتالية  هي  �لأوك��ر�ن��ي��ني  �إىل  “ر�شالتي  و�أ�شافت 

�ملتحدة مب�شاندتكم يف كل مرحلة من �ملر�حل. �أمنكم �أمننا«.
بايدن  جو  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  زيارتها  خ��الل  تر��س  ليز  و�شتلتقي 
�إىل  للتو�شل  �ملفاو�شات  �أن  �لربيطانية  �حلكومة  رئي�شة  تقر  فيما 
�ت��ف��اق جت��اري و����ش��ع م��ع �ل��ولي��ات �ملتحدة �ل��ذي ت��ري��ده لندن منذ 

بريك�شت، متوقفة.
 

قالت جلنة �ل�شحة �لوطنية �أم�س �لثالثاء �إن �ل�شني �شجلت 789 
�إ�شابة   152 منها  �لث��ن��ني  ي��وم  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة  �إ���ش��اب��ة 

م�شحوبة باأعر��س و637 بال �أعر��س.
�ليوم  يف  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة  �إ���ش��اب��ة   990 �ل�شني  و�شجلت 

�ل�شابق منها 147 �إ�شابة م�شحوبة باأعر��س و843 بال �أعر��س.
ومل ت�شجل �أي وفيات جديدة ليظل �لعدد �لإجمايل عند 5226.

موؤكدة  �إ�شابة   248478 �لآن  حتى  �لرئي�شي  �ل�شني  بر  و�شجل 
م�شحوبة باأعر��س.

ويف بكني، �أظهرت بيانات �حلكومة �ملحلية عدم ت�شجيل �أي �إ�شابات 
حملية جديدة م�شحوبة باأعر��س وكذلك عدم ت�شجيل �أي �إ�شابات 

بال �أعر��س لليوم �لر�بع على �لتو�يل.
م�شحوبة  حملية  �إ�شابات  �أي  ت�شجيل  يتم  مل  �أي�شا  �شنغهاي  ويف 
دون  و�ح��دة  �إ�شابة  ت�شجيل  مت  بينما  �ل�شابق،  �ليوم  مثل  باأعر��س 

�أعر��س، مقارنة مع ثالث �إ�شابات بال �أعر��س يف �ليوم �ل�شابق.

�أف�شل  �إنه لن يكون هناك عر�س  �لفرن�شية  قالت وزيرة �خلارجية 
لإير�ن لإحياء �تفاقها �لنووي مع �لقوى �لعاملية و�إن �لأمر مرتوك 
�لأوروبي  �لحت���اد  من�شق  ق��ال  بينما  �لآن،  �ل��ق��ر�ر  لت��خ��اذ  لطهر�ن 

للمحادثات �إنه ل يرى فر�شة تذكر لتحقيق تقدم هذ� �لأ�شبوع.
�إير�ن  بني  لأ�شهر  ��شتمرت  �لتي  �ملبا�شرة  غري  �ملحادثات  وتعرثت 
على  ط��ه��ر�ن  �إ���ش��ر�ر  منها  ق�شايا،  ع��دة  ب�شبب  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات 
�آثار  �ل���ذري���ة حتقيقا يف وج���ود  ل��ل��ط��اق��ة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة  �إغ����الق 
يور�نيوم يف ثالثة مو�قع غري معلنة قبل �إحياء �لتفاق، ومطالبة 
�تفاق  �أي  باأن و��شنطن لن تن�شحب من  �أمريكية  طهر�ن ب�شمانات 

نووي مرة �أخرى.
وقالت وزيرة �خلارجية �لفرن�شية كاترين كولونا لل�شحفيني على 
هام�س �جتماعات �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف نيويورك “لن 
لإي��ر�ن لتخاذ  م��رتوك  و�لأم��ر  �لطاولة  �أف�شل على  ُيطرح عر�س 
�لطريق  م��ب��ادر�ت يف  �أن��ه ل توجد  م�شيفة  �ل�شحيحة”،  �ل��ق��ر�ر�ت 

لإنهاء جمود �ملوقف.
وردد م�شوؤول �ل�شيا�شة �خلارجية بالحتاد �لأوروبي جوزيب بوريل، 
من�شق �ملفاو�شات، ت�شريحاتها، حيث قال لل�شحفيني يف نيويورك �إنه 

ل يرى �حتمال لأي تقدم خالل �جتماع قادة �لعامل هذ� �لأ�شبوع.
وق��ال “هناك �ق��رت�ح من من�شق )�لحت��اد �لأوروب���ي( مطروح على 

�لطاولة و�شيبقى مطروحا. ل �أرى حال �أف�شل«.

عوا�صم

لندن

بكني

باري�ص

�لنم�سا: �لتعاون �لدويل حا�سم 
يف مكافحة �لهجرة غري �ل�سرعية

•• النم�صا-وام:

�لتعاون �لدويل يف ملف مكافحة �لهجرة غري  �لنم�شا بقوة على تعزيز  تعول 
�ل�شرعية، بح�شب جريهارد �رنر، وزير د�خلية �لنم�شا، �لذي �أكد �أن “�لتعاون 
�لدويل و�حلو�ر عامالن حا�شمان يف مكافحة �لهجرة غري �ل�شرعية وتهريب 
�شر�ييفو  “حو�ر  بعنو�ن،  وز�ري  م��وؤمت��ر  يف  حاليا،  �لنم�شا  وت�شارك  �لب�شر. 
�لذي ت�شت�شيفه �لعا�شمة �لبو�شنية �شر�ييفو، ملناق�شة  �لثاين حول �لهجرة”، 
�شبل مكافحة �لهجرة غري �لنظامية وجر�ئم ع�شابات تهريب �لب�شر، وتعزيز 

�لتعاون و�لدعم بني �لدول و�ملنظمات �ملعنية ب�شوؤون �لهجرة و�للجوء.
�أكد �لوزير كارنر يف ت�شريح �شحفي، �أهمية �حلو�ر و�لتعاون �لدويل، ل�شيما 
�لب�شر  تهريب  وع�شابات  �ل�شرعية  غ��ري  �ل��ه��ج��رة  ملكافحة  �لبلقان  دول  م��ع 
به  وموثوق  هام  �شريك  �لبلقان  غرب  “دول  وق��ال  �لبلقان،  غرب  طريق  عرب 
تفاقم  �لوزير يف ظل  ت�شريحات  �ل�شرعية.” وتاأتي  �لهجرة غري  يف مكافحة 
م�شكلة زيادة عدد طلبات �للجوء �ملقدمة يف �لنم�شا منذ مطلع �لعام �جلاري، 
�أظهرت  �لبلقان، حيث  �ل�شرعية عرب طريق غرب  وزي��ادة حركة �لهجرة غري 
�أحدث �أرقام ر�شمية، �شدرت عن وز�رة د�خلية �لنم�شا، تلقى �أكرث من 56 �ألف 

طلب جلوء حتى نهاية �شهر �أغ�شط�س �ملا�شي.
ت��ط��ور ج��دي��د يتمثل يف تلقى ط��ل��ب��ات جل���وء من  �ل�����وز�رة ع��ن ر���ش��د  وك�شفت 
و�أفادت  و�لتون�شية،  و�لباك�شتانية  �لهندية،  �جلن�شيات  يحملون  مو�طنني 
�ملجرية،  �حل��دود  عرب  �أ�شبوعياً  �لنم�شا  �إىل  يدخلون  �آلف لج��ىء   3 نحو  �أن 
بالرغم من �لتن�شيق �لأمني مع �ملجر و�شربيا، ودعم �لنم�شا لقو�ت �ل�شرطة 
على �حلدود �لنم�شاوية �ملجرية و�حلدود �ملجرية مع �شربيا بنحو 70 �شابطا 

ملكافحة �أن�شطة مهربي �لب�شر وتهريب �لالجئني.

تعاون ع�سكري بني م�سر و�لهند.. ما دللته يف هذ� �لتوقيت؟

يف �ليوم �لدويل لل�سالم

رئي�ض �لربملان �لعربي يدعو لن�سر ثقافة �ل�سالم و�لتعاي�ض بني �سعوب �لعامل
��ستقر�ر تدفق �لغاز �لرو�سي لأوروبا عرب �أوكر�نيا 

•• مو�صكو-رويرتز

�أظهرت بيانات ت�شغيلية ��شتقر�ر �إمد�د�ت �لغاز �لرو�شي �إىل �أوروبا عرب �أوكر�نيا �شباح �أم�س �لثالثاء، 
بينما ظل تدفق �لغاز عرب خط �أنابيب نورد �شرتمي 1 عند م�شتوى �ل�شفر.

�أظهرت بيانات نظام �لنقل �لأوكر�ين �أن تدفقات �لغاز �لرو�شي �إىل �شلوفاكيا من �أوكر�نيا عرب نقطة 
فيلكه كابو�شاين �حلدودية بلغت 36.9 مليون مرت مكعب �ليوم �لثالثاء، دون تغيري يذكر تقريبا 

من م�شتوى �أم�س �لأول �لثنني �لذي بلغ 36.8 مليون مرت مكعب.
�أوروب��ا عرب  42.4 مليون مرت مكعب من �لغاز �إىل  �إنها �شت�شحن  وقالت �شركة جازبروم �لرو�شية 

�أوكر�نيا �أم�س �لثالثاء، متا�شيا مع معدل تدفق �لإمد�د�ت يف �لأيام �لقليلة �ملا�شية.
�إىل  �لبلطيق من رو�شيا  �لذي ميتد حتت بحر   ،1 �أنابيب نورد �شرتمي  �لتدفقات عرب خط  وظلت 
�آب  �أغ�شط�س   31 منذ  �خل��ط  ه��ذ�  عرب  توقفت  قد  �لتدفقات  وكانت  �ل�شفر.  م�شتوى  عند  �أملانيا، 
لإجر�ء عمليات �شيانة كان من �ملفرت�س �أن متتد لثالثة �أيام فقط. لكن خط �لأنابيب مل ي�شتاأنف 

عملياته و�ألقت مو�شكو باللوم يف تعطل �لإمد�د�ت على �لعقوبات �لغربية وم�شاكل فنية.

�لتعاليم �لتي �أقرتها جميع �لأديان �ل�شماوية .
باليوم  �لحتفال  �أ���ش��دره مبنا�شبة  بيان  ذل��ك يف  ج��اء 
�لدويل لل�شالم �لذي يو�فق 21 �شبتمرب من كل عام.

ثقافة  تعزيز  �أن  على  �لعربي  �ل��ربمل��ان  رئي�س  و���ش��دد 
وب�شكل  �أي�شا  �شي�شاهم  �لأخ��ر  �ىل  و�ل�شتماع  �حل��و�ر 
حثيث يف �إر�شاء دعائم �ل�شالم، لفتا �إىل �أنها م�شوؤولية 
كبرية ملقاة على عاتقنا حتى تخرج �لأجيال �لنا�شئة 
و�لكر�هية  �لعنف  وتنبذ  �لأخ��ر  لل�شالم وقبول  حمبة 

وهو ما ن�شبو �إليه جميعا.

 •• القاهرة-الفجر:

�لع�شومي  �لرحمن  عبد  بن  ع��ادل  �ل�شيد  معايل  �أك��د 
ن�شر  على  �لعمل  �شرورة  على  �لعربي  �لربملان  رئي�س 
�لعامل  �شعوب  بني  و�لتعاي�س  �ل�شالم  ثقافة  وتر�شيخ 
خا�شة يف ظل ما ي�شهده �لعامل من �شر�عات م�شلحة 
ونز�عات و�لتي نتج عنها �أ�شو�أ �أزمات �إن�شانية �شهدتها 
�جلهود  توحيد  �إىل  ذ�ت���ه  �لإط���ار  يف  د�ع��ي��ا  �لب�شرية، 
وهي  و�ل��ع��ن��ف  �ل��ك��ر�ه��ي��ة  مكافحة  جم��ال  يف  �لعربية 

•• القاهرة-وكاالت

�أج����رى وزي���ر �ل��دف��اع �ل��ه��ن��دي ر�ج��ن��اث �شينغ، زي����ارة �إىل 
لبحث  �لث��ن��ني  �لأول  �أم�����س  �ل��ق��اه��رة  �مل�شرية  �لعا�شمة 
�لتعاون يف �ل�شناعات  �لع�شكرية وتعميق  تعزيز �لعالقات 

�لدفاعية بني �لبلدين.
وزير  �ل�شي�شي،  �ل��ف��ت��اح  عبد  �مل�����ش��ري  �لرئي�س  و��شتقبل 
�لدفاع �لهندي، بح�شور عدد من م�شوؤويل �لبلدين، حيث 
�أعرب عن �عتز�ز م�شر بالرو�بط �لتاريخية �لوثيقة �لتي 
�لتعاون  جم��الت  تعزيز  على  وحر�شها  بالهند،  جتمعها 
لتفعيل  و�لتطلع  و�لدفاعية،  �لع�شكرية  خا�شة  �لثنائي، 
�ل�����ش��ر�ك��ة ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن مب��ا يتنا�شب م��ع �إم��ك��ان��ات��ه��م��ا يف 
�للقاء  �شهد  �مل�شرية،  للرئا�شة  بيان  ووفق  �ملجالت.  كافة 
بحث �شبل تعزيز �لتعاون �لع�شكري و�لأمني بني �لقاهرة 
ونيودلهي، خا�شة ما يتعلق بالتعاون يف �لت�شنيع �مل�شرتك 
�لإمكانات  ��شتغالل  بهدف  �لتكنولوجيا،  وتوطني  ونقل 
و�لبنية �لتحتية �ملتاحة لدى �لبلدين، ف�شاًل عن �لتعاون 
يف جمال �لتدريب و�لتاأهيل و�لتدريبات �مل�شرتكة، وتبادل 
�خلرب�ت و�ملعلومات. من جانبه، �أكد وزير �لدفاع �لهندي 
�هتمام بالده بتعميق �لعالقات �لتاريخية يف ظل �لطفرة 
�لتنموية �ل�شاملة �لتي ت�شهدها م�شر موؤخًر�، ف�شاًل عن 
�مل�شري �ملحوري و�حلا�شم يف مكافحة وقهر خطر  �ل��دور 
�ألقى بظالل �لأم��ن و�ل�شتقر�ر يف  �ل��ذي  �لأم��ر  �لإره���اب 

م�شر وعلى �لأمن �لإقليمي باأ�شره.

مر��سم ��ستقبال ر�سمية
�لهندي مر��شم  �لدفاع  لوزير  �أجريت  �لزيارة،  ويف خ�شم 
�مل�شرية، حيث جرى  �لدفاع  ر�شمية مبقر وز�رة  ��شتقبال 

�لإره�����اب �ل�����دويل، ح��ي��ث ����ش��ت��ع��ر���س �مل�����ش��ارك��ون �ملخاطر 
�لإرهابية �لتي يتعر�س لها �لبلد�ن.

�سيا�سة ن�سطة
من جانبه، قال �لباحث �ملتخ�ش�س يف �ل�شيا�شات �لدفاعية 
“رمبا على مد�ر قرن كامل، مل تنتهج  �إنه  حممد ح�شن، 
م�شر �شيا�شة �إيجابية ن�شطة ذ�ت نطاق �إقليمي وعاملي يف 
�آن و�حد، مثلما تنخرط �لآن يف خمتلف �لق�شايا �لدولية 
�خلارجية  ب�شيا�شاتها  �لقاهرة  خرجت  حيث  و�لإقليمية، 
�إىل دو�ئر جديدة كلياً، ولعل  �لتقليدية  من حيز �لدو�ئر 
تطور �لعالقات �مل�شرية �لهندية حالياً، مثاًل على نتائج 
�ل��ع��امل وخمتلف  �لتقليدية جت���اه  غ��ري  �لن��ط��الق��ة  ت��ل��ك 

لكال  �لوطني  �ل�شالم  وع��زف  �ل�شرف  حر�س  ��شتعر��س 
�لبلدين. و�أكد وزير �لدفاع �مل�شري و�لقائد �لعام للقو�ت 
�مل�شلحة �لفريق �أول حمم�د زكي، �عتز�زه بعالقات �ل�شر�كة 
�لتي تربط �لقو�ت �مل�شلحة �مل�شرية و�لهندية يف خمتلف 
�لتعاون  �أو����ش��ر  زي���ادة  على  و�لعمل  �لع�شكرية،  �مل��ج��الت 
م�شر  دف���اع  وزي����ر�  ووق���ع  �لع�شكرية.  �مل��ج��الت  مبختلف 
�لع�شكري  �لتعاون  جم��ال  يف  تفاهم  م��ذك��رة  على  و�لهند 
�مل�شلحة  �ل���ق���و�ت  ت�شعى  �ل��ت��ي  �لأن�����ش��ط��ة،  �أه����م  ت�شمنت 
للبلدين لتدعيمها خالل �ملرحلة �ملقبلة، دون �لك�شف عن 

تفا�شيلها.
�لثاين  �لجتماع   ،2018 عام  ��شت�شافت م�شر  �أن  و�شبق 
ملجموعة �لعمل �مل�شرتكة بني �لقاهرة ونيودلهي ملكافحة 

�لحتفاظ برئي�ض �حلكومة �لأ�سبق علي �لعري�ض

ملف �لت�سفري: �مل�سمولون بالبحث �أمام �لنيابة �ليوم
••الفجر - تون�س

���ش��م��ري دي���ل���و ع�شو  �مل���ح���ام���ي  �أك������د 
�ل�����دف�����اع ع����ن رئ���ي�������س حركة  ه��ي��ئ��ة 
ونائبه علي  �لغنو�شي  ر��شد  �لنه�شة 
�لعري�س �أن �لنيابة �لعمومية قررت 
و�إحالته  �لعري�س  بعلي  �لح��ت��ف��اظ 
�ليوم �لأربعاء على �لقطب �لق�شائي 
�حتفاظ  ب��ح��ال��ة  �لره������اب  مل��ك��اف��ح��ة 
على ذم��ة �لأب��ح��اث يف  ملف م��ا بات 
�ىل  �لت�شفري  مبلف  �عالميا  يعرف 
ي��ت��خ��ذ حاكم  �أن  ع��ل��ى  �ل���ت���وت���ر  ب�����وؤر 
بالق�شية  �شيتعهد  �ل���ذي  �لتحقيق 
قر�ر� يف �شاأنهما �شيكون �إما بالإيد�ع 
وحينها فقط يذهبون �إىل �ل�شجن �أو 
وجود  ل  �أن��ه  ديلو  و�ع��ت��رب  بال�شر�ح. 
مل��ل��ف ي��ق��ع م���ن �أج���ل���ه �ل���ش��ت��م��اع �ىل 
و�أنها  ونائبه  �لنه�شة  حركة  رئي�س 
�لحتفاظ  ق���ر�ر  و�أن  ت��ره��ات  جم��رد 

“موؤ�شف” وفق تعبريه.
ويف ذ�ت �ل�شياق، �أفاد �ملحامي خمتار 
�جل��م��اع��ي ع�����ش��و ه��ي��ئ��ة �ل���دف���اع عن 
رئي�س حركة �لنه�شة ر��شد �لغنو�شي 
ونائبه علي �لعري�س، �أنه �شيتم �ليوم 
�لربعاء، عر�س �ل�شخا�س �مل�شمولني 
ب��ال��ب��ح��ث يف م��ا ع���رف �ع��الم��ّي��ا بلف 

�لت�شفري �ىل بوؤر �لتوتر على �نظار �لنيابة �لعمومية.
بحفظ  ق��ر�ره��ا  �شت�شدر  �لعمومية  �لنيابة  �ن  وق���ال، 
�مل�شمولني  �شتحيل  م�����ش��ت��ب��ع��د-�و  �م���ر  -وه����ذ�  �ل��ت��ه��م 

بالبحث على قا�شي �لتحقيق �ملخت�س.

يف  �ن��ه  �مل��ح��ام��ي:  ق��ال  �ل��ث��الث��اء،  و�لغنو�شي  �لعري�س 
م�شاء  �لر�بعة  �ل�شاعة  من  �نطلقت  مار�ثونية  جل�شة 
وزير  م�شاءلة  �لليل متت  منت�شف  ح��دود  �ىل  �لثنني 
له  ين�شب  ومل  �مللف  هذ�  بخ�شو�س  �ل�شبق  �لد�خلية 

�لت�شفري  و�لبحث يف ملف  بالتتبع  �مل�شمولني  �ن  وبنّي 
حكومة  رئ��ي�����س  بينهم  م��ن  �شخ�شا،  �لرب���ع���ني  ق��ر�ب��ة 
وحمامني  �شابق،  وزي��ر  �منية  وق��ي��اد�ت  ح��زب  ورئي�س 
علي  مع  �لبحث  مالب�شات  وب�شاأن  ومو�طنني.  و�أئ��م��ة 

�ي عمل على وج��ه �ل��دق��ة. و�أك���د �ن 
�ثبات  و�شائل  على  يحتوي  ل  �مل��ل��ف 
�ملوجهة  �ل�شئلة  جعل  مم��ا  قاطعة، 
للعري�س خالل �لتحقيق معه، ��شئلة 
ع���ام���ة مت���ح���ورت ح����ول ���ش��ي��ا���ش��ت��ه يف 
وز�رة �لد�خلية و يف رئا�شة �حلكومة 
حكومة،  رئي�س  من�شب  تقلد  عندما 
ت��ع��اط��ي��ه مع  و�����ش����ول �ىل ط���ري���ق���ة 
رئي�س حركة  نائب  باعتباره  من�شبه 

�لنه�شة.
وك��ان��ت ف��رق��ة م��ك��اف��ح��ة �لإره�����اب يف 
�لوزر�ء  رئي�س  �حتجاز  قررت  تون�س 
�لنه�شة  ب��ح��زب  و�ل��ق��ي��ادي  �ل�����ش��اب��ق 
�لعري�س  علي  �مل��ع��ار���س  �لإ���ش��الم��ي 
�لتحقيق  ���ش��اع��ات م��ن  ي��وم بعد  مل��دة 

معه ب�شبهة ت�شفري جهاديني.
�ل��ع�����ش��ك��ري �حال  �ل��ق�����ش��اء  ي��ذك��ر �ن 
بوؤر  �ىل  ت��ون�����ش��ي��ني  ت�����ش��ف��ري  ق�����ش��ي��ة 
�لتوتر للقتال �ىل �لقطب �لق�شائي 
وذل��ك على خلفية  �لره���اب  ملكافحة 
�ل�شابقة  �لنائب  بها  تقّدمت  �شكاية 

فاطمة �مل�شدي. 
�ل���ت���ي قدمتها  �لرق������ام  �خ����ر  ووف�����ق 
 3000 وز�رة �لد�خلية، حتّول نحو 
�لعر�ق  يف  �ل��ت��وت��ر  ب���وؤر  �إىل  تون�شي 
�لأمم  تقدر  حني  يف  وليبيا  و�شوريا 

�ملتحدة عددهم باأكرث من 5500.
ملكافحة  �لق�شائي  و�لقطب  �لعدل  وز�رة  تك�شف  ومل 
�ل�شادرة  �لدولية  �جللب  بطاقات  ع��دد  على  �لإره���اب 

�شد �لتون�شيني �ملتو�جدين يف بوؤر �لتوتر.

بني موؤيد ومعار�ض.. �قتحام بنوك لبنان يق�سم �ل�سارع •• بريوت-وكاالت

�شهد لبنان، �لأ�شبوع �ملا�شي، م�شل�شال 
يوم  حلقاته  ت��ط��ورت  طويال  بولي�شيا 
�جل��م��ع��ة �مل��ن�����ش��رم، م��ع ق��ي��ام مودعني 
م��ن �حل�شول  ي��ت��م��ك��ن��و�  غ��ا���ش��ب��ني مل 
ع��ل��ى ود�ئ���ع���ه���م ع��ل��ى م����د�ر 3 �أع�����و�م، 
بع�شر عمليات �قتحام مل�شارف خمتلفة 

يف �لبالد.
�ل�شيطرة،  ع��ن  �ل��و���ش��ع  خ����روج  وب��ع��د 
�إ�شر�ب  تنفيذ  لبنان  م�شارف  ق��ررت 
�أي���ام ه��ذ� �لأ���ش��ب��وع، كتحذير   3 مدته 
�أن  ميكن  ل  �لو�شع  �أن  من  لل�شلطات 

ي�شتمر على ما هو عليه.
وم���ع دخ����ول �لإ����ش���ر�ب ي��وم��ه �لأول، 
�ن��ق�����ش��ام��ات كبرية  �ل��ع��ل��ن  �إىل  ظ��ه��رت 
بني �شفوف �ملودعني حول ما ح�شل، 
�أن  ع��ل��ى  “�لطرفني  “�إجماع  ف��رغ��م 
�أم��و�ل��ه��م على غري  �مل�����ش��ارف حتتجز 
�أن��ه��م �خ��ت��ل��ف��و� ع��ل��ى طريقة  �إل  ح���ق، 

��شرتد�د �لأمو�ل.
�أح����د �ملودعني  وي����رى ع���ب���د�هلل، وه���و 
ل��ب��ن��ان، يف ح��دي��ث ملوقع  يف م�����ش��ارف 
“خطو�ت  �أن  عربية”،  نيوز  “�شكاي 
�لقتحام، �لتي يقوم بها �لبع�س، تزيد 

من بط�س �مل�شارف جتاه �ملودعني، م�شري�ً �إىل �أن �مل�شارف 
تتمنى �إقفال �بو�بها ملنع زبائنها من �شحب فتات �أمو�لهم 
وه���و ب��ال��ف��ع��ل م��ع ح�����ش��ل �ل���ي���وم، ح��ي��ث �ت��خ��ذت عمليات 

�لقتحام كحجة للتوقف عن �لعمل«.
ودع����ا ع���ب���د�هلل ج��م��ي��ع �مل���ودع���ني ل��ل�����ش��غ��ط ع��ل��ى جمل�س 
�لنو�ب �للبناين لإقر�ر قو�نني جترب �مل�شارف على �إعادة 
�أي�شاً  �لأم��و�ل مل�شتحقيها. من جهته، يقول �شوقي، وهو 

م�شددة على �شحب �لود�ئع، خ�شو�شاً تلك �ملودعة بالدولر 
�للبنانية  �للرية  قيمة  فيه  تر�جعت  وق��ت  يف  �لأم��ريك��ي، 
�ل��دولر، وهي ت�شارع حاليا  �أم��ام  �ملئة  90 يف  باأكرث من 
�لثنني، حيث  �لأول  يومه  �مل�شارف  �إ�شر�ب  ذيول دخول 

لم�شت م�شتوى قيا�شي بلغ 38850 لرية للدولر.
وبح�شب ما ك�شف م�شدر يف جمعية م�شارف لبنان ملوقع 
�مل�شارف من  “ل �شيء مينع  فاإن  نيوز عربية”،  “�شكاي 

“�شكاي  ملوقع  لبنان، يف حديث  �ملودعني يف م�شارف  من 
�أن “�لكيل قد طفح، وهذ� حتديد�ً ما دفع  نيوز عربية”، 
عمليات  عرب  �مل�شارف  من  وديعته  �شرقة  �إىل  باللبناين 
�شت�شاهم  خ���ط���و�ت  ه��ك��ذ�  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �لقتحام”، 
على  �جلميع  و�شتحث  �لقائمة  �ل�شورة  قلب  يف  بالتاأكيد 

�لتحرك للم�شاهمة يف ��شتعادة �ملودعني لأمو�لهم.
وتفر�س �مل�شارف �للبنانية، منذ نهاية عام 2019، قيود�ً 

متديد �إ�شر�بها و�تخاذ خطو�ت جديدة 
يف حال تاأكدت �أن �شيناريو �لقتحامات 
“�ملتعمدة و�ملمنهجة” �شيتكرر، يف ظل 
تقاع�س �لقوى �لأمنية و�لق�شائية عن 
�ملقتحمني  مالحقة  يف  بدورها  �لقيام 
م��ا ُي��ع��ّر���س �ل��زب��ائ��ن و�مل��وظ��ف��ني �إىل 

�أخطار تطال حياتهم.
�أن معاجلة  تاأكيده على  �مل�شدر  وجدد 
�لأزمة �مل�شرفية يكون باإقر�ر جمل�س 
تاأخذ  و”خطط”  ل�”قو�نني”  �لنو�ب 
بعني �لعتبار كافة م�شببات ما ح�شل، 
�مل���ودع���ني ب�����اأن ق�����ش��م��ا كبري�  م���ذك���ر�ً 
�ل��دول��ة عرب  ��شتد�نتها  �أم��و�ل��ه��م  م��ن 
يتحّمل  �جل��م��ي��ع  و�أن  ل��ب��ن��ان  م�����ش��رف 

م�شوؤولية �لو�شع �لقائم �ليوم.
وب���ح�������ش���ب �خل���������رب�ء، ف�������اإن �إ�����ش����ر�ب 
�مل�����ش��ارف، �ل���ذي مي��ت��د ل��ث��الث��ة �أي���ام، 
�شيت�شبب يف تاأخري �لعمليات �لتجارية 
�لتي  و�ل�شتري�د  �لت�شدير  وعمليات 
ت��ت��م �إج���ر�ء�ت���ه���ا �مل��ال��ي��ة ع��رب �لقطاع 
�مل���������ش����ريف، ول����ك����ن �خل��������وف �لأك������رب 
�مل�شارف  ق�������ررت  ح�����ال  يف  ����ش���ي���ك���ون 
خ�شارة  يعني  وه����ذ�  �لإ�شر�ب  متديد 
�لقت�شاد �للبناين ملاليني �لدولر�ت 

يومياً.
وي���رى �خل��ب��ري �لق��ت�����ش��ادي �ل��دك��ت��ور �إي��ل��ي ي�����ش��وع��ي، يف 
�لأكرب  �خلا�شر  �أن  عربية”،  نيوز  “�شكاي  ملوقع  حديث 
�مل�شارف  �أن  �إىل  �ملودعون، م�شري�ً  �ليوم هم  مما يح�شل 
فبدًل  �أم��و�ل��ه��ا،  توظيف  عملية  يف  �لأ�شا�س  من  �أخ��ط��اأت 
من �إعطاء �لأولوية للقطاع �خلا�س، قامت ببناء �شر�كة 
تو�طئية مع �لقطاع �لعام، لتكون �لنتيجة فقد�ن م�شرف 

لبنان �ملركزي نحو 75 مليار دولر من �أمو�ل �لنا�س.

�أقاليمه«. من �لناحية �لأمنية و�لدفاعية، يو�شح ح�شن، يف 
�أن “هناك  حديث خا�س مع موقع “�شكاي نيوز عربية”، 
زيادة مطردة يف م�شتوى �ل�شر�كة و�لتن�شيق، ففي �شبتمرب 
من �لعام �ملا�شي نفذت �لقو�ت �لبحرية و�لهندية مناور�ت 
م�شرتكة يف �لبحر �ملتو�شط، ويف نوفمرب من �لعام �ملا�شي 
مناور�ت  و�لهندية  �مل�شرية  �جلوية  �لقو�ت  نفذت  �أي�شاً 
�حلديث  �جل��وي  �لقتال  �أ�شاليب  على  للتدريب  م�شرتكة 
و�لتزود بالوقود و�لدفاع عن �لأهد�ف �حليوية يف تناغم، 
كما ز�ر قائد �لقو�ت �جلوية �لهندية م�شر يف نف�س توقيت 

�إجر�ء �ملناور�ت �جلوية«.
�أنه ميكن �عتبار �لزيارة �لأخرية �لتي يجريها  و�أ�شار �إىل 
وزير �لدفاع �لهندي مل�شر ولقاءه بالرئي�س �ل�شي�شي، باأنها 
“تعزيز مل�شار �ل�شر�كة �لدفاعية �ملتنامية بني �لبلدين، على 
�لطائر�ت  وخا�شة  لالأ�شلحة  �مل�شرتك  �لت�شنيع  م�شتوى 
و�لع�شكرية  �لأمنية  �خل��رب�ت  وتبادل  �ملتنوعة،  و�لذخائر 
�شيما  ول  ع��ام،  بوجه  �لدفاعية  �ل�شناعات  توطني  وبحث 

و�أن �لبلدين لديهما خرب�ت كثرية يف هذ� �ل�شدد«.
ووفق �لباحث يف �ل�شيا�شات �لدفاعية، “تنظر �لهند بعني 
�لحرت�م للطفرة �لتنموية �ل�شاملة �لتي يجريها �لرئي�س 
�ل�شي�شي ملختلف مر�فق و�أ�شول �لدولة، و�لنت�شار �مل�شري 
على �لظاهرة �لإرهابية وتثبيت دعائم �لأمن و�ل�شتقر�ر 
على  �أي�����ش��اً  بظالله  �أل��ق��ي  ول��ك��ن  فح�شب،  م�شر  يف  لي�س 
�لدفاعية  �ل�شر�كة  تتوج  وقد  �لإقليمي«.  �لأم��ن  منظومة 
يف جمال �لت�شنيع، باإنتاج م�شري هندي م�شرتك ملقاتالت 
�لهيلكوبرت  وط��ائ��ر�ت  �خلفيفة،  �لتكتيكية  “تيجا�س” 
�لقتالية �خلفيفة، لتكون م�شر مركز �إنتاج وت�شدير هذه 
بعد  �لأو���ش��ط  و�ل�شرق  �أفريقيا  يف  و�مل��روح��ي��ات  �ملقاتالت 

توطني تكنولوجيا ت�شنيعها.

علي �لعري�س يف طريقه للتحقيق
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عربي ودويل
 غينيا �ل�ستو�ئية تلغي عقوبة �لإعد�م

•• ليربفيل-اأ ف ب

�أ�شدر رئي�س غينيا �ل�شتو�ئية تيودورو �أوبيانغ نغوميا مبا�شوغو �أم�س �لأول 
�ل�شغرية  �لنفطية  �لدولة  �لإع��د�م يف  �ألغى مبوجبه عقوبة  قانوناً  �لثنني 
�لو�قعة يف و�شط �أفريقيا و�لتي ُتعترب من بني �لأكرث �نغالقاً و��شتبد�د�ً يف 
�لعامل. وقال �لتلفزيون �لوطني �إّن “عقوبة �لإعد�م �ألغيت متاماً يف جمهورية 
�أّن رئي�س �جلمهورية وّقع قانون �لعقوبات  �إىل  م�شري�ً  غينيا �ل�شتو�ئية”، 
تيودورو  �جلمهورية  رئي�س  نائب  ون�شر  �لتعديل.  ه��ذ�  �ملت�شّمن  �جل��دي��د 
نغوميا �أوبيانغ مانغي، وهو جنل �لرئي�س، على ح�شابه يف موقع تويرت ن�ّس 
�لقانون �جلديد. و�آخر حكم بالإعد�م ُنّفذ ر�شمياً يف غينيا �ل�شتو�ئية يعود 
ُيّتهم  2014، بح�شب منظمة �لعفو �لدولية، لكّن �لنظام �ل�شتبد�دي  �إىل 
بانتظام من قبل منظمات غري حكومية دولية بالوقوف خلف عمليات �ختفاء 

ق�شري و�عتقال تع�شفي وتعذيب، على وجه �خل�شو�س.

�أوقفها  بعدما  غيبوبة،  يف  دخولها  على  �أي��ام  ثالثة  بعد  �مل�شت�شفى  يف 
 13 يف  ط��ه��ر�ن  �ملنكر يف  ع��ن  و�لنهي  ب��امل��ع��روف  �لأم���ر  هيئة  عنا�شر 
يف  �ملنكر  عن  و�لنهي  باملعروف  �لأم��ر  هيئة  وتتوىل  �أيلول/�شبتمرب. 
�إير�ن م�شوؤولية �لتحقق من تطبيق �لقو�عد �لإ�شالمية ومنها �إلز�مية 

و�شع �حلجاب.
وخرجت تظاهر�ت يف طهر�ن، مبا يف ذلك يف عدة جامعات، ويف م�شهد، 

بح�شب وكالتي “فار�س” و”ت�شنيم” �لإخباريتني.
وذكر بيان �لأمم �ملتحدة تقارير �أفادت عن تعّر�س �ل�شابة �لبالغة 22 
ما  مبركبة  ر�أ�شها  رب  �شُ ومت  بهر�وة  ر�أ�شها  على  “�ل�شرب  �إىل  عاما 

ت�شمى ب�شرطة �لأخالق«.
و�أفادت �ل�شلطات �أنها توفيت لأ�شباب طبيعية.

ودعت �لنا�شف يف بيانها �إىل وجوب “حتقيق �شلطة خمت�شة م�شتقلة 

•• جنيف-اأ ف ب

�لعنيف”  �لأمن  “رّد قو�ت  حيال  “قلقها”  �ملتحدة عن  �أعربت �لأمم 
على �ملحتّجني على وفاة �ل�شابة مه�شا �أميني يف �إير�ن، �إثر توقيفها من 

جانب هيئة �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر.
�أن  �لإن�����ش��ان  حلقوق  �ل�شامية  �ملتحدة  �لأمم  ملفو�شية  بيان  يف  وج��اء 
“�ملفّو�شة �ل�شامية حلقوق �لإن�شان بالإنابة ندى �لنا�شف �أعربت �أم�س 
�لثالثاء عن قلقها حيال وفاة مه�شا �أميني يف �حلجز، بعدما �أوقفتها 
�ل�شارمة،  �حل��ج��اب  لقو�عد  تطبيًقا  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لأخالق”  “�شرطة 
على  �ح��ت��ج��اًج��ا  �ملتظاهرين”  على  �لعنيف  �لأم���ن  ق���و�ت  رّد  وح��ي��ال 

�لوفاة.
�أميني  وفاة  �جلمعة  �ل�شلطات  �أعلنت  منذ  �ل�شعبي  �لغ�شب  وت�شاعد 

�مل��اأ���ش��وي��ة ويف  �أم��ي��ن��ي  وف����اة مه�شا  وف��اع��ل يف  ف����وري وحم��اي��د  ب�شكل 
ح�شول  خ�شو�شا  ي�شمن  ب�شكل  �ملعاملة،  و�شوء  بالتعذيب  �لتهامات 
عائلتها على �لعد�لة و�حلقيقة«. بدورها، �أفادت �لناطقة با�شم مكتب 
باأن  �ل�شحافيني  �شامد�شاين  ر�فينا  �لإن�شان  حلقوق  �ملتحدة  �لأمم 
�لو��شعة  �لحتجاجات  على  تقارير،  وفق  رّدت،  �لإير�نية  �لأم��ن  قو�ت 

�لتي �أ�شعلتها وفاة �أميني ب�”�لذخرية �حلية«.
�حلملة  يف  قتلو�  �أ���ش��خ��ا���س  خم�شة  ب���اأن  تفيد  معلوماتها  �إن  وق��ال��ت 
�لأمنية. و�أعربت �لنا�شف يف بيانها عن قلقها حيال �لقو�نني �لتي تلزم 

�لن�شاء بو�شع �حلجاب يف �إير�ن و�إل و�جهن عقوبة �ل�شجن.
��شتهد�ف وم�شايقة و�عتقال  �لتوقف عن  �ل�شلطات  “على  �أن  و�أكدت 
جميع  �إلغاء  �إىل  د�عية  �حلجاب”،  قو�عد  يلتزمن  ل  �للو�تي  �لن�شاء 

�لقو�نني و�لقو�عد �ملبنية على �لتمييز �لتي تفر�س �حلجاب.

�لأمم �ملتحدة تندد برّد �إير�ن »�لعنيف« على �ملحتجني 

•• بغداد-وكاالت

للعر�قيني  �ل�شر�ئية  �لقدرة  تكافح 
�ملتغري�ت  م���و�ج���ه���ة  يف  ل��ل�����ش��م��ود 
�لق���ت�������ش���ادي���ة م���ن ج�����ر�ء �لأزم�����ة 
ت�شكيل  وع��دم  �لر�هنة،  �ل�شيا�شية 
�ل��ت��ي �شتدير  �حل��ك��وم��ة �جل��دي��دة، 
�ملد�خيل  وت�����ش��ت��ث��م��ر  �لق���ت�������ش���اد، 

�لوفرية من مبيعات �لنفط.
ومنذ �إجر�ء �لنتخابات �لنيابية يف 
�لعر�قيون  يعي�س  �ملا�شي،  �أكتوبر 
على وقع خالفات �شيا�شية طاحنة 
بني قوى �لإطار �لتن�شيقي �ملدعوم 
من �إير�ن و�لتيار �ل�شدري بزعامة 
مقتدى �ل�شدر ب�شبب ملف ت�شكيل 

�حلكومة.
ل����ك����ن �خل�������الف�������ات �ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
�لقت�شادي  �جلانب  على  �نعك�شت 
ل��ل��م��و�ط��ن��ني ب�����ش��ب��ب ع�����دم �إق������ر�ر 
بيد  �لأم��و�ل  وتركز  �ملالية  �ملو�زنة 
�آليات ل�شخها  �مل�شارف دون وجود 
يف ج�شم �لقت�شاد ما يعني حتريك 

�لركود �لهائل.

�سربات مزدوجة
�لربملان  يف  �ل�شابق  �لنائب  وي���رى 
�لقدرة  �أن  ك��ن��ا  ي���ون���ادم  �ل���ع���ر�ق���ي 
�ل�شر�ئية للعر�قيني، تلقت �شربات 
�ملا�شية،  �ل�شنو�ت  خ��الل  م��زدوج��ة 
م�شري�ً  �ملتالحقة،  �لأزم���ات  ب�شبب 
نيوز  “�شكاي  مل���وق���ع  ح���دي���ث  يف 
عربية” �إىل �شعف �لرقابة وتر�كم 

�مل�شكالت.
�ل���دولر  ���ش��رف  �شعر  تغيري  ���ش��ّك��ل 
بالن�شبة  ���ش��دم��ة  �ل���دي���ن���ار  �أم������ام 
�له�شة  �ل���ف���ئ���ات  خ��ا���ش��ة  ل��ل�����ش��وق، 

و�لفقرية.

لدى  �ل�شر�ئية  �ل��ق��درة  �نخف�شت 
باملئة   25 بن�شبة  �ل�����ش��ك��ان  ع��ام��ة 
فيما  �ل���دولر،  �شرف  �شعر  ب�شبب 
�ملو�د  لبع�س  �لن�شبة  تلك  �رتفعت 

�لطبية مثاًل.
�ل�شوق  على  �ملالية  �ل��رق��اب��ة  غياب 
و�ل���دو�ئ���ي���ة وه����و م���ا ���ش��اه��م برفع 
�لأ���ش��ع��ار دون وج��ود �آل��ي��ات حمددة 
قبل  م����ن  ت����دخ����ل  �أو  ل�����ش��ب��ط��ه��ا، 

�جلهات �ملعنية ملو�جهة ذلك.
�لتنمية  �شرب  �ل�شيا�شي  �لن�شد�د 
ت�شريع  ع��دم  ب�شبب  �لق��ت�����ش��ادي��ة، 
�لتعيينات  و�إط��الق  �ملو�زنة،  قانون 

و�لعقود �جلديدة.
و�ملحافظات  �مل���دن  بع�س  تتلق  مل 

ُي��ع��ت��رب م��ث��ل ه���ذ� �لبيان     ع����ادة، 
�لبلد�ن  جلميع  م��ب��ا���ش��ًر�  ت��ه��دي��ًد� 
�لتي كانت ذ�ت يوم جزًء من �لحتاد 
�ملثال،  ���ش��ب��ي��ل  ع��ل��ى  �ل�����ش��وف��ي��ات��ي. 
من خ��الل �لدع���اء ب��اأن �ل��رو���س يف 
�شرق �أوكر�نيا كانو� �شحايا “�إبادة 
�أعلن �لرئي�س �لرو�شي  جماعية”، 

وبّرر غزوه لأوكر�نيا.
   ومع ذلك، وبالنظر �إىل �لظروف 
�لعقيدة  ه������ذه  ف��������اإن  �حل����ال����ي����ة، 
بالتاأكيد  ينبغي  ل  �لتي  �جلديدة، 
... ل  توؤخذ على حممل �جل��د  �أن 

ا. ينبغي �أن ت�شّخم �أي�شً

��سرت�تيجية حكر
 على �أوكر�نيا

   من غري �ملحتمل �أن ميلك بوتني 

�لقدرة على غزو جمهوريات �لحتاد 
�لأخرى -مثل  �ل�شابق  �ل�شوفياتي 
و�أوزبك�شتان  وكاز�خ�شتان  جورجيا 
�أو حتى دول �لبلطيق �ل�شغرية يف 
“يذكر  وليتو�نيا  ولتفيا  �إ�شتونيا 
�أن دول �لبلطيق �أع�شاء يف �لناتو، 
مما يجعل من غري �ملمكن �حتمال 

�لقيام بهجوم ب�شكل خا�س«.
�أرب����اع جي�شه  ل��ق��د ح�شد ث��الث��ة     
�لغربية  ج���ارت���ه  �أوك���ر�ن���ي���ا،  ل��غ��زو 
�ل���ت���ي �ع���ت���ق���د �أن������ه ����ش���ي���غ���زوه���ا يف 
نف�شه  ووج���د  قليلة،  �أي���ام  غ�شون 
“عمليته  ب��دء  من  �أ�شهر  �شتة  بعد 
يف  و�شفه،  ميكن  فيما  �خلا�شة” 
م�شدود�.  طريقا  �لأح��و�ل،  �أح�شن 
��شتعادت �أوكر�نيا، بف�شل �لأ�شلحة 
على  �ل��غ��رب،  قدمها  �لتي  �لثقيلة 

ب�شكل  �ل�����ش��ن��وي��ة  �مل��ال��ي��ة  ح�����ش��ت��ه��ا 
ك����ام����ل، ب�����ش��ب��ب ه�����ذ� �ل���و����ش���ع، ما 
�نعك�س على ملف �لبطالة، و�لتاأثري 

على �لطبقات �لفقرية.
عاماً  رك������ود�ً  �لآن  �ل���ع���ر�ق  ي�����ش��ه��د 
�لزر�عة  مثل  �لقطاعات  �أغ��ل��ب  يف 
وغريها،  و�ل���ش��ت��ري�د  و�ل�����ش��ن��اع��ة 

وفق �لنائب �ل�شابق.

نفقات حمدودة
لغاية �لآن تلتزم �لوز�ر�ت �لعر�قية، 
بخطة �إنفاق حمدودة، دون �لقدرة 
على �شخ �ملزيد من �لأمو�ل لإن�شاء 
�مل�����ش��اري��ع �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة، وه����و ما 
�شاهم بت�شاعد �لبطالة يف �شفوف 

�ملو�د  على  �لعر�ق  و�عتماد  �لعملة، 
حكومية،  خ��ط��ة  وه���ي  �مل�����ش��ت��وردة، 
جاءت بهدف تعزيز �لإنتاج �ملحلي.

يف عام 2020 عدل �لبنك �ملركزي 
�لعملة  �����ش����رف  ����ش���ع���ر  �ل����ع����ر�ق����ي 
�لأج��ن��ب��ي��ة )�ل�������دولر �لأم���ريك���ي( 
دينار مقابل كل  �ألف   145 لتكون 
�شد  �إىل  ذل��ك  ع��ازي��ا  دولر،   100
فجوة �لت�شخم يف ميز�نية 2021 
�لعاملية،  �لنفط  �أ�شعار  �نهيار  بعد 

ب�شبب تد�عيات �أزمة كورونا.
�ملو�زنة  غ��ي��اب  مل��و�ج��ه��ة  م�شعى  يف 
�لعر�قي،  �ل����ربمل����ان  �أق�����ر  �مل���ال���ي���ة، 
يف ي��ون��ي��و �مل���ا����ش���ي، ق���ان���ون �لأم����ن 
�لغذ�ئي، وهو مبثابة مو�زنة مالية 
تاأخر  �أزم��ة  لتد�رك  م�شغرة جاءت 
�إقر�ر �ملو�زنة، يف ظل حاجة �لبالد 
�لدو�ئر  لتمويل  و����ش��ع  �إن��ف��اق  �إىل 
�لر�شمية، مع وجود �أبو�ب �شرف ما 

ز�لت تنتظر �لت�شريعات �لنافذة.
�لنقد  ����ش���ن���دوق  ت���وق���ع���ات  ت�����ش��ري 
�ملحلي  �ل���ن���اجت  من���و  �إىل  �ل������دويل، 
خالل  للعر�ق  �حلقيقي  �لإج��م��ايل 
�لأع���������و�م �خل��م�����ش��ة �مل���ق���ب���ل���ة. ذكر 
�ل�����ش��ن��دوق، �لث��ن��ني، ع��ل��ى موقعه 
�ملحلي  “�لناجت  �أن  �لإل����ك����رتوين، 
�لإجمايل �حلقيقي للعر�ق �شريتفع 
�ملقبلة”،  �خلم�شة  �لأع����و�م  خ��الل 
للعام  �ل�شنوية  “�لن�شبة  �أن  مبيًنا 

�حلايل �شتبلغ 9.5 باملئة«.
“�لن�شبة  �أن  �ل�����ش��ن��دوق،  �أ����ش���اف 
�ملقبل،  �ل��ع��ام   5.7 �إىل  �شترت�جع 
حتقيق   2024 ���ش��ي�����ش��ه��د  ب��ي��ن��م��ا 
�ملحلي  ب��ال��ن��اجت  ن�شبة من��و  �ل��ع��ر�ق 
�لعام  يف  ل��ت��رت�ج��ع   ،%  2.7 تبلغ 
�أ�شا�س  على   %  2.6 �إىل   2025

�شنوي، لت�شتقر بالعام 2027«.

�ل�������ش���ب���اب، خ���ا����ش���ة �ل���ع���ام���ل���ني يف 
و�ملرتبطني  �ملقاولت  قطاع  جمال 
بامل�شاريع ذ�ت �لإحالت �حلكومية.

وتدرج �حلكومة �لعر�قية، �مل�شاريع 
�ل�شتثمارية، �شمن قو�نني �ملو�زنة، 
حيث مل يتمكن �لربملان من �إقر�ر 
مو�زنة �لعام �حلايل ب�شبب �خلالف 
بني �لكتل �ل�شيا�شية وتعطل �أعمال 

جمل�س �لنو�ب، لعدة �شهور.
ك���ان �آلف �ل��ع��ر�ق��ي��ني ي��ع��م��ل��ون يف 
�لتي  �ل�شتثمارية،  �مل�شاريع  جمال 
�أعمالهم  ل��ك��ن  �حل��ك��وم��ة،  تن�شئها 
�ل�شلف  �شرف  عدم  ب�شبب  تعطلت 
�لت�شغيلية، ف�شاًل عن توقف �إقر�ر 
م�����ش��اري��ع ج����دي����دة، مب���ا ي�����ش��ه��م يف 

��شتقطاب �ملزيد من �ليد �لعاملة.
�ل�����ع�����ر�ق،  �لأ��������ش�������و�ق يف  وت�������ش���ه���د 
�أغلب  تقت�شر  �إذ  ملحوظاً،  رك���ود�ً 
�مل�شتلزمات  ع����ل����ى  �مل���������ش����رتي����ات 
و�للحوم  �خل�شر  مثل  �ل�شرورية، 
و�خلبز، فيما ي�شكو جتار �لكماليات 
�لذهب  مثل  �لأخ��رى  و�مل�شتلزمات 
�لإقبال  �شعف  من  �ملنزلية  و�مل��و�د 

وتاأثر مبيعاتهم.

�أزمة �لدولر
�أمام  �ملحلية  �لعملة  خف�س  �شكل 
للفئات  �أخ������رى  ���ش��رب��ة  �ل���دي���ن���ار، 
هذ�  ج��ّر�ء  ت�شررت  �لتي  �لفقرية، 
�ل��ت��غ��ي��ري، ب�����ش��ب��ب �ن��خ��ف��ا���س قيمة 

�حلايل، �لدول �لتي تدعم �أوكر�نيا 
بكثري  �أف�شل  “بل وحتى  متم�شكة 

مما كان متوقًعا قبل �شتة �أ�شهر«.
�لقت�شاد  �أخ��������رى،  م�����رة  ه���ن���ا     
ت�شرره  من  �لرغم  على  �لرو�شي، 
�لنهيار.  و�شك  على  لي�س  ب�شدة، 
مت��ك��ن��ت رو���ش��ي��ا م���ن �ل��ع��ث��ور على 
و�ل���غ���از يف  �آخ���ري���ن للنفط  زب��ائ��ن 
�ل�شني  �شيما يف  ل  �أخ��رى،  �أماكن 
�لعامل  دول  من  و�لعديد  و�لهند. 
ا دوًل  �أي�شً “�ل�شني و�لهند، ولكن 
�لالتينية”  و�أم��ري��ك��ا  �إف��ري��ق��ي��ا  يف 
تعتربه  فيما  �لتورط  ترغب يف  ل 
�لعظمى،  �ل����ق����وى  ب����ني  ����ش���ر�ًع���ا 
�لرو�شية  �ملطالب  تدعم  ل  عندما 

عالنية.

خيال عفا عليه �لزمن
 لـ “�لعامل �لرو�سي«

�إن��ك��ار �أن لدى  �أن��ه ل ميكن     كما 
رو�شيا تر�شانة نووية كبرية، وميكن 
�لقول �إّن هذ� هو �ل�شبب �لرئي�شي 
“�إن مل يكن �لوحيد” �لذي يجعل 
�لغربيني  و�ل���زع���م���اء  ب���اي���دن  ج���و 

وج���ه �خل�����ش��و���س، �لأر�����ش���ي �لتي 
منطقة  يف  �ل�����ش��رق،  يف  خ�����ش��رت��ه��ا 
من  معينة  �أج�����ز�ء  ويف  خ��ارك��ي��ف، 
�جلنوب، يف منطقة خري�شون، مع 
��شبقية  ه��ن��اك  ك�شبو�  �ل��رو���س  �ن 

�شلبة.
�لتجارية  �ل��ع��ق��وب��ات  وب�����ش��ب��ب     
�لغربية،  �ل�����دول  ت��ف��ر���ش��ه��ا  �ل��ت��ي 
ت����ن����ف����د رو������ش�����ي�����ا م������ن �مل����ك����ون����ات 
�لأ���ش��ا���ش��ي��ة ل�����ش��ن��اع��ة دب��اب��ات��ه��ا �أو 
ت�شرتي  �أنها  كما  �إ�شالحها.  حتى 
من  و�لقذ�ئف  �ل�شو�ريخ  ماليني 
لي�شت  “وهي  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا 
�لأف�����ش��ل ح��ًق��ا م��ن ح��ي��ث �ملعد�ت 
�لتقنية  وذ�ت  �ملوثوقة  �لع�شكرية 
�لعالية”، وهذه عالمة �أخرى على 
�أن رو�شيا عاجزة على ت�شنيع حتى 
على  �ل�شني،  و�أن  بد�ئية،  �أ�شلحة 
لرو�شيا  حليفة  كونها  م��ن  �ل��رغ��م 
م��ن ن���و�ٍح ع��دي��دة، ل ت��ز�ل تفر�س 
��شتعد�دها  ع��ل��ى  ���ش��ارم��ة  ق���ي���وًد� 
يف  مبا�شر  ب�شكل  مو�شكو  مل�شاعدة 

جمهودها �حلربي.
�أن رو���ش��ي��ا تخ�شر  ذل��ك     ل يعني 

يف ب���د�ي���ة �حل�����رب، ف���اإن���ه مي��ث��ل 9 
باملائة فقط �ليوم.

   و�نخف�شت ح�شة �لغاز �لرو�شي 
م����ن ن�شف  �أك������رث  م����ن  �أمل���ان���ي���ا  يف 
10 باملائة.  �أقل من  �ل��و�رد�ت �إىل 
�إي���ط���ال���ي���ا، �ن��خ��ف�����س م���ن 40  يف 
ووقعت  ب��امل��ائ��ة.   23 �إىل  ب��امل��ائ��ة 
عدة دول �أوروبية، ول �شيما فرن�شا 
بع�شها  لتزويد  �تفاقيات  و�أملانيا، 
�لنق�س  حالة  يف  بالطاقة  �لبع�س 
�ل�����ش��دي��د.    وم���ع ذل����ك، ف����اإن 10 
�لربع  م���ن  ي��ق��رب  م���ا  “�أو  ب��امل��ائ��ة 
�ل����و�رد�ت  م��ن  �إيطاليا”  ح��ال��ة  يف 
�ل��ه��ني. وم���ن غري  ب���الأم���ر  لي�شت 
�ل��و����ش��ح يف �ل��وق��ت �حل���ايل م��ا �إذ� 
�شت�شمد  �ملقاي�شة  �شفقات  كانت 
�شتاء  �أن��ه يف حالة وج��ود  �أم  عمليا 
���ش��ي��ك��ون هناك  �ل��������ربودة،  ���ش��دي��د 
�شغط لوقف �مل�شاعد�ت لأوكر�نيا. 
لكن حتى �لآن وحدها �ملجر -وهي 
بوتني  لرو�شيا  �ملوؤيدين  �أ�شد  من 
-جددت عقدها مع �شركة غازبروم 
�لتي حتتكر �لغاز �لرو�شي، ووعدت 
بعدم �لدخول يف ح��رب. يف �لوقت 

�حل����رب. ح��ت��ى �مل��ر�ق��ب��ني �لأق����رب 
ي�شتطيعون  ل  �لقتال  �شاحات  �إىل 
حتديد �جلانب �لفائز، فالقتال مل 
�لديناميكيات  �أن  وم��ع  بعد.  ينته 
�ل���وق���ت  م����و�ت����ي����ة لأوك�����ر�ن�����ي�����ا يف 
ذلك  يف  �لف�شل  وي��رج��ع  �حل����ايل، 
دقة  �إىل  �خل�����ش��و���س  وج����ه  ع��ل��ى 
�ملدفعية بعيدة �ملدى �لتي توفرها 
رو�شيا  �أن  �إل  �مل��ت��ح��دة،  �ل���ولي���ات 
حيث  م��ن  �ل�شبقية  على  حت��اف��ظ 
�لقوة �لنارية و�ل�شتفادة من ورقة 
جيو�شيا�شية: �أوكر�نيا، �لتي تعتمد 
�لغربيني  حلفائها  دع��م  على  كلًيا 
لأنها  رو�شيا،  يف  �شربات  ت�شن  لن 
ذلك  يف  “مبا  ت�����ش��ع��ي��ًد�  ت��ري��د  ل 
تق�شف  ب��ي��ن��م��ا  ل��ل��ح��رب،  نووّيا” 
ع�شو�ئية  بطريقة  �أوكر�نيا  رو�شيا 

متاًما.

�سغوط على �لطاقة
   كما كان �حلال منذ ب�شعة �أ�شهر، 
ف��اإن ح��رب �ل��وق��ت ت��دور رح��اه��ا يف 
�أوكر�نيا. ياأمل �لرئي�س �لأوكر�ين 
يوؤدي  �أن  زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ري 

“وعد  �لأمريكية  �لأ�شلحة  تدفق 
�أنتوين  �لأمريكي  �خلارجية  وزير 
دولر  ل���ت���وه مب���ل���ي���اري  ب��ل��ي��ن��ك��ني 
قلب  �إىل  �لأ�شلحة”  م��ن  �إ�شافية 
ت�شمد  �أن  بوتني  وياأمل  �مل��و�زي��ن. 
�ل�����ش��ت��اء ح��ت��ى توؤتي  ق���و�ت���ه ح��ت��ى 
ثمارها  �لطاقة  جمال  يف  �شيا�شته 
�لعر�س  �ن���خ���ف���ا����س  ي�������وؤدي  “�أن 
وزي�������ادة ���ش��ع��ر ط���اق���ة �ل��ت��دف��ئ��ة يف 
ت�شجيع  �إىل  �لأوروب�����ي�����ة  �ل������دول 
�لتوقف  على  و�ل�شيا�شيني  �ل�شكان 
ع��ن دع���م �أوك���ر�ن���ي���ا و�ل���دع���وة �إىل 

�إنهاء �لقتال«.
   وت��وق��ًع��ا ل��ه��ذ� �لح��ت��م��ال، �تخذ 
�لحت����اد �لأوروب�����ي �إج�����ر�ء�ت غري 
جولة  خ��الل  م��ن  لتفاديه،  ع��ادي��ة 
ع���ن م�شادر  ب��ح��ًث��ا  �ل���ع���امل  ح����ول 
على  �ل��دول  وت�شجيع  بديلة  طاقة 
ت��وخ��ي �حل�����ذر. وق���ال���ت �أور����ش���ول 
�ملفو�شية  رئي�شة  لي���ن،  دي��ر  ف��ون 
�لأوروب�����ي�����ة، �لأ����ش���ب���وع �مل��ا���ش��ي يف 
بروك�شل، �إنه بينما كان خط �أنابيب 
�لغاز �لرو�شي ميثل 40 باملائة من 
و�رد�ت �لحتاد �لأوروبي من �لغاز 

بوتني يدعو يريفان وباكو للتهدئة 
 •• مو�صكو-اأ ف ب

دعا �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني �لثالثاء �أرمينيا و�أذربيجان �إىل “�شبط 
�لبلدين  جي�شي  ب��ني   2020 منذ  �لأع��ن��ف  �ع��ت��ربت  م��و�ج��ه��ات  بعد  �لنف�س” 

�لو�قعني يف منطقة �لقوقاز، �أدت �إىل مقتل نحو 300 �شخ�س.
وقال بوتني خالل مر��شم تقدمي �أور�ق �عتماد نحو ع�شرين �شفري� يف مو�شكو 
ب�شكل �شارم  �لنار  �إط��الق  و�ح��رت�م وقف  �لنف�س  �إىل �شبط  “ندعو كل طرف 

و�تباع �لإعالنات �لثالثية لقادة رو�شيا و�أذربيجان و�أرمينيا بحذ�فريها«.
وقتل �أكرث من 200 ع�شكري �أرميني ونحو 80 ع�شكري �أذربيجاين �لأ�شبوع 
م�شبوق  غ��ري  ت�شعيد  يف  �لبلدين  ب��ني  �حل���دود  عند  عنيفة  م��ع��ارك  يف  �ملا�شي 
دول  ن��ز�ع بني  كل  �أن  على  “�أ�شدد  بوتني  و�أ���ش��اف   .2020 ح��رب  منذ  للعنف 
قريبة منا تثري قلقنا ب�شكل جدي«. تاأتي مو�قف �لرئي�س �لرو�شي بعدما دعا 
بني باكو  “�شالم د�ئم”  �أنتوين بلينكن �لثنني �إىل  وزير �خلارجية �لأمريكي 
و�أذربيجان يف نيويورك يف  �أرمينيا  ويريفان خالل لقاء جمع وزي��ري خارجية 

�لوليات �ملتحدة. و�أكد �أن �أرمينيا و�أذربيجان جاهزتان “لإر�شاء �ل�شالم«.
وخالل زيارة �إىل يريفان نددت رئي�شة جمل�س �لنو�ب �لأمريكي نان�شي بيلو�شي 
وفق و��شنطن. وذّكر فالدميري بوتني  �لأحد بهجمات باكو “غري �مل�شروعة”، 
�لثالثاء باأن مو�شكو ويريفان “جتريان حو�ر�ً �شيا�شياً مكثفاً”، علماً �أن رو�شيا 
حفظ  ق��وة  رو�شيا  تن�شر   2020 ومنذ  لأرمينيا.  مهم  وع�شكري  م��ايل  د�ع��م 
�أرمينيا و�أذربيجان، لكنها مل تتمكن من درء �لت�شعيد  �شالم عند �حلدود بني 
�لأوكر�نية،  �حل��رب  يف  �شعوبات  مو�شكو  وت��و�ج��ه  �ملا�شي.  �لأ�شبوع  �لع�شكري 
�لو�قع بني جمهوريتني  �ل�شر�ع  �أكرب يف هذ�  ب�شكل  �لتدخل  عليها  ي�شعب  ما 
للعنف  م�شبوق  غري  ت�شعيد�ً  �ل�شتباكات  هذه  وت�شكل  �شابقتني.  �شوفياتيتني 
منذ حرب �لعام 2020 لل�شيطرة على �إقليم ناغورين قره باغ �لنف�شايل �لتي 

�أ�شفرت عن 6500 قتيل و�نتهت بخ�شارة �أرمينيا �أر��ٍس ل�شالح باكو.

�أبعد من  �لآخرين ل يذهبون �إىل 
ذلك يف دعمهم لأوكر�نيا... ل �أحد 

يريد حربا عاملية ثالثة.
هذه  ن�����ش��ت��ب��ع��د  �إذ�  ذل�����ك،  وم����ع     
�حل��ق��ي��ق��ة �ل���دق���ي���ق���ة، ي�����ش��ب��ح من 
�إىل  بجدية  �لنظر  للغاية  �ل�شعب 
رو���ش��ي��ا ك��ق��وة ع��ظ��م��ى -����ش���و�ء من 
وجهة نظر �شيا�شية �أو �قت�شادية �أو 
ع�شكرية. �إن خطاب بوتني �لكبري 
�لرو�شي”  “�لعامل  ح��م��اي��ة  ح���ول 
يف �لأر�����ش���ي �لأج��ن��ب��ي��ة ه��و جمرد 
�جلمهور  �إب��ه��ار  �إىل  تهدف  �شينما 
�لدعائية  لآل���ت���ه  �لأ����ش���ري  �مل��ح��ل��ي 
ب���اأوه���ام���ه  �لإمي���������ان  �إىل  ومي���ي���ل 
�إمرب�طورية  عظمة  �إىل  ب��ال��ع��ودة 

�شابقة.
   هنا �ي�شا، هذه �لتخّيالت لي�شت 
غري موؤذية متاًما. و�ل�شوؤ�ل هو ما 
�إذ� كان بوتني يوؤمن بخطابه -وما 
ياأ�س،  حلظة  يف  ب��اإم��ك��ان��ه،  ك��ان  �إذ� 
�ملعنى،  ب��ه��ذ�  �ل��ف��ع��ل.  �ىل  �مل�����رور 
تثري  �أن  يجب  فقط،  �ملعنى  وبهذ� 
�لعقيدة �جلديدة للرئي�س �لرو�شي 

بع�س �لقلق.

�لأزمة �ل�سيا�سية تلقي بظالل قامتة.. عر�قيون يدفعون ثمنا غاليا

عقيدة جديدة لل�سيا�سة �خلارجية

هل يجب �خلوف من تهديد�ت بوتني �لأخرية...؟
�ل�سوؤ�ل هو ما �إذ� كان بوتني يوؤمن بخطابه وما �إذ� كان باإمكانه، يف حلظة ياأ�ض، �لت�سرف بناًء عليه

�حلرب يف �وكر�نيا تكبح �ل�شرت�تيجية جديدةبوتني وعقيدة خارجية جديدة

•• الفجر -فريد كابالن -ترجمة خرية ال�صيباين
�ل�سيا�سة  يف  �جلـــديـــدة  عــقــيــدتــه  خـــالل  مــن     
م�سترت�  تهديد�  �لرو�سي  �لرئي�ض  وّجه  �خلارجية، 

�إىل جمهوريات �لحتاد �ل�سوفياتي �ل�سابقة.
   يوم �لثنني، 5 �سبتمرب، و�فق فالدميري بوتني على 
 31 لل�سيا�سة �خلارجية موؤلفة من  عقيدة جديدة 
�إن�سانية”  “لأ�سباب  �سفحة توؤكد حقه يف �لتدخل 
يف �أي بلد تتعّر�ض فيه حقوق �لناطقني بالرو�سية 
للخطر -وب�سكل �أو�سع، “ �حلفاظ وحماية وتعزيز 

تقاليد وُمثل �لعامل �لرو�سي«.
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على رد �لفعل �لنهائي لأملانيا, �سيتم حتديد �لدور
�مل�ستقبلي لالحتاد �لأوروبي على �ل�ساحة �لدولية

تخلت عن مبد�أ �لبتعاد عن �لنز�عات �لدولية

�أملانيا يف مو�جهة حرب �أوكر�نيا, »تغرّي ع�سر«...؟
•• الفجر -رايرن ماركويتز
 ترجمة خرية ال�صيباين

قال �مل�ست�سار �ل�سرت�كي     »�إننا نعي�ض تغرّي ع�سر”، 
�جلل�سة  خـــالل  �ــســولــتــز،  �أولف  ــي،  ــر�ط ــق ــدمي �ل
يف   ،2022 فرب�ير   27 يف  للبوند�ستاغ  �ل�ستثنائية 

قبل  بد�أ  �لذي  لأوكر�نيا  �لرو�سي  �لغزو  �إىل  �إ�سارة 
�ل�سيغة  هذه  نف�ض  وكــرر  خطابه.  من  �أيــام  ثالثة 
�ملا�سي  �أغ�سط�ض   29 يف  �ألقاه  �لذي  �خلطاب  خالل 
�لعامة  �ل�سيا�سة  حول  بــر�غ  يف  ت�سارلز  جامعة  يف 

�لأوروبية.
هذ�، يتميز ب�سكل خا�ض، بالن�سبة  �لع�سر”    »تغرّي 

�لتز�ًما  �أكــرث  جديدة،  خارجية  ب�سيا�سة  لربلني، 
بال�سر�عات �لدولية، و�لتي تبد�أ بالطبع باحلرب يف 

�أوكر�نيا.
 

نهاية تقليد ر��سخ ل�سبط �لنف�ض
بانتهاك  ميتلكها  ملــن  �لــقــوة  ت�سمح  �أن  يجب  هــل     

�لقانون؟ هل ميكن �ل�سماح للرئي�ض �لرو�سي فالدميري 
�لقرن  يف  �لعظمى  �لقوة  ع�سر  �إىل  بالعودة  بوتني 

�لتا�سع ع�سر؟
 �أو “هل لدينا �لقوة لو�سع قيود على �ملتحاربني مثل 

بوتني؟ 
ت�ساءل �سولتز يف فرب�ير �مام �لبوند�ستاغ.

�أور�شول فون دير لين، وزيرة �لدفاع �لأملانية �آنذ�ك، تزور كابول مع فرقة �إي�شاف �لأملانية، 24 يوليو 2014�شولتز ونقطة حتول حا�شمة

�ل���ت�������ش���اوؤل  ه������ذ�  �أع������ق������اب  يف     
�خلطابي، �أعلن �مل�شت�شار م�شاركة 
�أملانيا يف عمليات ت�شليم �لأ�شلحة 
�أكده  �ل��ت��ز�م  �أوك��ر�ن��ي��ا -وه���و  �إىل 
�إىل  -بالإ�شافة  بر�غ  مل�شتمعيه يف 
عقوبات جديدة �شد رو�شيا ون�شر 
قو�ت �إ�شافية على �جلناح �ل�شرقي 
�أملانيا  �أن  �أعلن  حللف �لناتو. كما 
�لدفاعية  م��ي��ز�ن��ي��ت��ه��ا  ���ش��ت��زي��د 
100 م��ل��ي��ار ي���ورو على  مب��ق��د�ر 
�ملقبلة  �ل�����ش��ن��و�ت �خل��م�����س  م���دى 
�متثال للتز�م جميع دول �لناتو 
م��ن ميز�نيتها  ب��امل��ائ��ة   2 ب��اإن��ف��اق 

على نفقاتها �لع�شكرية.
   ومتثل هذه �لإعالنات، بال �شك، 
جمهورية  تاريخ  يف  حت��ول  نقطة 
�أمل��ان��ي��ا �لحت���ادي���ة، لأن��ه��ا قطعت 
�لدولة  �إن�شاء  ر��شًخا منذ  تقليًد� 
�خلارجية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  م�����ش��ائ��ل  يف 
يوؤثر  مل  تقليد  -وه���و  و�لأم��ن��ي��ة 
فيه حتى توحيد �أملانيا �إل جزئًيا. 

�سبح �حلرب �لعاملية �لثانية
  لطاملا �شعت �ل�شيا�شة �خلارجية 
منذ  �لحتادية  �أملانيا  جلمهورية 
��شتخال�س  �إىل   1949 ع�����ام 
�ل�����درو������س م����ن م��ا���ش��ي��ه��ا: فقد 
�ل�شيا�شة  �أخ���ط���اء  ذك����رى  �أّث�����رت 
�خلارجية يف زمن �لإمرب�طورية 
�لر�يخ  جر�ئم  وخا�شة  �لأملانية، 
موقف  على  كبري  ب�شكل  �لثالث، 
�لدولية.  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  �ل���ب���الد 
�حلكومة  ط��ورت  لذلك،  ونتيجة 
�ل�شبعني  م��دى  على  �لفيدر�لية 
خارجية  �شيا�شة  �مل��ا���ش��ي��ة،  ع��اًم��ا 
�لرئي�شية  كلماتها  كانت  و�أمنية 
�لغرب،  يف  و�لتكامل  �لتاأثري  هي 
ا، �شبط �لنف�س و�لبعد  ولكن �أي�شً

عن �لنز�عات �لدولية.
   ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، ع��ل��ى �لأقل 
��شتجابت  �لتوحيد،  �إع���ادة  حتى 
للو�شع  مت���اًم���ا  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  ه����ذه 
وع�شكرًيا  -جيو�شيا�شًيا  �خلا�س 
جمهورية  -حل���ك���وم���ة  ون��ف�����ش��ًي��ا 
�أمل��ان��ي��ا �لحت����ادي����ة. ل��ذل��ك كانت 
متو�فقة  د�ئ��ًم��ا  ب��ون  دبلوما�شية 
�لوطنية”  “م�شلحتها  م�����ع 
�ندماجها  بف�شل  �أث���م���رت:  وق���د 
يف �ل���غ���رب، وب�����ش��ك��ل م��ل��م��و���س، يف 
�ل��ه��ي��اك��ل م��ت��ع��ددة �لأط������ر�ف، بل 
�لتابعة  �ل��وط��ن��ي��ة،  ف����وق  وح���ت���ى 
�لأوروبية  �لقت�شادية  للجماعة 
/ �لحتاد �لأوروب��ي وحلف �شمال 
�لأطل�شي، ��شتعادت �أملانيا �لغربية 
�شيادتها و�شمعة دولية معينة. ويف 
نف�س �لوقت، ��شتفادت من �لدعم 
للحلفاء  و�ل��ع�����ش��ك��ري  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
�لتهديد  م��و�ج��ه��ة  يف  �ل��غ��رب��ي��ني 

�ل�شوفياتي.
�شمحت  �ل�شبعينات،  ب��د�ي��ة  يف     
�شيا�شة “�ل�شيا�شة �جلديدة جتاه 
لأملانيا  ب���ر�ن���ت،  ل��ف��ل��ي  �ل�شرق” 
بالندماج  ن��اح��ي��ة،  م��ن  �لغربية، 
يف �شيا�شة �لنفر�ج، �لتي يف�شلها 
ح��ل��ف��اوؤه��ا ، وم���ن ن��اح��ي��ة �أخ���رى، 
لإيجاد ت�شوية موؤقتة مع �لحتاد 
�ل�شرقية  و�ل��ك��ت��ل��ة  �ل�����ش��وف��ي��ات��ي 
باأكملها.   هذه �ل�شيا�شة �ملزدوجة 
مل  و�ل�شرق  بالغرب  يتعلق  فيما 
�لحتادية  �أملانيا  جمهورية  متنع 
عقود،  م��دى  على  ت�شبح،  �أن  من 
على  ب��ل  عظمى،  �قت�شادية  ق��وة 

.2022
    لذلك من �ل�شعب �لتكهن مبا �إذ� 
كان �لنقا�س �حلايل حول “نقطة 
�خلارجية  �ل�شيا�شة  يف  �لتحول” 
و�لأم���ن���ي���ة �لأمل���ان���ي���ة ���ش��ي��ك��ون له 
ع���و�ق���ب د�ئ���م���ة، مب���ا يف ذل����ك يف 
جمال �لعمليات. فعلى �لرغم من 
و�آخرين  ل�شولتز  �لقوية  �لكلمات 
خالل �ملناظرة د�خل �لبوند�شتاغ 
�ل�شكوك  ت��ظ��ل  ف���رب�ي���ر،   27 يف 
�إم����د�د�ت  م�����ش��األ��ة  ب�شبب  ق��ائ��م��ة، 
ا  �لأ�شلحة �إىل �أوكر�نيا، ولكن �أي�شً
لتح�شني  �ملنا�شبة  �لتد�بري  ب�شاأن 
�إىل  �جلي�س �لأمل��اين �لذي يحتاج 
تطهري، تنافر و��شح ُي�شمع حتى 

د�خل �لئتالف �حلكومي.
    �إذن، ما مدى فعالية �مل�شاعدة 
�شتزيد  وه��ل  لأوك��ر�ن��ي��ا؟  �ملعلنة 
وب�شكل  ح���ًق���ا  �ل����دف����اع  م��ي��ز�ن��ي��ة 
هدف  م��ع  يتما�شى  مب��ا  م�شتد�م 
�ل���ن���ات���و، �مل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه م���ن حيث 
�لناجت  م��ن  باملائة   2 �مل��ب��د�أ، وه��و 
�مل��ح��ل��ي �لإج���م���ايل ���ش��ن��وًي��ا؟ وهل 
للعدو�ن  �لنطاق  �لو��شعة  �لإد�نة 
�لأملاين  �ل��ع��ام  �ل���ر�أي  يف  �لرو�شي 
تعني حًقا �لتاأييد �لد�ئم مل�شاركة 
قبل  م��ن  �أق����وى  ع��امل��ي��ة  �شيا�شية 
�أملانيا �لحتادية؟ وهل  جمهورية 
�لفيدر�لية  �حل���ك���وم���ة  ���ش��ت��ك��ون 
��شتخد�م  ع��ل��ى  ق�����ادرة  �حل��ال��ي��ة 
لالأمن  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ت���ط���وي���ر 
ا،  �أي�شً ع��ن��ه��ا  �مل���ع���ل���ن  �ل���ق���وم���ي، 
لل�شيا�شة  جديدة  ثقافة  لتاأ�شي�س 
�أملانيا  يف  و�لأم���ن���ي���ة  �خل���ارج���ي���ة 
لهذ�  ا  �أي�شً �أ�شا�شي  �شرط  -وه��و 
�ل�شيا�شة  يف  �لأوروب������ي  �ل��ت��ع��اون 
�خل��ارج��ي��ة و�لأم���ن���ي���ة �ل����ذي دعا 
�إليه �شولتز يف بر�غ؟ بعد ما يزيد 
�إعادة  على  ع��اًم��ا   30 ع��ن  قلياًل 
�لتوحيد، تخلى �لأملان �أخرًي� عن 
“ن�شيان �لعامل”، فهل و�شلو� �إىل 
�لو�قع �جلديد لل�شيا�شة �لأمنية 
-وه��و �شرط ل غنى عنه لتنفيذ 
�لتي  �لأوروبية”  “�ل�شيادة  روؤي��ة 
ي��رع��اه��ا �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون منذ 
�مل�شت�شار  جعلها  و�ل��ت��ي  ���ش��ن��و�ت، 

ا يف بر�غ؟ ملًكا له �أي�شً
�لقطبية،  �لثنائية  نهاية  منذ     
�لأقطاب  م��ت��ع��دد  ن��ظ��اًم��ا  ن��و�ج��ه 
م����ت���������ش����ارًع����ا ب�������ش���ك���ل م����ت����ز�ي����د، 
وب��ال��ت��ايل ع���دو�ن���ًي���ا �أك�����رث، حيث 
�لعدو�نيون  �ل��ف��اع��ل��ون  ي��ع��د  مل 
�لتقليدية  �ل��ق��و�ع��د  ي��ح��رتم��ون 
ويرغبون  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  للعبة 
جانب  م��ن  م�شاحلهم  ف��ر���س  يف 
و�ح��د على ح�شاب �لآخ��ري��ن عرب 
�جل�شدي.  �ل��ع��ن��ف  �إىل  �ل��ل��ج��وء 
غنى  ل  �ل����ع����امل،  ه����ذ�  م��ث��ل  ويف 
�لقوة  و����ش���ائ���ل  �����ش���ت���خ���د�م  ع����ن 
ولكن  و�لقت�شادية،  -�ل�شيا�شية 
�قت�شى  �إذ�  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  ���ا،  �أي�������شً
�لأمر -لأغر��س �لردع �أو، �إذ� لزم 
�لأمر، لفر�س �لقو�عد. بناء على 
رد �لفعل �لنهائي لأملانيا على هذ� 
�لتطور، �شيتم حتديد ��شتمر�رية 
خطاب �أولف �شولتز حول “تغرّي 
�ل����دور  ���ا  �أي�������شً ول���ك���ن  �لع�شر”، 
�مل�شتقبلي لالحتاد �لأوروبي على 

�ل�شاحة �لدولية.
*�أ�ستاذ -مركز �لدر��سات 
�جلرمانية ما بني �لثقافات 
باللورين، جامعة لورين.

مكنها  ل���ق���د  مت�����اًم�����ا:  �ل���ع���ك�������س 
“�متناعها” �لع�شكري من �إقامة 
�قت�شادية  ع����الق����ات  وت���ط���وي���ر 
�لبلد�ن  م��ن  �لعديد  م��ع  مم��ت��ازة 
ح���ول �ل��ع��امل. ع���الوة ع��ل��ى ذلك، 
كبرية  دولية  بثقة  �لبالد  متتعت 
ع���ن���دم���ا �أت���ي���ح���ت ف���ر����ش���ة �إع������ادة 

�لتوحيد عام 1990.
�لتالية، وعلى  �ل�شنو�ت     خ��الل 
�ل����رغ����م م����ن ظ����ه����ور ����ش���ر�ع���ات 
ج���دي���دة يف �أوروب��������ا )�حل������رب يف 
و�أماكن  �ل�شابقة(  يوغو�شالفيا 
�لثانية(،  �خلليج  )ح���رب  �أخ���رى 
ح���اف���ظ���ت �أمل���ان���ي���ا �مل�����وح�����دة، مما 
ذلك  يف  مب��ا  حلفائها،  �أم��ل  خيب 
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة، �ل��ت��ي عر�شت 
�لزعامة”،  يف  “�ل�شر�كة  عليها 
ل�شبط  �شيا�شتها  ع��ل��ى  ح��اف��ظ��ت 
�أي  �لدويل و�لمتناع عن  �لنف�س 

تدخل ع�شكري.

�لتز�م خجول يف �لت�سعينيات
�أمل��ان��ي��ا �ن��ت��ظ��ار نهاية     ك��ان على 
�ل���ت�������ش���ع���ي���ن���ي���ات وحت�����ال�����ًف�����ا بني 
�لدميقر�طيني  �ل����ش���رت�ك���ي���ني 
و�خل�شر بقيادة �مل�شت�شار جريهارد 
������ش�����رودر )�حل��������زب �ل����ش���رت�ك���ي 
 )2005-1998 �لدميقر�طي، 
غار�ت  يف  بامل�شاركة  ق��ر�ر  لتخاذ 
ويف  �شربيا.  �شد  �جل��وي��ة  �لناتو 
�ل�شتباك  ه����ذ�  ي��ب��ق��ى  �ل��ن��ه��اي��ة، 
�ل��ع�����ش��ك��ري ح��ل��ق��ة م���ع���زول���ة ول 
خالل  م���ن  �إل  ت��ف�����ش��ريه  مي��ك��ن 
تقريًبا:  ف��ري��د  ���ش��ي��ا���ش��ي  ت�����ش��ّك��ل 
�ل�شابقة،  �ل�����ش��ل��م��ي��ة  �مل���ع���ار����ش���ة 
�ل�شرت�كي  �حل����زب  م��ن  �مل��ك��ون��ة 
�خل�شر،  وح����زب  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
و�لتي يف �حلكومة، كانت تعلم �أن 
خ�شومها �ل�شيا�شيني د�خل حزب 
�لدميقر�طي  �مل�شيحي  �لحت����اد 
�لجتماعي  �مل�����ش��ي��ح��ي  -�لحت�����اد 

نوع  وه��و  �لع�شكرية،  �ل�شيا�شية 
هو بال  من “�ل�شتثناء �لأملاين”، 
�شك �أحد �لأ�شباب �لتي حتول دون 
متو�شع موحد لالحتاد �لأوروبي 
�خلارجية  بال�شيا�شة  يتعلق  فيما 

و�لأمنية.

�لتورط يف �ل�سر�ع
 �لرو�سي �لأوكر�ين

   بعد �حتالل �شبه جزيرة �لقرم 
ولوغان�شك  دونيت�شك  ومنطقة 
 ،2014 �أوك��ر�ن��ي��ا ع���ام  يف ���ش��رق 
�لحتادية  �أملانيا  جمهورية  لعبت 
بني  �ل��ت��و���ش��ط  يف  رئ��ي�����ش��ًي��ا  دوًر� 
�إىل جانب فرن�شا،  �ل��ن��ز�ع،  ط��ريف 
نورماندي”.  “�شيغة  من  كجزء 
من جهة �خ��رى، على �لرغم من 
جمال  يف  �لكبري  ب��الده��ا  �عتماد 
دعمت  فقد  رو�شيا،  على  �لطاقة 
��ا عقوبات  �أي�����شً م��ريك��ل  ح��ك��وم��ة 
�ملعتدي  �شد  �شارمة  �قت�شادية 
�ملجال �جلوي  تاأمني  و�شاركت يف 
من  وليتو�نيا  ولتفيا  لإ�شتونيا 

قبل �لناتو.
   ومع ذلك، ظلت �لأولوية �ملعطاة 
و�لرغبة  �لدبلوما�شية  للو�شائل 
يف ع�����دم ف����ق����د�ن خ���ي���ط �حل�����و�ر 
م��ع مو�شكو يف �مل��ق��دم��ة. ه��ذ� هو 
�ل�شبب يف �أن “�لتحالف �لكبري” 
�مل�شيحي  �لحت������اد  ���ش��ك��ل��ه  �ل�����ذي 
�مل�شيحي  -�لحت��اد  �لدميقر�طي 
�ل�شرت�كي  و�حل��زب  �لجتماعي 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي، ق��د ح��اف��ظ د�ئًما 
�لغاز  �أن��اب��ي��ب  م�����ش��روع خ��ط  على 
نورد �شرتمي 2، �لويف لأحد �ملبادئ 
“�ل�شيا�شة  ل�شيا�شة  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة 
�جلديدة جتاه �ل�شرق” �لأملانية: 
�لتجارة”.  خ��الل  م��ن  “�لتغيري 
رو�شًيا  ع��دو�ًن��ا  �لأم��ر  لقد تطلب 
�جلديدة  �حلكومة  تتخلى  حتى 
عن هذ� �مل�شروع نهائًيا يف فرب�ير 

بقيادة  �مل��ت��ع��اق��ب��ة،  �ل��ف��ي��در�ل��ي��ة 
�أجنيال  ث����م  �����ش����رودر  غ����ريه����ارد 
 ،”2021-2005“ م���ريك���ل 
�لأمنية  �لأه��������د�ف  ع��ل��ى  د�ئ����ًم����ا 
خالل  من  �ملهمة،  لهذه  و�ملدنية 
�لع�شكرية  �ل����وح����د�ت  م�����ش��ارك��ة 
�لأمنية  �مل�شاعدة  قوة  �لأملانية يف 

�لدولية )�إي�شاف(.
   عالوة على ذلك، عززت جتربة 
�لع�شكرية  �ل����ت����دخ����الت  ف�������ش���ل 
و�لعر�ق  �أفغان�شتان  يف  �لغربية 
�أخ������رى، ق��ن��اع��ة معظم  و�أم����اك����ن 
�لأف�شل  م��ن  �شيكون  �أن���ه  �لأمل���ان 

هذ�  يعار�شو�  ل��ن  و�لليرب�ليون 
�للتز�م  ه��ذ�  �أن  خا�شة  �ل��ق��ر�ر. 
طلب ب�شدة من �حللفاء، وخا�شة 

من قبل �لأمريكيني.
   �أما بالن�شبة للم�شاركة �لأملانية 
عام  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  �ل��ت��دخ��ل يف  يف 
نتيجة  ا  �أي�شً كانت  فقد   ،2001
و�شع معني: لقد ت�شببت هجمات 
عاملية  ���ش��دم��ة  يف  �شبتمرب   11
�لوليات  م���ع  ف���ري���ًد�  وت�����ش��ام��ًن��ا 
للجمهورية  مي��ك��ن  ل  �مل���ت���ح���دة 
�ل���ف���ي���در�ل���ي���ة �ل���ت���ه���رب م���ن���ه. يف 
�حلكومات  �أك����دت  �ل��وق��ت،  نف�س 

فهذ� يرجع �إىل حقيقة �أنه �لتز�م 
مقارنة  ون���وع���ي���ة  ع������دًد�  �أ����ش���غ���ر 
�أملانيا.  ح��ل��ف��اء  ب��ع�����س  ب���ال���ت���ز�م 
�للتز�م  ف����اإن  �خ�����رى،  م���ن ج��ه��ة 
�ل��ع�����ش��ك��ري �لأمل����اين ي��ج��ري حتت 
�أنظار �لر�أي �لعام. مع ��شتثناء�ت 
على  يتعني  ع��ن��دم��ا  -م��ث��ل  قليلة 
�ل���ربمل���ان �إع���ط���اء م��و�ف��ق��ت��ه على 
عملية �أو �أخرى للبوند�شفري -ل 
تثري هذه �مل�شائل نقا�ًشا جمتمعًيا 
�أنه  �أمل���ان���ي���ا، خ��ا���ش��ة  ح��ق��ي��ق��ًي��ا يف 
�حلكومة.  م�����ش��ل��ح��ة  م���ن  ل��ي�����س 
�لثقافة  يف  �لخ������ت������الف  ه�������ذ� 

�لم���ت���ن���اع ع����ن ج��م��ي��ع �لأع����م����ال 
�لع�شكرية، حتى تلك �لتي ت�شمل 
�حل��ل��ف��اء، ���ش��و�ء يف �إط���ار �لحتاد 

�لأوروبي �أو �لناتو.
ت�شعينات  م���ن���ذ  ذل������ك،  وم�����ع      
�لبوند�شفري  نفذ  �ملا�شي،  �لقرن 
حمدوًد�  ن�شاًطا  خم�شني  ح��و�يل 
يز�ل  )ل  �خل��ارج��ي��ة  �مل�����ش��ارح  يف 
حتى  �لتنفيذ(.  قيد  منها  ع�شرة 
ع�شكريا، �أملانيا حا�شرة جد� على 

�ل�شاحة �لدولية.
    ول��ئ��ن ي��وج��د م��ع ذل���ك ت�شور 
خم���ال���ف يف �ل����د�خ����ل و�خل�������ارج، 

لطاملا �سعت �ل�سيا�سة �خلارجية لأملانيا �لحتادية منذ عام 1949 �إىل ��ستخال�ض �لدرو�ض من ما�سيها

قمة �لناتو يف بون عا�شمة جمهورية �أملانيا �لحتادية يف �لأول من �أبريل 1957عنا�شر من لو�ء �مل�شاة �مليكانيكي 41 �لتابع للجي�س �لأملاين

نادر� ما تقوم �لقو�ت �لأملانية مبهام ع�شكرية يف �خلارج با�شتثناء مهام حفظ �ل�شالم

�عتمدت برلني �سيا�سة خارجية جديدة �أكرث
 �لتز�ًما بال�سر�عات �لدولية بدء� من �أوكر�نيا

قطعت مو�قف �سولتز تقليًد� ر��سًخا منذ �إن�ساء 
�لدولة يف م�سائل �ل�سيا�سة �خلارجية و�لأمنية
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يلقي 150 رئي�ض دولة �أو حكومة خطابات �أثناء هذ� �لجتماع 

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة تنعقد و�سط �أزمات �لعامل

حتليل �خباري

•• الفجر -كورينتني بيناركار 
رجمة خرية ال�صيباين

�ل�سيا�سة  �إمـــالء  و�سك  على  �أكي�سون  جيمي     
�ملذهلة  �لنتيجة  من  �لرغم  على  �ل�سويدية. 
ل�سالح  ـــو�ت  �لأ�ـــس ــن  م بــاملــائــة   22 – حلــزبــه 
“دميقر�طيو �ل�سويد”-لن يكون �لزعيم �ليميني 
�ئتالفية  �سفقة  �أن  �إل  �حلكومة،  يف  �ملتطرف 
��سرت�تيجية  ب�ساأن  ــرية  �لأخ �لكلمة  �ستمنحه 

�ستوكهومل.
ول  �أول.  �ل�سويد  لو�سع  �لوقت  حان  �أولويته؟   
كلمة  ول  و�أزمــاتــهــا،  �أوروبـــا  عــن  و�حـــدة  كلمة 
�ل�سويد  تنف�سل  و�حلــرب.  �أوكر�نيا  عن  و�حدة 
�لرئا�سة  �ستتوىل  بينما  �لأوروبية  �لوحدة  عن 

�لدورية يف يناير.
جيورجيا ميلوين قد تفتك �يطالياجيمي �أكي�شون ، زعيم حزب �لدميقر�طيني �ل�شويديني �ملناه�س للهجرة

�حلرب يف �أوكر�نيا:

خماطر »خريف بني« يف �أوروبا...!
 �إن جناحات �ليمني �ملتطرف يف �ل�سويد و�إيطاليا تخاطر بتق�سيم �لقارة �لعجوز

- م�ستقبل �لعقوبات �لأوروبية �سد رو�سيا يف خطر, حيث 
يوفر �لت�سخم و�رتفاع �أ�سعار �لطاقة ذخرية �سهلة لل�سعبويني

- �لنتائج يف �ل�سويد هي �لإنذ�ر �لأول و�إيطاليا �ستكون 
�لثانية وبعد �خلريف �لبني, قد تو�جه �أوروبا �ستاء �أ�سود 

�لأول  �ل�����ش��اح��ق  �ل���ن���ج���اح  ه����ذ�    
ي���ح���دد نغمة  �مل��ت��ط��رف  ل��ل��ي��م��ني 
يبد�أ  �ل����ذي  �لن��ت��خ��اب��ي  �مل��و���ش��م 
�ملقبل،  �لأح�����د  ي����وم  �أوروب��������ا.  يف 
ثمرة  �إيطاليا  ت�شقط  �أن  يتوقع 
بقيادة  مييني  حت��ال��ف  �أي����دي  يف 
جيورجيا  �جل����دي����دة  �ل��ف��ا���ش��ي��ة 
م��ي��ل��وين. يف ب��ل��غ��اري��ا، مي��ك��ن �أن 
يف  �لت�شريعية  �لنتخابات  جتلب 
لبوتني  م��وؤي��ًد�  �ئ��ت��الًف��ا  نوفمرب 
�شحابة من  �ل�شلطة، وهناك  �إىل 
�لتي  لتفيا،  على  تخيم  �لأ�شئلة 
�لناطق  �لكبري  ملجتمعها  ميكن 
بالرو�شية �لإطاحة باحلكومة يف 

�لأول من �أكتوبر.
   يف جميع هذه �لبلد�ن، ل يعلن 
�ل�شيا�شية  �ل��ت��ح��ال��ف��ات  م���ن  �أي 
لرو�شيا،  ت���اأي���ي���ده  ع���ن  ����ش���ر�ح���ًة 
ب�شدة  ي��ع��ت��م��د  �ل���ك���رم���ل���ني  ل���ك���ن 

 •• االأمم املتحدة -اأ ف ب

ي��ل��ت��ق��ي ق������ادة �ل����ع����امل �ل����غ����ارق يف 
�أوكر�نيا  �حل���رب يف  م��ن  �لأزم����ات 
�إىل  و�شوًل  �ملناخية  �ل��ك��و�رث  �إىل 
�نعد�م �لأمن �لغذ�ئي، يف �جلمعية 
�لعامة لالأمم �ملتحدة �لتي ت�شهد 

�نق�شامات عميقة.
على مدى قر�بة �أ�شبوع، يلقي نحو 
�أو حكومة من  دول��ة  رئي�س   150
�أثناء  خطابات  �لعامل  �أنحاء  كافة 
هذ� �لجتماع �ل�شنوي �لذي ُيعقد 
للمرة �لأوىل ح�شورًيا بعدما كان 
�لعامني  يف  �لنرتنت  عرب  ُيجرى 
�ملا�شيني ب�شبب �أزمة وباء كوفيد-
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�لرئي�س  ي����ت����ح����دث  ت����ق����ل����ي����دًي����ا، 
من  �لأول  �ل���ي���وم  يف  �لأم����ريك����ي 
�لجتماع مبا �أن بالده هي �لدولة 
لكن  �ملتحدة.  �لأمم  ملقّر  �مل�شيفة 

�لعقوبات  م�شتقبل  �أن  ذل��ك،  من 
�لأوروب����ي����ة ���ش��د رو���ش��ي��ا مكتوب 
ب��خ��ط��وط م��ن��ق��ط��ة، ح��ي��ث يوفر 
�لطاقة  �أ�شعار  و�رتفاع  �لت�شخم 

ذخرية �شهلة لل�شعبويني.
�لقومية  �لأن��ان��ي��ة  ���ش��ع��ود  �إن     
و”�لإرهاق” بعد �شبعة �أ�شهر من 
�حلرب، ل ميكن �أن يجعلنا نن�شى 
�شخامة �خلطر �لذي ميثله هذ� 

�ل�شر�ع. 
ب��وت��ني، فاإن  ف��از ف��الدمي��ري  “�إذ� 
بالن�شبة  كارثية  �شتكون  �ل�شابقة 

لأوروبا باأكملها.
�لبلقان  غ����رب  دول  ت���ك���ون  ل���ن   
�لأخ����رية، ول��ك��ن ه��ن��اك يف جميع 
ب�شبب  �����ش���ت���ي���اء  �ل����ق����ارة  �أن����ح����اء 
�ل����ذي  �ل���ت���اري���خ  �أو  �جل���غ���ر�ف���ي���ا 

ينتظر فقط �أن ُيثار«.
   �لنتائج يف �ل�شويد هي �لإنذ�ر 
�لأول، و�إيطاليا �شتكون �لثانية... 
تخاطر  �ل���ب���ن���ي،  �خل���ري���ف  ب��ع��د 

�أوروبا مبو�جهة �شتاء �أ�شود.

�شرر  �إح����د�ث  على  ق��درت��ه��ا  على 
د�خل �لحت��اد �لأوروب��ي. “ميكن 
لأوروبا �أن ت�شهد “خريًفا بنًيا”، 
يلخ�س �لنائب �لوروبي �شتيفان 
�لتجديد(  )ك��ت��ل��ة  ���ش��ي��ج��ورن��ي��ه 
�أن  ل��الآل��ة  ر�ي، مي��ك��ن  م��ق��ال  يف 
ت���������ش����ّل، ول����ك����ن ت���ب���ط���ئ �حل���رك���ة 
�للحظة  �لأوروبية قلياًل يف هذه 
من �لتاريخ، وهذ� ل ميثل فقط 
خيبة �أمل ل�شعوبنا ولكن يعّر�س 
للخطر ما مت �جنازه يف �ل�شنو�ت 
�لخرية “، لأّن �لأ�شابيع �لقادمة 
لأوروبا  بالن�شبة  حا�شمة  �شتكون 

و�أوكر�نيا.

مرحلة جديدة من
 �حلرب و�حتياجات �أخرى

و�شد  �مل�����ش��اد  ه��ج��وم��ه��ا  لتنفيذ 
�ل��رو���س ق��در �لإم��ك��ان، و��شتثمار 
���ش��وء �و���ش��اع��ه��م، حت��ت��اج كييف 
ب�شكل عاجل �إىل �لدعم �لأوروبي. 
وقد �ظهرت “�لنجاحات �لأخرية 

منا�شبات  يف  ح�شل  كما  ��شتثنائًيا 
ن����ادرة ج����ًد� يف �مل��ا���ش��ي، ل��ن يلقي 
بايدن  ج���و  �لأم����ريك����ي  �ل��رئ��ي�����س 
�لذي ح�شر جنازة �مللكة �إليز�بيث 
�ل��ث��ان��ي��ة �لث��ن��ني يف ل��ن��دن، كلمته 

�لثالثاء و�أرجاأها �إىل �لأربعاء.
�لعام  �لأم���ني  �شيلقي  جانبه،  م��ن 
لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�س 
�خلطاب �لفتتاحي للدورة �ل�شابعة 
و�ل�شبعني للجمعية �لعامة لالأمم 
�لأمور”،  ي��ل��ّط��ف  و”لن  �مل��ت��ح��دة 
وفق قول �ملتحدث با�شمه �شتيفان 

دوجاريك.
“جنتمع  وقال غوتريي�س �لثنني 
بالن�شبة  ك��ب��ري  خ��ط��ر  حل��ظ��ة  يف 
“نز�عات  ع��ن  م��ت��ح��دًث��ا  للعامل” 
�إىل  �إ����ش���اف���ة  مناخية”  وك������و�رث 
و”�لفقر  و�لنق�شام”  “�لريبة 

و�نعد�م �مل�شاو�ة و�لتمييز«.
لأوكر�نيا  �لرو�شي  �لغزو  �شيكون 

ك���ي���ي���ف ت��ن��ت��ظ��ر ق����������ر�ر�ت �أك����رث 
مرحلة  تدخل  “�حلرب  جذرية. 
جديدة، حيث �شتكون �لقدرة على 
حت��ري��ك �ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة حتت 
ن����ري�ن �ل��ع��دو و����ش��ت��غ��الل نقاط 
�لرو�شية  �خل��ط��وط  يف  �ل�شعف 
لو�س،  ر�ف��ائ��ي��ل  ل  يف�شّ حا�شمة، 
و�ملركبات  �ل���دب���اب���ات  و���ش��ت�����ش��م��ح 
�مل�������ش���ل���ح���ة �لأخ�������������رى ل���ل���ق���و�ت 
جناحات  على  بالبناء  �لأوكر�نية 
وتكر�رها  �ملا�شية  �لقليلة  �لأي��ام 

من �أجل حترير مناطق �أخرى«.

�ستاء �أ�سود يف �أوروبا؟
   وتخو�س دول �لبلطيق وبولند� 
لتزويد  ����ش���ه���ور  م���ن���ذ  ح����م����الت 
بالدبابات،  �لأوك������ر�ين  �جل��ي�����س 
�لغربية مرتددة،  �أوروب��ا  �ن  غري 
�لرو�شي.  �ل��ف��ع��ل  رد  م���ن  خ���وًف���ا 
�لقومية،  ق���و�ه���ا  ���ش��غ��ط  وحت���ت 
�إىل  و�إيطاليا  �ل�شويد  تن�شم  لن 
و�لأ�شو�أ  �حل��رب��ي.  �مل��ج��ه��ود  ه��ذ� 

ر�فائيل لو�س، �لباحث يف �ملجل�س 
�خلارجية،  للعالقات  �لأوروب����ي 
�أنهم  �لأوك����ر�ن����ي����ون  �أث���ب���ت  ك��م��ا 

�لأوك���ر�ين  �جلي�س  حققها  �لتي 
�لغربي  �ل����دع����م  �أه���م���ي���ة  م�����دى 
يوؤكد  رو���ش��ي��ا،  ���ش��د  معركتها  يف 

و�لع�شرون  �ل�شبعة  ك���ان  و�إذ�     
�قت�شادية  مب�شاعدة  وع���دو�  ق��د 
�أ���ش��ل��ح��ة، فاإن  ج���دي���دة وت�����ش��ل��ي��م 

�أف�شل  ����ش��ت��خ��د�م  ع��ل��ى  ق�����ادرون 
�مل���ع���د�ت �حل��دي��ث��ة �مل��ق��دم��ة من 

�لغرب«.

�أينما كانت يف �لعامل«.
ملخاوف  ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة  يف حم��اول��ة 
�لأمريكيون  ينظم  �ل���دول،  بع�س 
�جتماًعا  �ل��ث��الث��اء  و�لأوروب����ي����ون 
�لأمن  �نعد�م  حول  �مل�شتوى  رفيع 
�ل��غ��ذ�ئ��ي وه��و �أح��د ت��د�ع��ي��ات هذه 
�حلرب �لتي تعاين منها �لب�شرية.

�لفرن�شي  �ل���رئ���ي�������س  ����ش���ي�������ش���دد 
�إميانويل ماكرون �لذي من �ملقرر 
على  �ل���ث���الث���اء،  ك��ل��م��ت��ه  ي��ل��ق��ي  �أن 
“�لن�شقاق”  �شرورة �حلوؤول دون 
�جلنوب،  ودول  �ل�شمال  دول  ب��ني 
وفق ما �أعلن ق�شر �لإليزيه �لذي 
ماأدبة  �شيقيم  �لرئي�س  �أن  �أو���ش��ح 
عدد  م��ع  �مل�شاألة  ه��ذه  ح��ول  ع�شاء 

من �لقادة �لآخرين.
�لناجمة  �ل��ت��وت��ر�ت  ه���ذه  ُت�����ش��اف 
عن �حلرب يف �أوكر�نيا، �إىل �شعور 
�م��ت��ع��ا���س دول �جل��ن��وب م��ن دول 
�لتغرّي  �ل�شمال يف جمال مكافحة 

يف �شلب هذ� �لأ�شبوع �لدبلوما�شي 
مد�خلة  م���ع  �مل�������ش���ت���وى،  �ل���رف���ي���ع 
فولودمير  �لأوك��������ر�ين  ل��ل��رئ��ي�����س 
زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي ع����رب �ل���ف���ي���دي���و بعد 
�شوتت  خ��ا���س  �إذن  على  ح�شوله 
�لأ�شبوع  �لأع�������ش���اء  �ل�����دول  ع��ل��ي��ه 
�جتماع  �شلب  يف  وكذلك  �ملا�شي، 
وزر�ء  �لأم��ن على م�شتوى  ملجل�س 

�خلارجية �خلمي�س.
�أكرث  �أن دول �جلنوب تعرت�س  �إل 
�لغربية  �ل��دول  تركيز  فاأكرث على 

�نتباهها على �أوكر�نيا.
وقالت رئي�شة وزر�ء بربادو�س ميا 
موتلي �لثنني يف �ليوم �لتمهيدي 
و�أه����د�ف  للتعليم  �����س  ُخ�����شّ �ل���ذي 
�ل��ن��م��و، “ل ن��ري��د �ل��ت��ح��دث فقط 
�أوكر�نيا.  يف  للنز�ع  حّد  و�شع  عن 
�ل����ن����ز�ع����ات يف  ت��ن��ت��ه��ي  �أن  ن���ري���د 
�لنز�عات  تنتهي  �أن  نريد  تيغر�ي، 
يف �شوريا، نريد �أن تنتهي �لنز�عات 

جدل يف �أمريكا بعد مز�عم بايدن بنهاية كورونا

ماكرون يلتقي رئي�سي وميقاتي يف نيويورك 

•• وا�صنطن-وكاالت

�أع��ل��ن �ل��رئ��ي�����س �لأم��ري��ك��ي مب��ق��اب��ل��ة م��ع ب��رن��ام��ج “60 
دقيقة” م�شاء �لأول من �أم�س �أن جائحة كورونا �نتهت. 

قوية  كانت  �لكالم  ه��ذ�  �رت���د�د�ت  ولكن 
�أن  �لأمريكية  �ملعطيات  تظهر  طيلة. 
�جل���ه���ات �ل�����ش��ح��ي��ة ت��ع��ل��ن ي��وم��ي��اً منذ 
وفاة  �ليوم  حتى  -ني�شان  �أبريل  نهاية 
ل  و�لإ����ش���اب���ات  �شخ�س،   500 ق��ر�ب��ة 
�أل����ف ي���وم���ي���اً، لذ�   50 ت��ن��خ��ف�����س ع���ن 
ف�����اإن ك����الم �ل��رئ��ي�����س ج���و ب���اي���دن عن 
�أث��ر كبري على  له  ك��ان  نهاية �جلائحة 
�أ�شعدة عدة، ولعل �أبرزها يكمن بال�شق 

�لإن�شاين و�لقت�شادي.
تاميز”  “نيويورك  �شحيفة  ون��ق��ل��ت 
باأح�شن  و�شفه  ميكن  ب��اي��دن  ك��الم  �أن 
�لأحو�ل ب�”غري �حل�شا�س جتاه �ملر�شى 
عن  ناقلة  �لفريو�س  �شحايا  و�لأه��ايل 
بع�س خرب�ء �ل�شحة قولهم �إن كالمه 

�لأمريكي  �لإع��الم  ي�شلط  حني  ويف  �لعلم.  مع  يتعار�س 
�ليوم على �لن�شب �جليدة من متلقي �للقاحات ومرتدي 
�ملتخذة يف  �ل�شحية  �لإج��ر�ء�ت  �إىل  بالإ�شافة  �لكمامات 
�لأماكن �ملغلقة، �إل �أنها ت�شدد على �أن ورود هذه �لعبارة 
على ل�شان رئي�س �لدولة له تد�عيات تنفيذية، بخا�شة �أن 
ل �شالحية فعلية لديه باإمكان �إعالن نهاية وباء �شحي. 
جائحة كورونا �لتي مت �عتبارها وباًء يف 2020 من قبل 
منظمة �ل�شحة �لعاملية، �شتكون �جلهة �مل�شوؤولة �لوحيدة 
�لتي ميكن �أن تعلن نهايتها، وكان مدير منظمة �ل�شحة 
�شبتمرب   14 يوم  �أدهانوم غيربي�شو�س  تيدرو�س  �لعاملية 

)�أيلول( “مل نكن يوماً مبوقع �أف�شل مما نحن عليه �لآن 
بعد  ذل��ك  نحقق  “مل  حم���ذر�ً  �جلائحة”،  على  للق�شاء 
“و��شنطن  لكن �لنهاية يف متناول �ليد«. ولكن �شحيفة 
�أن كالم بايدن قد يكون منبعه  ر�أت من جهتها  بو�شت” 
يف  �لن�شفية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  �ل���ش��ت��ع��د�د 
حيث  �لثاين(  )ت�شرين  نوفمرب  �شهر 
يود دعم نهجه �ل�شيا�شي قدر �لإمكان 
ك���ي ي��ج��دد �ل��ن��اخ��ب��ون �ل��ث��ق��ة بحزبه 
ملر�شحي  وي��ق��رتع��ون  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
بع�س  وح����ك����ام  ل���ل���ك���ون���غ���ر����س  ح����زب����ه 
كالم  �ملحليني.  و�مل�شوؤولني  �ل��ولي��ات 
�ل�شعيد  بايدن مل يقت�شر فقط على 
�لإن�شاين و�ل�شيا�شي �لد�خلي، بل كان 
�ل�شعيد �لقت�شادي  بالغ على  �أثر  له 
�أي�����ش��اً م��ع �رت�����د�د�ت �أ���ش��اب��ت �شركات 

�نتاج �للقاحات.
�ملقت�شب  ب��اي��دن  ت�����ش��ري��ح  �أدى  ف��ق��د 
مليار�ت   10 م���ن  �أك�����رث  ت��ط��ري  �إىل 
ل�شركات  �ل�شوقية  �لقيمة  م��ن  دولر 
تقرير  بح�شب  �أم�س،  يوم  كورونا  �شد  �للقاحات  ت�شنيع 
موديرنا،  �شركة  �أ�شهم  عانت  فقد  تاميز«.  “فاينان�شيال 
بينما   ،9% �إىل  ي�شل  �نخفا�شاً  ونوفافاك�س  وبينتاك، 
�ن��خ��ف�����ش��ت �أ���ش��ه��م ���ش��رك��ة ف���اي���زر، �ل��ت��ي مت��ت��ل��ك مروحة 
�ملبكرة  �لتعامالت  يف   2% بن�شبة  �ملنتجات،  من  و��شعة 
�لأمريكية  �ملبيعات  �أن  �ل�شحيفة  وتنقل  ن��ي��وي��ورك.  يف 
كميات  ���ش��ر�ء  ع��رب  �حل��ك��وم��ات  دعمتها  �ل��ت��ي   - للقاحات 
ت�شبه  لكي  و�لع��ت��د�ل  ب��ال��رت�ج��ع  �شتبد�أ   - منها  ك��ب��رية 
�أكرث منوذجياً مثل �شوق لقاحات �لإنفلونز�، �لتي  �شوقاً 

تدر ما يقرب من 5 مليار�ت دولر �شنوياً.

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

ي��ع��ق��د �ل��رئ��ي�����س �ل��ف��رن�����ش��ي �إمي���ان���وي���ل م���اك���رون، على 
ه��ام�����س �أع���م���ال �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��ام��ة ل����الأمم �مل��ّت��ح��دة يف 
لقاء  خ�شو�شاً  بينها  من  �جتماعات  �شل�شلة  نيويورك 
و�آخ��ر مع رئي�س  �بر�هيم رئي�شي  �لإي��ر�ين  مع نظريه 
�لوزر�ء �للبناين جنيب ميقاتي، بح�شب ما �أعلن ق�شر 

�لإليزيه.
وياأتي �لجتماع �ملرتقب بني ماكرون ورئي�شي يف وقت 
�لتفاق  �إحياء  باإمكانية  �لآم��ال  تدريجياً  فيه  تتال�شى 

حول �لربنامج �لنووي �لإير�ين.
ت��ن��اول �لع�شاء على  �ل��ذي  �إّن م��اك��رون  وق��ال �لإل��ي��زي��ه 
�أنطونيو  �مل��ّت��ح��دة  ل����الأمم  �ل���ع���ام  �ن���ف���ر�د م���ع �لأم�����ني 
نيويورك،  �إىل  و�شوله  ُبعيد  �لثنني  م�شاء  غوتريي�س 

�إىل  �شيعقد �شل�شلة �جتماعات ثنائية ت�شمل بالإ�شافة 
�لباك�شتاين  �ل���وزر�ء  رئي�س  من  ك��اًل  وميقاتي  رئي�شي 

�شهباز �شريف ورئي�شة �لوزر�ء �لربيطانية ليز تر��س.
و�لأربعاء �شيعقد �لرئي�س �لفرن�شي �جتماعاً ثنائياً مع 

نظريه �لأمريكي جو بايدن.
�لت�شيلي  �شيجتمع ماكرون مع نظريه  �أي�شاً  و�لأربعاء 

غابريال بوريت�س فونت.
�أجرى ماكرون حمادثات هاتفية  ويف �لأ�شهر �لأخرية 
ه على قبول �ل�شروط  عديدة مع نظريه �لإير�ين حل�شّ
�لتي �قرتحها �لأوروبيون لإحياء �تفاق فيينا �لذي �أبرم 
يف 2015 وخّفف �لعقوبات �ملفرو�شة على �جلمهورية 
�لإ�شالمية مقابل �لتز�مها تقلي�س برناجمها �لنووي.

منه  �ن�شحبت  منذ  �مليت  حكم  يف  فيينا  �تفاق  و�أ�شبح 
�لوليات �ملتحدة �أحادياً يف 2018.

�مل��ن��اخ��ي. ف���ال���دول �ل��ن��ام��ي��ة، �لتي 
�مل�شوؤولية  م��ن  �أق���ل  ق���دًر�  تتحمل 
ع��ن �لح��ت��ب��ا���س �حل����ر�ري ولكنها 
تفي  ك���ي  ت��ك��اف��ح  ���ش��ح��اي��اه،  �أوىل 
بتقدمي  ب��وع��وده��ا  �لغنية  �ل����دول 

م�شاعد�ت مالية.
ق��ب��ل ���ش��ه��ري��ن م���ن م���وؤمت���ر �لأمم 
كوب27  �مل����ن����اخ  ح������ول  �مل����ت����ح����دة 
�شيكون  م�����ش��ر،  يف   COP27
غوتريي�س  يخ�ش�س  �أل  م�شتغرًبا 
ج������زًء� ك���ب���رًي� م���ن ك��ل��م��ت��ه لأزم����ة 
�ل��ذي جعل من تخفيف  �ملناخ، هو 
�إحدى  �لدفيئة  غ���از�ت  �ن��ب��ع��اث��ات 

�أولوياته.
ا  �أي�شً ي��ت��ح��دث  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن 
�لرب�زيلي  �ل��رئ��ي�����ش��ان  �ل���ث���الث���اء 
رجب  و�لرتكي  بول�شونارو  جايري 
ط��ي��ب �إردوغ������ان ورئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
�لياباين فوميو كي�شيد� و�مل�شت�شار 

�لأملاين �أولف �شولت�س.
يتو�جد �لرئي�س �لإير�ين �إبر�هيم 
��ا يف ن��ي��وي��ورك هذ�  رئ��ي�����ش��ي �أي�����شً
يف  �لأوىل  مل�������ش���ارك���ت���ه  �لأ�����ش����ب����وع 
�ملتحدة،  ل��الأمم  �لعامة  �جلمعية 
وق�����د ي���ك���ون �مل���ل���ف �ل����ن����ووي مرة 

جديدة يف �شلب �ملناق�شات.
رئي�شي  ي��ل��ت��ق��ي  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن 
�ل��ث��الث��اء م���اك���رون �ل����ذي ح��ّث��ه يف 
مكاملات  �أث���ن���اء  �لأخ������رية  �لأ���ش��ه��ر 
بال�شروط  �ل��ق��ب��ول  ع��ل��ى  ه��ات��ف��ي��ة 
لإحياء  �لأوروب��ي��ون  طرحها  �لتي 
�لتفاق �لنووي �ملربم عام 2015 
عدم  ي�شمن  �أن  ُي��ف��رت���س  و�ل���ذي 
�لذرية  �ل��ق��ن��ب��ل��ة  ط���ه���ر�ن  ح���ي���ازة 
تخنق  �لتي  �لعقوبات  رف��ع  مقابل 

�قت�شادها.
�لرئي�شان  ���ش��ي��غ��ي��ب  �مل���ق���اب���ل،  يف 
�لرو�شي فالدميري بوتني و�ل�شيني 
�شي جينبينغ عن �جلمعية �لعامة 

لالأمم �ملتحدة هذ� �لعام.

بكثري حول كيفية �لتعامل مع �لو�قع. لقد �رتفعت �لتوتر�ت �لأمريكية-
�ل�شينية �إىل م�شتويات مقلقة خ�شو�شاً حول ق�شية تايو�ن. خالل �لأ�شبوع 
م�شودة  على  �ل�شيوخ  �خلارجية يف جمل�س  �لعالقات  و�فقت جلنة  �ملا�شي، 
تايو�ن  �إىل  مبا�شرة  ع�شكرية  كم�شاعدة  دولر  مليار�ت   6.5 توفر  قانون 
�لعامل. ت�شغط  �ملو�شالت تطور�ً حول  �أ�شباه  �أكرث  %92 من  تنتج  �لتي 
لردع  �ل�شني  �شد  جديدة  عقوبات  عن  �حلديث  جانب  �إىل  �خلطوة،  ه��ذه 
هجوم حمتمل على تايو�ن، �لأزر�ر �جليو�شيا�شية �ل�شاخنة يف وقت مل تطور 
�لوليات �ملتحدة خطة حترك مف�شلة ملو�جهة �لتد�عيات �لقت�شادية لهكذ� 
نز�ع، �أو حتى مو��شلة فك �لرتباط بني �لقت�شادين �لأمريكي و�ل�شيني.

�أ�شافت فوروهار �أن �ملخاوف يف و��شنطن من تخطيط بكني لغزو ع�شكري 
تتز�يد كما �أن �أمريكا معر�شة للغرق يف نز�ع بني بكني وتايبيه يف م�شيق 
و�لتدفقات  �لتوريد  �شال�شل  غ��د�ً  �نقطعت  �إذ�  �شيحدث  م��اذ�  لكن  تايو�ن. 

�لبديلة  �لإم����د�د�ت  على  �لعثور  ميكن  و�أي���ن  ت�شتخدمها،  �لتي  �ل�شركات 
ب�شرعة، وما هي �لن�شبة �ملئوية من �حتياجات �مل�شتهلك �لتي ميكن تلبيتها، 
وباأي �شرعة وكلفة ميكن ل�شناعة �لوليات �ملتحدة �أو حلفائها �إنتاج �إمد�د�ت 
جديدة؟ باملثل، كيف �شتلبي �لوليات �ملتحدة و�لعامل �لطلب على �لرقائق 
لو غزت �ل�شني تايو�ن؟ هل �شيكون ثمة �شربة ع�شكرية م�شادة؟ هل من 
�ملت�شور �أن تتعر�س �مل�شابك يف �جلزيرة للدمار؟ هل من خطط ب�شاأن �أي 
بالأولوية يف حال حدث  �شتحظى  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  جم��الت من 

نق�س كبري وفوري يف �أ�شباه �ملو�شالت؟
ح�شب �لكاتبة، هذه �أ�شئلة غري مريحة �إىل حد رهيب ومن غري �ملفاجئ �أن 
قلة فقط تريد طرحها. لكنها بال�شبط �لأ�شئلة �لتي من �ل�شروري �إثارتها 
بالنظر �إىل �أن �لرئي�س �ل�شيني �شي جينبينغ �أو�شح �أن �لأمن �لقومي هو 

�أولويته �لق�شوى حتى �أكرث من �لنمو �لقت�شادي.

•• وا�صنطن-وكاالت

�أ�شارت �لكاتبة يف �شحيفة “فاينن�شال تاميز” رنا فوروهار �إىل �أن قرع طبول 
فك �لرتباط بني �لوليات �ملتحدة و�ل�شني بلغ ذروته �لأ�شبوع �ملا�شي مع 
�إ�شد�ر �لرئي�س جو بايدن �أمر�ً تنفيذياً �إىل جلنة �ل�شتثمار �لأجنبي بتعزيز 
�لتدقيق يف �لتفاقات �لعابرة للحدود و�ملرتبطة مبجالت ح�شا�شة كالذكاء 

�ل�شطناعي و�حلو�شبة �لكمومية و�لتكنولوجيا �حليوية.
مل يذكر �لأمر �لتنفيذي �ل�شني بالتحديد لكن من �لو��شح �أنه كان جزء�ً 
�لتوريد و�لأ�شو�ق  �لأبي�س لف�شل �شال�شل  �لبيت  من جهد متز�يد يبذله 

�ملالية �لأمريكية عن �لتاأثري �ل�شيني.
فك  على  �أو  �خل��ط��وة  ه��ذه  على  ي��و�ف��ق  �مل���رء  ك��ان  �إذ�  عما  �لنظر  ب�شرف 
�لرتباط عموماً، حان �لوقت كي يكون لأمريكا ��شرت�تيجية �أكرث �كتماًل 

جتيب  �لأول؟  �ليوم  خطة  هي  ما  و�ل�شني؟  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  بني  �ملالية 
�لكاتبة باأن ل �أحد ممن حتدثت �إليهم يف �لقطاعني �لعام �أو �خلا�س ميلك 

جو�باً و��شحاً وكاماًل على هذ� �ل�شوؤ�ل.
ع��ل��ى حتركات  ب��امل��ث��ل  �ل���رد  ف��ئ��ت��ني:  �إىل  �لآن  ن��ه��ج �حل��ك��وم��ة ح��ت��ى  ينق�شم 
غام�شة  هرمية  مقاربة  �أو  و�لعقوبات،  �لر�شوم  زي��ادة  ي�شمل  مبا  �ل�شني، 
�لفئة  تر�مب على  �إد�رة  �لد�خل. ركزت  �ل�شناعية يف  �لقاعدة  بناء  لإع��ادة 
ت��رك��ي��ز �حل��ك��وم��ة على  زي����ادة  ت��ري��د  �أن��ه��ا  ب��اي��دن  �إد�رة  �لأوىل. و�أو���ش��ح��ت 
ولدى  �لد�خل  يف  و�لوفرة  �ملرونة  من  �ملزيد  وبناء  �لقومي  �لأم��ن  حماية 
�ل�شركاء �لإقليميني يف جمالت ��شرت�تيجية كاأ�شباه �ملو�شالت و�لبطاريات 

�خل�شر�ء و�ملعادن �لرئي�شية و�لأدوية.
ما �لذي �شيعنيه �لأمر لو �أوقفت �ل�شني فجاأة �شحن مكونات �أدوية �أ�شا�شية 
�أ�شماء  �مل��دخ��الت،  ب��اأه��م  مكتملة  قائمة  ثمة  ه��ل  �مل��ت��ح��دة؟  �ل��ولي��ات  �إىل 

فاينن�سال تاميز: �أمريكا تقرع طبول �حلرب على �ل�سني
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املال والأعمال
�كتتاب �سالك �نتهى �أم�ض لالأفر�د و�ليوم للم�ستثمرين �ملوؤهلني

من ر�أ�س مالها. وحددت “�شالك” �شعر �لطرح ب� 2 درهم لل�شهم 
�لعادي، مما يتيح للم�شتثمرين عر�شاً جمزياً ويوؤكد من جهة 
�أخرى حر�س “�شالك” على دعم �أد�ء تد�ولت �ل�شهم يف �ل�شوق 
�أن يبد�أ تد�ول  �ملتوقع  بالن�شبة لها، ومن  بعد �لإدر�ج كاأولوية 
�أ�شهم “�شالك” يف �شوق دبي �ملايل يف 29 �شبتمرب 2022، كما 
يتوقع �أن تبلغ �لقيمة �ل�شوقية �لفتتاحية لل�شركة 15 مليار 
�لطرح،  ��شتكمال  وبعد  �أم��ري��ك��ي/.  دولر  مليار   4.1/ دره��م 
تعتزم “�شالك” توزيع �أرباح �لأ�شهم مرتني يف كل �شنة مالية 
�أب��ري��ل و�أك��ت��وب��ر م��ن ك��ل ع��ام، وتتوقع �ل�شركة  �ل��ط��رح يف  بعد 
بحلول   2022 ع��ام  �لثاين من  �لن�شف  �أرب��اح عن  �أول  توزيع 
�أبريل 2023، فيما تتوقع �ل�شركة توزيع %100 من �شايف 
�لقانوين �ملطلوب مبوجب  �لربح، بعد �لحتفاظ بالحتياطي 

•• دبي -وام:

ل�شركة  �لأويل  �ل��ع��ام  �ل��ط��رح  �لأف����ر�د يف  �ك��ت��ت��اب  �أم�����س  �نتهي 
وذلك  �ملوؤهلني  للم�شتثمرين  �ل��ي��وم  �شينتهي  فيما  “�شالك” 
متهيد�ً لإدر�ج �أ�شهمها �لعادية للتد�ول يف �شوق دبي �ملايل كر�بع 
�إدر�ج ي�شهده �ل�شوق منذ بد�ية �لعام �جلاري 2022 بعد هيئة 
و”تعاونية  “تيكوم”  وجمموعة  “ديو�”  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء 
زيادة عدد �لأ�شهم �ملتاحة  موؤخر�ً  “�شالك”  �لحت��اد«. و�أعلنت 
�شهم عادي  مليار   1.5 �لأويل من  �لعام  لالكتتاب يف طرحها 
�إىل 1.867 مليار �شهم عادي، ما يعني �أن ن�شبة �لأ�شهم �ملتاحة 
% من   24.9 �إىل   20% �لإدر�ج �شرتتفع من  بعد  للتد�ول 
ر�أ�س مال �ل�شركة مع �حتفاظ حكومة دبي مبلكية 75.1 % 

�لقانون / متوقع بلوغ �لحتياطي �لقانوين مبلغ 37.5 مليون 
درهم قبل توزيع �أول �أرباح/.

و�ع���ت���ب���ار�ً م���ن ع���ام 2023 ف�����ش��اع��د�ً، ت��ت��وق��ع �ل�����ش��رك��ة دفع 
وتخ�شع  ك��اأرب��اح،  للتوزيع  �لقابل  �ل��رب��ح  ���ش��ايف  م��ن   100%
�شيا�شة توزيع �لأرباح لعدة �عتبار�ت ينظر فيها من قبل جمل�س 
�لإد�رة مر�عاة ملتطلبات �إد�رة �لنقد لأعمال �ل�شركة فيما يتعلق 
�لر�أ�شمالية  و�لنفقات  �لتمويل  وتكاليف  �لت�شغيلية  بالنفقات 

�ملتوقعة و�ل�شتثمار�ت.
وحتتفظ حكومة دبي، ممثلة يف د�ئرة �ملالية “�مل�شاهم �لبائع”، 
فرتة  نهاية  قبل  وق��ت  �أي  يف  �ل��ط��رح  حجم  تعديل  يف  بحقها 
�لكتتاب وفقاً لتقديرها �ملطلق وبناًء على �لقو�نني �ملعمول بها 

وبعد مو�فقة هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�شلع.

�سر�كة بني كهرباء دبي ودي�سولينيرت لبناء نظام م�ستد�م �سفري 

�لإمار�ت للطاقة �لنووية تعزز �لتعاون مع فرن�سا يف 
قطاع �لطاقة بعقد دورة جديدة من مبادرة »�إي فيوجن«

�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية ت�سيد
 باأمان عمليات �لت�سغيل يف حمطة بر�كة 

�لنووية، و�إن تعاوننا مع �لوكالة ودعمها �مل�شتمر كان مهماً يف بناء �أول حمطة 
للطاقة �لنووية يف �ملنطقة �لعربية وت�شغيلها«.

وتدريب  و�لإد�رة،  �لقيادة  جم��الت  يف  �لإج���ر�ء�ت  بتقييم  �لوكالة  قامت  كما 
وت��اأه��ي��ل �لأف�����ر�د، و�حل��م��اي��ة م��ن �لإ���ش��ع��اع، و�جل��اه��زي��ة و�ل���ش��ت��ع��د�د حلالت 
�لطو�رئ، بالإ�شافة �إىل جو�نب �أخرى تخ�س �لأمان يف �ملحطة. يذكر �أنه منذ 
�لزيارة �ل�شابقة، ح�شلت ثالث من �لوحد�ت �لأربع يف حمطة بر�كة للطاقة 
�لنووية على رخ�س �لت�شغيل �خلا�شة بها، بعد مر�جعة دقيقة لوثائق �لطلب 
28،000 �شفحة. �أجرت �لهيئة �ملر�جعة كجزء من م�شوؤوليتها  �لتي تغطي 
للم�شغل  رخ�شة  كل  وت�شمح  �لإ�شعاع.  خماطر  من  و�لبيئة  �جلمهور  حلماية 
بت�شغيل كل وحدة ملدة 60 عاًما. وتهدف بعثات مر�جعة �أمان عمليات �لت�شغيل 
�لتابعة للوكالة �لدولية �إىل تقييم �لبنية �لتحتية لرتتيبات �لأمان يف �لدول 
�لتي ت�شعى �إىل بناء بر�مج �لطاقة �لنووية �ل�شلمية وتقدمي تو�شيات ب�شاأنها.

•• الظفرة -وام:

�أنهت �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية زيارة �إىل دولة �لإمار�ت ��شتغرقت خم�شة 
�أيام ركزت على تطور�ت �أمان عمليات �لت�شغيل يف �لوحدة �لأوىل من حمطة 

بر�كة للطاقة �لنووية يف منطقة �لظفرة.
وتاأتي �لزيارة، �لتي قام بها فريق مر�جعة �أمان عمليات �لت�شغيل �لتابع للوكالة 
 ،2017 عام  يف  �شابقاً  �لبعثة  زي��ارة  لنتائج  كمتابعة  �لذرية،  للطاقة  �لدولية 
وبهدف �لطالع على �مل�شتجد�ت يف �ملحطة. و�أ�شاد �لفريق �لدويل بالتطور�ت 
�لكبرية �ملدخلة يف �لبنية �لتحتية ملحطة بر�كة للطاقة �لنووية، مثل برنامج 
برنامج لإد�رة �حلو�دث  و�إن�شاء  �لت�شغيلية،  �مليد�نية، وبرنامج �خلربة  �لإد�رة 
�لعام للهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية:  . وقال كري�شرت فيكتور�شون، �ملدير 
“ تفخر دولة �لإم��ار�ت بعر�س تد�بريها ل�شمان �أمان حمطة بر�كة للطاقة 

م��ث��ل �ل���ه���ي���دروج���ني �خل�����ايل من 
وتطوير  �لكربونية،  �لن��ب��ع��اث��ات 
مناذج �ملفاعالت �ملعيارية �مل�شغرة، 
�مل�شتد�م  �ل��ن��م��و  ل��ت��ع��زي��ز  وذل�����ك 
�لتغري  م��و�ج��ه��ة  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة 
��شرت�تيجية  �إط������ار  يف  �مل���ن���اخ���ي 
�حلياد  �إىل  ل���ل���و����ش���ول  �ل����دول����ة 

�ملناخي بحلول عام 2050.

�أجل  م��ن  �لفرن�شية  و�ل�����ش��رك��ات 
م���و�����ش���ل���ة ت���ط���وي���ر �ل�������ش���ر�ك���ات 
و�كت�شاف فر�س جديدة للتعاون.

�لأوىل  �مل���ح���ط���ت���ني  �أن  ي����ذك����ر 
و�لثانية يف بر�كة تنتجان �لطاقة 
�لكهربائية على نحو جتاري، حيث 
للكهرباء  وف��رًي�  م�شدًر�  توفر�ن 
و�ل�شديقة  و�مل���وث���وق���ة  �لآم����ن����ة 

بينما  �ل�شاعة،  م��د�ر  على  للبيئة 
لبد�ية  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل��ح��ط��ة  ت�شتعد 
و�شلت  حني  يف  مفاعلها،  ت�شغيل 
�مل���ر�ح���ل  �إىل  �ل���ر�ب���ع���ة  �مل���ح���ط���ة 
ت�شبق  �لتي  �لإجن��از  �لنهائية من 
وتعد  �لإن�شائية.  �لأعمال  �كتمال 
لالبتكار  من�شة  ب��ر�ك��ة  حم��ط��ات 
و�ل��ت��ط��وي��ر يف جمالت  و�ل��ب��ح��ث 

•• اأبوظبي-وام:

للطاقة  �لإم���ار�ت  موؤ�ش�شة  وقعت 
�ل����ن����ووي����ة م�����ذك�����رة ت���ف���اه���م مع 
لل�شناعات  �لفرن�شية  �ل��ر�ب��ط��ة 
�ل���ن���ووي���ة، وذل�����ك خ����الل �ل�����دورة 
فيوجن”  “�إي  مل��ب��ادرة  �خلام�شة 
�لطاقة  ق���ط���اع���ي  ج��م��ع��ت  �ل���ت���ي 
�لنووية يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة وجمهورية فرن�شا، بهدف 
�لتعاون  وتعزيز  تطوير  مو��شلة 
�لإم�����د�د  �شل�شلة  ت��ط��وي��ر  ل��دع��م 

�لعاملية لقطاع �لطاقة �لنووية.
ويتم تنظيم مبادر “�إي فيوجن” 
من قبل موؤ�ش�شة �لإمار�ت للطاقة 
“بزن�س  ب��ال�����ش��ر�ك��ة م��ع  �ل��ن��ووي��ة 
�لفرن�شية  �ل���وك���ال���ة  فر�ن�س”، 
�لقت�شاد  منو  تعزيز  تتوىل  �لتي 
�لدولية،  �ل�شاحة  على  �لفرن�شي 
لل�شناعات  �لفرن�شية  و�ل��ر�ب��ط��ة 

�لتفاهم  مذكرة  وتركز  �لنووية. 
موؤ�ش�شة  ب���ني  �مل��وق��ع��ة  �جل���دي���دة 
�لإم��������������ار�ت ل���ل���ط���اق���ة �ل����ن����ووي����ة 
لل�شناعات  �لفرن�شية  و�ل��ر�ب��ط��ة 
�خلام�شة  �ل���دورة  خ��الل  �لنووية 
�شل�شلة  تعزيز  على  �مل��ب��ادرة  لهذه 
�لإمد�د �ملحلية للربنامج �لنووي 
وحمطات  �لإم�����ار�ت�����ي  �ل�����ش��ل��م��ي 
بر�كة للطاقة �لنووية، ودعم منو 
�ملكونات  وتوريد  �ملحلي  �لت�شنيع 
و�ملعد�ت، �إىل جانب متكني تبادل 
�أكرب للمعرفة و�ملهار�ت و�خلرب�ت. 
وقال �شعادة كر�فييه �شانيل �شفري 
لدى  �ل���ف���رن�������ش���ي���ة  �جل���م���ه���وري���ة 
�لدولة : “تعد فرن�شا دولة ر�ئدة 
بينما  �لنووية،  �لطاقة  جم��ال  يف 
مت�شي دول���ة �لإم�����ار�ت ق��دم��ا يف 
�لقطاع  ه��ذ�  يف  ق��در�ت��ه��ا  تطوير 
�لأهمية  وت��اأت��ي  ك��ب��ري.  نحو  على 
يف  فيوجن/  /�إي  مل��ب��ادرة  �لكبرية 

نتيجة  ذل��ك  و�أت��ى  �لتكلفة،  حيث 
�لرئي�شيني  �ل�شركاء  مع  �لتعاون 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �ل���ق���ط���اع  ه����ذ�  يف 

�لعاملي«.
و�أ�شاف �حلمادي :”ت�شاهم عملية 
متقدمة  �إم�����د�د  �شل�شلة  ت��ط��وي��ر 
تقنياً يف دول��ة �لإم���ار�ت يف تعزيز 
للدولة  و�لعلمية  �لفكرية  �لرثوة 
�لت�شنيع  ��شرت�تيجية  وكذلك يف 
مو��شلة  �إىل  ونتطلع  �لإمار�تية. 
�ل��ت��ع��اون ع��ن ك��ث��ب م��ع منظمات 
�مل�����ش��وؤول��ة، مب��ا يف  ل��ل��دول  تنتمي 
ذل����ك �جل���ان���ب �ل��ف��رن�����ش��ي �ل���ذي 
ي��ع��ت��رب ���ش��ري��ك��اً رئ��ي�����ش��ي��اً ل��ن��ا منذ 

�شنو�ت عدة ».
مايلرت،  ه��رييف  ق��ال  جهته،  م��ن 
�ملن�شق �لرئي�شي لل�شناعة �لنووية 
 2019 ع���ام  “منذ  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة: 
فيوجن/،  /�إي  م��ب��ادرة  و�إط����الق 
مت عقد �شر�كات ناجحة يف قطاع 

�أن �ملعارف  هذ� �لإط��ار، ول �شيما 
�ل���ف���رن�������ش���ي���ة حتظى  و�خل���������رب�ت 
ح�شور  ُيعد  كما  عاملي.  باعرت�ف 
�لدورة  لهذه  �لفرن�شية  �ل�شركات 
م��ن �مل���ب���ادرة دل��ي��اًل و����ش��ًح��ا �آخر 
ع��ل��ى �لإم����ك����ان����ات �مل���ت���ز�ي���دة بني 

�لبلدين«.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ����ش���ع���ادة حممد 
�إبر�هيم �حلمادي، �لع�شو �ملنتدب 
ملوؤ�ش�شة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�ل���رئ���ي�������س 
�لإم��ار�ت للطاقة �لنووية - بهذه 
�ملنا�شبة - :” منذ بد�ية �لربنامج 
�ل�����ن�����ووي �ل�������ش���ل���م���ي �لإم������ار�ت������ي 
مع  وثيق  تعاون  بتطوير  �لتزمنا 
�لعاملي،  �ل��ن��ووي��ة  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
بر�كة  �أ���ش��ب��ح��ت حم��ط��ات  ح��ي��ث 
�ليوم منوذجا ُيحتذى به يف قطاع 
على  �ل�شلمية  �ل��ن��ووي��ة  �ل��ط��اق��ة 
�ل�شعيد �لعاملي فيما يخ�س �إد�رة 
من  و�لفعالية  و�ل��ك��ف��اءة  �مل�شروع 

ب��ني �جلانبني  �ل��ن��ووي��ة  �ل��ط��اق��ة 
بينما  و�ل���ف���رن�������ش���ي،  �لإم�����ار�ت�����ي 
تدخل �ملبادرة حالياً يف ديناميكية 
م�شرتكة  ح���وك���م���ة  م����ع  ج����دي����دة 
وفرن�شا،  �لإم����������ار�ت  دول������ة  ب����ني 
لبلدينا  �ل��ف��ر���س  ت��ط��وي��ر  ب��ه��دف 
و�مل�شاهمة يف �شمان م�شتقبل خاٍل 

من �لنبعاثات �لكربونية«.
و�جتماعات  م��ن��اق�����ش��ات  ح�����ش��ر 
مبادرة  م���ن  �خل��ام�����ش��ة  �ل�������دورة 
 100 م��ن  �أك���رث  فيوجن”  “�إي 
�لطاقة  ق����ط����اع  يف  م��ت��خ�����ش�����س 
�ل�شركات  ممثلو  بينهم  �لنووية، 
�ل����ف����رن���������ش����ي����ة �مل���ت���خ�������ش�������ش���ة يف 
و�حلماية  و�ل�����ش��الم��ة  �ل��ه��ن��د���ش��ة 
�لوقود  دورة  و�إد�رة  �لإ���ش��ع��اع  م��ن 
هذه  وت�شمنت  �لبيئية.  و�ملر�قبة 
موؤ�ش�شة  ب��ني  �ج��ت��م��اع��ات  �ل����دورة 
�لإمار�ت للطاقة �لنووية وذر�عها 
للطاقة،  ن��و�ة  �شركة  �لت�شغيلية، 

•• دبي-وام:

وق�����ع�����ت ه���ي���ئ���ة ك�����ه�����رب�����اء وم����ي����اه 
�ت�����ف�����اق�����ي�����ة �������ش������ر�ك������ة مع  دب����������ي 
يف«  ب����ي  “دي�شولينيرت  ����ش���رك���ة 
 Desolenator، BV
�ل��ه��ول��ن��دي��ة �ل��ن��ا���ش��ئ��ة ل��ب��ن��اء نظام 
لتنقية  �ل��ك��رب��ون  حم��اي��د  م�شتد�م 
وحتلية �ملياه بالعتماد على تقنية 

�لطاقة �ل�شم�شية �حلر�رية.
وي���ه���دف �ل��ت�����ش��م��ي��م �مل��ب��ت��ك��ر �إىل 
�ل�شم�شية  �ل��ط��اق��ة  على  �لع��ت��م��اد 
تكلفة  وت��ق��ل��ي��ل   100% ب��ن�����ش��ب��ة 
�إن���ت���اج م��ي��اه �ل�����ش��رب لأق����ل م���ن 2 

�شنت �أمريكي للرت �لو�حد.
تركيب  مت  �لت��ف��اق��ي��ة  �إط������ار  ويف 
يف  �مل��ي��اه  لتحلية  جتريبية  حمطة 
جم��م��ع ج��ب��ل ع��ل��ي لإن��ت��اج �لطاقة 
�إنتاجية  ب����ق����درة  �مل����ي����اه  وحت���ل���ي���ة 

1،000 لرت يومياً من  �إىل  ت�شل 
�لتعاون  ه��ذ�  وي��اأت��ي  �ل�شرب.  مياه 
برنامج  يف  �لهيئة  م�شاركة  �شمن 
للم�شتقبل”�أحد  دب��ي  “م�شرعات 
للم�شتقبل  دب��ي  موؤ�ش�شة  م��ب��ادر�ت 
�أكرب برنامج مل�شرعات  و�ل��ذي يعد 

�لأعمال على م�شتوى �لعامل.
حممد  ����ش���ع���ي���د  م�����ع�����ايل  وق����������ال 
�لرئي�س  �مل��ن��ت��دب  �ل��ط��اي��ر�ل��ع�����ش��و 
�لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: 
�شاحب  روؤي��ة  حتقيق  على  “نعمل 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
منوذجاً  دب���ي  جل��ع��ل  �هلل”  “رعاه 
و�لقت�شاد  �لنظيفة  للطاقة  عاملياً 
�لثورة  تقنيات  تبني  �لأخ�شر عرب 
و�لتقنيات  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
�لإحاللية. وتبلغ �لقدرة �لإنتاجية 
حالياً  �مل���ح���الة  �مل���ي���اه  م���ن  للهيئة 
ووفقاً  يومياً  مليون جالون   490
ل�شرت�تيجية �لهيئة فاإن 100% 
م��ن �إن���ت���اج دب���ي م��ن �مل��ي��اه �ملحالة 
2030 �شياأتي من مزيج من  عام 
�ل��ذي يجمع بني  �لنظيفة  �لطاقة 
م�شادر �لطاقة �ملتجددة و�حلر�رة 
�ل��ذي �شيجعل دبي  �ملهدورة �لأم��ر 

�جلهود  ه��ذه  تت�شمن  �ملياهحيث 
عقد �شر�كات مع �ل�شركات �لنا�شئة 
و�لتطوير  �لبحث  على  تركز  �لتي 
با�شتخد�م  �ل�����ش��رب  م��ي��اه  ل��ت��وف��ري 
وتوفر  وم�شتد�مة  مبتكرة  حلول 
لتقييم  �ل��ف��ن��ي��ة  خ��رب�ت��ه��ا  �ل��ه��ي��ئ��ة 
و�لتطوير  �لبحث  فر�س  وحتليل 
�ل�شر�كة مع  تدعم  كما  �جل��دي��دة. 
�لهيئة  م�شاعي  “دي�شولينيرت” 

فيما  عاملياً  �ملحدد  �لهدف  تتجاوز 
�لنظيفة  �لطاقة  با�شتخد�م  يتعلق 
�أن  �إىل  و�أ����ش���ار  �ملياه.”  حت��ل��ي��ة  يف 
�لتعاون مع �شركة “دي�شولينيرت” 
�شفري  م�������ش���ت���د�م  ن����ظ����ام  ل���ب���ن���اء 
وتنقية  ل���ت���ح���ل���ي���ة  �لن����ب����ع����اث����ات 
�لهيئة  ج��ه��ود  م���ع  ين�شجم  �مل���ي���اه 
��شتباقية  حلول  لإيجاد  �ملتو��شلة 
لتحلية  ومبتكرة  م�شتد�مة  ر�ئ��دة 

��شرت�تيجية دبي للطاقة  لتحقيق 
�حلياد  وم��ب��ادرة   2050 �لنظيفة 
لتوفري  دب����ي  لإم�������ارة  �ل���ك���رب���وين 
�لإنتاجية  �ل���ق���درة  م��ن   100%
�لطاقة  م���������ش����ادر  م����ن  ل���ل���ط���اق���ة 

�لنظيفة بحلول �لعام 2050.
برنامج  دور  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه  و�أث���ن���ى 
“م�شرعات دبي للم�شتقبل” يف دعم 
�لقطاعني  بني  �لبّناءة  �ل�شر�كات 

و�شنع  ل�شت�شر�ف  و�خلا�س  �لعام 
�لهيئة  �أن  �إىل  لف��ت��ا   .. �مل�شتقبل 
لتطوير  �لنا�شئة  �ل�شركات  ت�شجع 
�لطاقة  قطاعي  يف  مبتكرة  حلول 
�أن تكون  روؤيتها يف  �إط��ار  و�ملياه يف 
م�شتد�مة  ع��امل��ي��اً  ر�ئ����دة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
لدعم  و��شرت�تيجيتها  وم��ب��ت��ك��رة 
لتطوير  ��شت�شر�يف  كنهج  �لبتكار 
حتقيق  يف  ت�����ش��ه��م  ف���ع���ال���ة  ح���ل���ول 
للتنمية  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  �أه������د�ف 
�لعاملية  �جل��ه��ود  ورف���د  �مل�شتد�مة 
ملو�جهة �آثار �لتغري �ملناخي و�حلد 

من �لحتبا�س �حلر�ري.
من جهته قال ويليام يان�شن �ملدير 
 “ دي�شولينيرت:  ل�شركة  �لتنفيذي 
هيئة  م��ع  �ملثمر  �ل��ت��ع��اون  ي�شعدنا 
ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دب����ي �ل���ت���ي كانت 
���ش��ري��ك��اً ر�ئ��ع��اً يف دع���م ون�����ش��ر هذه 
دعم  ج��ه��ود  يف  ي�شهم  مب��ا  �لتقنية 
مو�جهة �أزمة �ملياه و�ملناخ �لعاملية. 
ودعماً  روؤي���ة  �لهيئة  �أظ��ه��رت  وق��د 
للعامل  ر�ئ����ع����اً  من����وذج����اً  مي���ث���الن 
�أ�شكال  �إىل  �مل�شتقبل  يف  ونتطلع 
ج����دي����دة م����ن ه������ذ� �ل����ت����ع����اون مع 
�ل�شركات و�ملبتكرين حيث حتر�س 
على بناء �شر�كات  “دي�شولينيرت” 

تدعم �لتفكري �مل�شتقبلي.«

دبي لال�ستثمار تطلق »د�نه بيى« بقيمة ��ستثمارية مليار درهم 
•• دبي-وام:

�أحد �أبرز �مل�شاريع �ل�شاطئية �ملميزة  �أطلقت دبي لال�شتثمار، م�شروع “د�نه بيى”، 
على جزيرة �ملرجان يف �إمارة ر�أ�س �خليمة بقيمة ��شتثمارية ت�شل �إىل مليار درهم 
�مار�تي. وميتد م�شروع “د�نه بيى” على م�شاحة 90 �ألف مرت مربع تقريباً، وي�شم 
وحد�ت �شكنية فاخرة مطلة على �لو�جهة �لبحرية ومنتجعاً فندقياً فخماَ من فئة 

4 جنوم �إىل جانب مر�فق خم�ش�شة للمحالت �لتجارية و�ملقاهي و�ملطاعم.

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:783/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�شارف �جلزئية �لثالثة رقم 257

مو�شوع �لدعوى : �لق�شاء بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �لبنك �ملدعي مبلغ وقدره )1.003.069.62( درهم مليون 
وثالثة �لف وت�شعة و�شتون درهم و�ثنان و�شتون فل�س - قيمة �ملرت�شد بذمة �ملدعي عليه عن �لت�شهيالت �مل�شرفية 

�لتي حت�شل عليها من �لبنك �ملدعي مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة  . 
�ملدعي:بنك دبي �ل�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - دو�ر �ل�شاعة - �شارع �ملطار - مقابل دناتا - بجانب قرية �لعمال - مبنى بنك 
دبي �ل�شالمي - وميثله:نا�شر مال �هلل حممد غامن

�ملطلوب �إعالنه :  1- علي �شعيد �شليمان عبيد �ل�شالمي  -  �شفته : مدعي عليه 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/8/15 يف  �ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم    : �لإع��الن  مو�شوع 
ل�شالح/بنك دبي �ل�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )1.003.069.62( 
�لف درهم مقابل  و�مل�شاريف ومبلغ  وبالر�شوم  فل�س  و�شتون  و�ثنان  درهم  و�شتون  وت�شعة  �لف  درهم مليون وثالثة 
لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  ، حكما مبثابة �حل�شوري  �ملحاماة  �تعاب 

�لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 70197

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1575/2022/11 مدين كلي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لثالثة ع�شر رقم 414
�ملدعي  �م��و�ل وما فاتها من ك�شب ب�شبب عجز  �ملادية وما خ�شرته من  �ملدعية عن �ل�شر�ر  �ملدعي عليها بتعوي�س  �ل��ز�م   : �لدعوى  مو�شوع 
عليها بتنفيذ �لتز�ماتها وعن كافة �ل�شر�ر �ملعنوية مبا فيها �مل�شا�س بال�شمعة �لتجارية للمدعيه و�هد�ر وقتها وفقد�نها ثقة عمالئها تعوي�شا 
�جماليا عن �ل�شر�ر �ملادية و�لدبية تقدره �ملدعية مببلغ �جمايل وقدره )7.000.000( �شبعة مليون درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
من تاريخ �شريورة �حلكم نهائيا وحتى متام �ل�شد�د و�لز�م �ملدعي عليها باكمال �لعمال على نفقتها �خلا�شة وت�شليم �مل�شروع مكتمال وفقا 
للمو��شفات وباجلودة �ملر�شية للمدعيه مع �لز�مها ب�شمان �لعمال ملدة 10 �شنو�ت وفقا لن�س �ملادة 878 من قانون �ملعامالت �ملدنية بالز�م 
�ملدعي عليها ب�شد�د �لغر�مات عن كل يوم تاأخري �بتد�ء من تاريخ 2022/4/15 وذلك وفقا ل�شروط �لتفاق �ملربم بني �ملدعية و�ملدعي عليها 

وتقدير قيمة �لغر�مة مبا يتنا�شب مع �لقانون و�لعرف �لتجاري و�لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:�أ�شماء �ل�شايع للمجوهر�ت و�ل�شاعات �ملحدودة

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بور�شعيد - بناية قرية رو�د �لعمال - مكتب 911 - بجو�ر دو�ر �ل�شاعة
�ملطلوب �إعالنه :  1- ديز�ين �نفنيتي �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه

مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعي عليها بتعوي�س �ملدعية عن �ل�شر�ر �ملادية وما خ�شرته من �مو�ل وما فاتها 
من ك�شب ب�شبب عجز �ملدعي عليها بتنفيذ �لتز�ماتها وعن كافة �ل�شر�ر �ملعنوية مبا فيها �مل�شا�س بال�شمعة �لتجارية للمدعيه و�هد�ر وقتها 
وفقد�نها ثقة عمالئها تعوي�شا �جماليا عن �ل�شر�ر �ملادية و�لدبية تقدره �ملدعية مببلغ �جمايل وقدره )7.000.000( �شبعة مليون درهم مع 
�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �شريورة �حلكم نهائيا وحتى متام �ل�شد�د و�لز�م �ملدعي عليها باكمال �لعمال على نفقتها �خلا�شة 
�ملادة 878 من  �لز�مها ب�شمان �لعمال ملدة 10 �شنو�ت وفقا لن�س  �مل�شروع مكتمال وفقا للمو��شفات وباجلودة �ملر�شية للمدعيه مع  وت�شليم 
قانون �ملعامالت �ملدنية بالز�م �ملدعي عليها ب�شد�د �لغر�مات عن كل يوم تاأخري �بتد�ء من تاريخ 2022/4/15 وذلك وفقا ل�شروط �لتفاق �ملربم 
بني �ملدعية و�ملدعي عليها وتقدير قيمة �لغر�مة مبا يتنا�شب مع �لقانون و�لعرف �لتجاري و�لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل 
�تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق  2022/9/26  �ل�شاعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 

من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8009/2022/253 تنفيذ �شيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230

مو�شوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�شيك �ملرجتع رقم )100846( و�ل�شادر عن بنك دبي �ل�شالمي بقيمة )35000( 
درهم   )47116( بقيمة  �ل�شالمي  دب��ي  بنك  عن  و�ل�شادر   )100854( رق��م  �ملرجتع  �ل�شيك  بقيمة  و�ملطالبة  دره��م 
�ملرجتع رقم )100848( و�ل�شادر عن بنك دبي �ل�شالمي بقيمة )35000( درهم و�ملطالبة  �ل�شيك  و�ملطالبة بقيمة 
بقيمة �ل�شيك �ملرجتع رقم )37095( و�ل�شادر عن بنك دبي �ل�شالمي بقيمة )37095( درهم و�ملطالبة بقيمة �ل�شيك 
�ملرجتع رقم )100847( و�ل�شادر عن بنك دبي �ل�شالمي بقيمة )35000( درهم و�ملطالبة بقيمة �ل�شيك �ملرجتع رقم 

)100816( و�ل�شادر عن بنك دبي �ل�شالمي بقيمة )37500( درهم.
طالب �لتنفيذ : �ل�شركة �لفنية لعمال �خلر�شانة �جلاهزة ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي
 : - �شفتهما  �ل�شي�شي  �لعز�زي  عبد�ل�شميع  ���س.ذ.م.م 2- حممد  للمقاولت  كابيتال بال�س   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 

منفذ �شدهما
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )232.131( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
اعالن حكم بالن�شر        
524/2022/11 مدين جزئي 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�إىل حمكوم عليهما/ 1- ب�شار �أح�شان �ملهايني 2- �لء ب�شار �ملهيايني  - جمهويل حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : عبد�هلل مطر �لزعابي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية
وميثله :عبد�هلل مطر عبد�هلل �لزعابي 

�ملذكورة �عاله  �لدعوى  بتاريخ  2022/6/20  يف  �ملنعقدة  بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها  نعلنكم 
مبثابة  �ملحكمة  بحكمت  �لقانونية  و�ل�شت�شار�ت  للمحاماة  �لزعابي  مطر  ل�شالح/عبد�هلل 
درهم   )2.400.000( مبلغ  �ملدعية  �ىل  يوؤديا  بان  بالت�شامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �حل�شوري 
بر�شوم  و�لزمتهما  �لتام  �ل�شد�د  �لق�شائية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  �عتبار� من  �شنويا  وفائدة %5 
وم�شروفات �لدعوى.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 70197

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  7805/2020/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 
وق��دره )432903895.16  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د    ، ن��ز�ع جت��اري   2020/913 رقم  �لنز�ع  �ل�شادر يف  تنفيذ �حلكم   : �لتنفيذ  مو�شوع 

درهم( �شاماًل للر�شوم و�مل�شاريف
طالب �لتنفيذ:بنك دبي  �لتجاري - و�خرون  -  عنو�نه :�لمار�ت -  �مارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �شارع برج خليفة - مبنى ��شبكت تاور - �شقة 

مكتب رقم 404.  وميثله :نا�شر حمد �شليمان جابر �ل�شام�شي 
�شارع خالد  �شارع   - دبي   - بردبي   - �لرفاعه   - دبي  �م��ارة   - :�لم���ار�ت  ذ.م.م -عنو�نه  للمقاولت  �لوطنية  �لفجرية  �شركة   : �إعالنه  �ملطلوب 
 -  00971504547575  - دب���ي  ج��م��ارك  م��ق��اب��ل   - �لول  �ل��ط��اب��ق  �شقة   - �شلمان  حم��م��دب��ن  ف��اط��م��ة  م��ل��ك  مكتب  مبنى   - �ل��ول��ي��د  ب��ن 

aaa@yahoo.com  -  0097143938080
مو�شوع �لإعالن :�ملنفذ �شدهم:�شركة زد كليم لال�شتثمار�ت �ملحدودة �نك - يو�شف حنا زهرة 

�ملو�شحة  �لعقار  �قت�شى �حلال �شيجرى بيع  �ن  �لتالية  �لثالث  05:00:00م ويف �ليام  �ل�شاعة   2022/09/28 �ملو�فق  �أنه يف يوم �لربعاء 
http://www.emiratesauction. أو�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�شركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين�
�لتقدم  �لبيع  لديه �عرت��س على  �ملز�يدة ولكل من  دخ��ول  �ل�شا�شي قبل  �لثمن  20% من  تاأمني ليقل عن  �ي��د�ع  �ل�شر�ء  ر�غبي  وعلى   )ae
باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام 
�لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة 
111 - �مل�شاحة  وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : حق منفعة ينتهي يف 2098/1/31 �ملنطقة جممع دبي لال�شتثمار �لثاين - رقم �لر�س 
1229.68 مرت مربع - رقم �ملبنى 7 - ��شم �ملبنى �لوحد�ت �ل�شناعية �خلفيفة 7 - رقم �لوحدة WH - 1  - 11.240.683.35- ويباع 

لعلى عطاء. مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور�

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:320/2022/20 جتاري كلي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لثامنة رقم 410

�ل�شركات  �شجالت  من  ��شمه  وحمو  عليهما  �ملدعي  �د�رة  جمل�س  من  �ملدعي  ��شتقالة  باثبات  �لق�شاء   : �لدعوى  مو�شوع 
�ينما وجدت  �حلكومية  �ل�شجالت  وكذ�  عليهما  للمدعي  �لتجارية  �لرخ�س  وكافة  �حلرة  �ملنطقة  �شجالت  وكذ�  �ملذكورة 
�عتبار� من تاريخ �ل�شتقالة �ملقرر يف 2019/11/20 عمال بن�س �ملادة 11 وما بعدها من قانون �لثبات يف �ملعامالت �ملدنية 

و�لتجارية و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:عبيد نا�شر �حمد لوتاه

رقم  �لتقني مكاين  لوتاه  بالقرب من مركز   74 فيال   -  35 �شارع   -  1 �ملحي�شنة  - منطقة  دب��ي  �م��ارة   - ع��ن��و�ن��ه:�لم��ار�ت 
4096493579

�ملطلوب �إعالنهما :  1- �لربج ريل �إ�شتيت ليمتد 2- �شركة ��ش�س �لقاب�شة �س.ذ.م.م  -  �شفتهما : مدعي عليهما 
�د�رة �ملدعي عليهما  ��شتقالة �ملدعي من جمل�س  �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لق�شاء باثبات  مو�شوع �لإع��الن :  قد 
وحمو ��شمه من �شجالت �ل�شركات �ملذكورة وكذ� �شجالت �ملنطقة �حلرة وكافة �لرخ�س �لتجارية للمدعي عليهما وكذ� 
�ل�شجالت �حلكومية �ينما وجدت �عتبار� من تاريخ �ل�شتقالة �ملقرر يف 2019/11/20 عمال بن�س �ملادة 11 وما بعدها من 
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املال والأعمال
�لرئي�ض �لتنفيذي لـ »�أبوظبي �لإ�سالمي«: �مل�سرف ي�ستهدف م�ساعفة �أرباحه بحلول 2025

�ملتطلبات �لتنظيمية �ملحددة من قبل م�شرف �لإمار�ت  متجاوز�ً 
�ملركزي.

و�أ�شار �إيل �أن �مل�شرف حقق منو�ً قوياً بن�شبة %30 يف �شايف �أرباحه 
�أ�شوله و�إير�د�ته  خالل �لن�شف �لأول، نتيجة �لزيادة �لكبرية يف 
�إ�شافة �إىل مو��شلة حت�شني قاعدة �لتكاليف  و�إجمايل متويالته 
وتخفي�س خم�ش�شات خ�شائر �لتمويل و�ل�شتثمار، بجانب حت�شن 
�لتوقعات �خلا�شة بالقت�شاد �لكلي، ومنو �إجمايل �لأ�شول 9% 
�لتمويالت و�ملحفظة  �رتفاع �شايف  نتيجة  142 مليار درهم  �إىل 
�لأول  �لن�شف  خ��الل  �لقوي  �لأد�ء  �أن  �إىل  م�شري�ً  �ل�شتثمارية، 
يعك�س �ملنهجية �ملتو�زنة و�ملتمثلة يف تنويع �ملحافظ �ل�شتثمارية 
وزيادة كفاءة �لعمليات �لت�شغيلية، و�لتي قادت �مل�شرف �إىل تعزيز 

جودة �لأ�شول و�لرتقاء مبمار�شات �إد�رة �لئتمان.

�مل�شرفية  ب��ق��ط��اع �خل���دم���ات  �لإم����ار�ت����ي، و�لرت����ق����اء  �مل�����ش��رف��ي��ة 
ميتلك  �مل�شرف  �أن  �إىل  م�شري�ً  �لعامل،  م�شتوى  على  �لإ�شالمية 
وتقدمي  �أع��م��ال��ه  نطاق  تو�شيع  م��ن  متكنه  �لتي  �مل��ق��وم��ات  جميع 

خدماته للعمالء.
و�أكد حر�س �مل�شرف على مو��شلة تنفيذ خططه �لتو�شعية يف �إطار 
2025، و�لتي ترتكز على مو��شلة �لبتكار،  ��شرت�تيجيته للعام 
�ل�شريعة  �أحكام  مع  متو�فقة  جديدة  م�شرفية  منتجات  وتقدمي 
مبا  �ل�شر�ئح  خمتلف  من  �ملتعاملني  دع��م  يتيح  مبا  �لإ�شالمية، 
م�شري�ً  و�لكبرية،  و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية  و�ل�شركات  �لأف��ر�د،  فيها 
�إىل �أن ��شرت�تيجية �مل�شرف ت�شهم �أي�شا يف تعزيز مكانته �لقوية 
يف قطاع خدمات �لأفر�د، وتطوير قطاعات �أعمال جديدة متكنه 

من حتقيق منو�ً يف �لأرباح.

2025 تت�شمن حتقيق  �أن �أهد�ف ��شرت�تيجية �مل�شرف  و�أو�شح 
�لأرباح  وم�شاعفة   ،20% بن�شبة  �مل�شاهمني  حقوق  على  عو�ئد 
 ،36% ع��ن  تقل  �ل��دخ��ل  �إىل  �لتكلفة  ن�شبة  وحتقيق  �ل�شافية، 
ت��ب��ووؤ م��رت��ب��ة متقدمة يف ���ش��د�رة م��وؤ���ش��ر�ت جتربة  ف�����ش��اًل ع��ن 
�ملتعاملني، ودفع م�شرية �لتحول �لرقمي بن�شبة تزيد عن 85% 

يف جمال �ملعاجلة �لآلية �ل�شريعة للتحويالت و�إيد�عاتها.
�أن �مل�شرف يتمتع بن�شبة �شيولة عالية تعترب �شمن �لأعلى  و�أكد 
�لذي  �مل�شتقرة  �لأم��و�ل  ت�شجيله حت�شن يف معدل  �ملنطقة مع  يف 
�إ�شافة  �جل��اري،  �لعام  �لأول من  �لن�شف  نهاية  %85.1 يف  بلغ 
�إىل �ملحافظة على مركز ر�أ�س مايل ر��شخ، مع بلوغ معدل كفاية 
ومعدل   ،12.8% �لعاديني  �مل�شاهمني  حقوق  من  �لأول  �ل�شق 
 18.0% �ملال  ر�أ�س  %16.9، ومعدل كفاية  �ل�شق �لأول  كفاءة 

•• اأبوظبي-وام:

قال نا�شر �لعو�شي، �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة م�شرف �أبوظبي 
جديدة  منو  جم��الت  حتديد  على  يعمل  �مل�شرف  �أن  �لإ�شالمي، 
وتو�شيع �ل�شتثمار بهدف حتقيق نتائج مالية �أكرب يف ظل م�شاعيه 
مل�شاعفة �أرباحه �شمن ��شرت�تيجية �مل�شرف لعام 2025، م�شري�ً 
�إىل �أن �لو�شع �ملايل �لقوي للم�شرف يتيح له �ل�شتمر�ر يف دعم 
�ملتعاملني �لأفر�د و�ل�شركات و�لقت�شاد �لإمار�تي لتحقيق مزيد 

من �لتقدم و�لزدهار.
�أنه  و�أ�شاف �لعو�شي – يف حو�ر مع وكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م” - 
�لذي  �لوقت  يف  للنمو  �ملهمة  �لفر�س  من  �لعديد  لديه  �مل�شرف 
�خلدمات  ق��ط��اع  �أم���ام  ج��دي��دة  �آف���اق  لفتح  م�شاعيه  فيه  ي��و����ش��ل 

بنوك عاملية تتوقع رفع �لفيدر�يل �لأمريكي لأ�سعار �لفائدة �ليوم بو�قع 75 نقطة
�لعاملية  �لأ�شو�ق  يف  لال�شتثمار  �لتنفيذي  �لرئي�س  بوليجر،  مايكل  ويرى 
�لنا�شئة يف بنك “يو. بي. ��س” �ل�شوي�شري لإد�رة �لرثو�ت، �أنه من �ملعقول 
�لفائدة  �أ�شعار  يف  �لأمريكي  �لفيدر�يل  �لحتياطي  قبل  من  �أ���ش��ايف  رف��ع 
ت�شل �إىل 100 نقطة �أ�شا�س لبقية �لعام 2022، حيث ل يز�ل �لفيدر�يل 
يركز على مكافحة �لت�شخم ويفعل كل ما هو مطلوب لإعادة �لت�شخم �إىل 

�لنطاقات �مل�شتهدفة.
و�أ�شاف بوليجر �أن �لت�شخم ل يز�ل م�شدر قلق رئي�شيا لو��شعي �ل�شيا�شات 
�لنقدية حول �لعامل، م�شري�ً �إىل �أن ديناميكيات �لت�شخم �حلالية ل ت�شمح 
�ملركزية  �لبنوك  قبل  من  ت�شدد�ً  �أق��ل  �شيا�شية  مو�قف  �إىل  و��شح  بتحول 

حتى �لآن.
و�خلدمات  �ل�شتثمار�ت  �إد�رة  رئي�س  مامتاين،  ديفي�س  توقع  جانبه،  من 
�ل�شت�شارية لدى �شن�شري فاينان�شال، قيام �لفيدر�يل �لأمريكي برفع �أ�شعار 
�لفائدة بو�قع 75 نقطة �أ�شا�س يف �جتماعه �ليوم وهو �لرفع �لثالث على 
�لتو�يل بنف�س �لن�شبة خالل �لعام �جلاري نتيجة تباطوؤ �أقل من �ملتوقع يف 

موؤ�شر ت�شخم �أ�شعار �مل�شتهلك بالوليات �ملتحدة خالل �أغ�شط�س �ملا�شي.
و�أو�شح �أن �لفيدر�يل �لأمريكي ي�شعى �إىل �ل�شيطرة على معدلت �لت�شخم 
�أ�شعار  تختم  �أن  �ملتوقع  من  حتى  �لفائدة  �أ�شعار  رف��ع  خ��الل  من  �ملرتفعة 

�لفائدة �لأمريكية �لعام �جلاري بن�شبة ت�شل �إىل حو�يل 4.25%.

�ملا�شي، �إذ قوبل تر�جع �أ�شعار �لبنزين بارتفاع يف تكاليف �لإيجار و�لطعام، 
بعد �أن �أعلنت وز�رة �لعمل موؤخر�ً �أن �لت�شخم �رتفع بن�شبة %0.1 بعدما 
ظل دون تغيري يف يوليو �ل�شابق عليه، بينما ز�د �لت�شخم �ل�شنوي بن�شبة 

.8.3%
وتوقع �شتيفان جريل�س، كبري �لقت�شاديني يف بنك �ي �ف جي، رفع �أ�شعار 
�إىل  �جل��اري، م�شري�ً  �لعام  نهاية  %4 حتى  �أعلي من  �لأمريكية  �لفائدة 
�أن �لتوقعات ترجح رفع �لفائدة بو�قع %0.75 يف �جتماع �لغد، وبن�شبة 
%0.75 يف �جتماعه خالل نوفمرب، و%0.50 يف دي�شمرب، على �أن يتم 

حتديد �لنطاق �مل�شتهدف بعدها بني %4.25 �إىل 4.50%.
�لفائدة  �أ���ش��ع��ار  ب�����ش��اأن م�شتقبل  �ل��ت��وق��ع��ات  “ ت��ب��دو   : و�أ����ش���اف ج��ريل���س 
�لفيدر�يل �لحتياطي يعتمد يف قر�ر�ته على  �أن  بيد  �لأمريكية معقولة، 
�شوق  �أو  �لت�شخم  ب�شاأن  �ل�شادرة  �لبيانات  �أظهرت  �إذ�  وبالتايل  �لبيانات، 
�لعمل موؤ�شر�ت �أعلى �أو �أ�شعف من �ملتوقع، فاإن بنك �لحتياطي �لفيدر�يل 
ومر�قبي �لأ�شو�ق �شوف يغريون توقعاتهما فيما يتعلق باأ�شعار �لفائدة.” 
ولفت �إىل �أنه يف ظل �نخفا�س معدل �لت�شخم �ل�شنوي بن�شبة �أقل كثري�ً 
�أ���ش��ع��ار �لبنزين، �أ�شبح م��ن �ل��و����ش��ح �أن  م��ن �مل��ت��وق��ع، وذل���ك رغ��م ت��ر�ج��ع 
ما  وهو  �لقت�شاديني،  و��شتطالعات  توقعات  فاقت  �لت�شخمية  �ل�شغوط 
�أعلى،  فائدة  �أ�شعار  حتديد  �إىل  �شي�شطر  �لأمريكي  �لفيدر�يل  �أن  يعني 

و�لإبقاء على هذ� �مل�شتوى �ملرتفع ملدة �أطول مما كان متوقعاً.
قيام  من جانبه، توقع جريو جونغ، كبري �لقت�شاديني يف بنك “مري�بو”، 
�جتماعه  75 نقطة يف  �لفائدة مبقد�ر  �أ�شعار  برفع  �لأمريكي  �لفيدر�يل 
و�لتي  �أغ�شط�س،  �شهر  عن  �ل�شادرة  �لت�شخم  بيانات  �إىل  بال�شتناد  �ليوم 
�أظهرت �رتفاعاً و��شع �لنطاق على م�شتوى �لعديد من �لفئات �لرئي�شية، 
�لعام  نهاية  حتى  �لفائدة  �شعر  رف��ع  ��شتمر�ر  �ملتوقع  من  �أن��ه  �إىل  م�شري�ً 
�جلاري مبعدل 50 نقطة �أ�شا�س يف نوفمرب �لقادم بالإ�شافة �إىل رفع �آخر 
مبقد�ر 25 نقطة �أ�شا�س يف دي�شمرب 2022، ويعني ذلك �أن معدل �لفائدة 

�شيرت�وح بني %3.75 �إىل %4 بحلول نهاية �لعام �جلاري.
وذكر جونغ �أنه من �ملتوقع �أن يقوم �لفيدر�يل �لأمريكي برفع �آخر يف �أ�شعار 
�أ�شا�س، يتبعه  25 نقطة  �لفائدة يف �جتماعه خالل �شهر فرب�ير مبقد�ر 
�رتفاع �أخري مبقد�ر 25 نقطة �أ�شا�س يف مار�س يليه توقف موؤقت، ليبلغ 
�شعر �لفائدة بني %4.25 �إىل %4.50 خالل �لفرتة �ملتبقية من �لعام 

.2023
�لتي  �لفائدة  �أ�شعار  �أن  �إىل  ت�شري  �لأخ��رية  �لت�شخم  بيانات  �أن  �إىل  ولفت 
�أطول،  �ملرتفعة لفرتة  �ملركزية �شتحافظ على م�شتوياتها  �لبنوك  �أقرتها 
متوقعاً �رتفاع �أ�شعار �لفائدة �إىل م�شتويات �أعلى، لتبلغ م�شتوى يزيد على 

%4 يف �أو�ئل �لعام �ملقبل.

•• اأبوظبي-وام:

�مل��ال ح��ول �لعامل ق��ر�ر�ت جمل�س  ترتقب �لأو���ش��اط �لقت�شادية و�أ���ش��و�ق 
�أ�شعار  ب�شاأن  �لأربعاء  �ليوم  �جتماعه  يف  �لأمريكي  �لفيدر�يل  �لحتياطي 
�لفائدة و�شط توقعات برفعها بنحو 75 نقطة �أ�شا�س بعد زيادتها 4 مر�ت 
متتالية خالل �لعام �جلاري يف خطوة هدفها �حلد من تد�عيات �لت�شخم 

�لذي و�شل مل�شتويات غري م�شبوقة منذ عقود .
ورفع جمل�س �لحتياطي �لحتادي �لأمريكي �أ�شعار �لفائدة خالل 2022، 
مبقد�ر 75 نقطة �أ�شا�س يف يوليو �ملا�شي ومثلها يف يونيو �ملا�شي يف �أكرب 
زيادة منذ عام 1994، فيما رفعها بنحو 50 نقطة �أ�شا�س يف مايو، وبو�قع 

25 نقطة �أ�شا�س يف مار�س من �لعام نف�شه.
�لإمار�ت  �أنباء  لوكالة  عاملية  بنوك  ل��دى  وحمللون  �قت�شاد  خ��رب�ء  وق��ال 
�إن �لتقدير�ت ترجح قيام �لفيدر�يل �لأمريكي برفع �أ�شعار �لفائدة  “و�م”، 
�أن  %0.75 يف �جتماعه غد�، على  �أو ما ن�شبته  �أ�شا�س  75 نقطة  بو�قع 
�لعام  نهاية  مع   4.5% �إىل   4.25% بني  �مل�شتهدف  �لنطاق  �إىل  ت�شل 
معدلت  على  لل�شيطرة  �مل�شاعي  ظ��ل  يف  �ل��ق��ادم  �ل��ع��ام  مطلع  �أو  �جل���اري 

�لت�شخم �ملرتفعة.
�أغ�شط�س  �أ�شعار �مل�شتهلكني بالوليات �ملتحدة �رتفاعا مفاجئا يف  و�شجلت 

�حتاد �لغرف يبحث �لفر�ض �ل�ستثمارية مع �لوكالة �لبولندية لال�ستثمار و�لتجارة

% منو �لناجت �ملحلي �لإجمايل لالإمار�ت بالأ�سعار �جلارية 2021 �لتناف�سية و�لإح�ساء:18.8 
•• اأبوظبي- وام:

�لناجت  منو  عن  و�لإح�شاء  للتناف�شية  �لحت��ادي  �ملركز  ك�شف 
 3.9% بن�شبة  �لثابتة  ب��الأ���ش��ع��ار  للدولة  �لإج��م��ايل  �ملحلي 

وبالأ�شعار �جلارية بن�شبة %18.8 يف عام 2021.
و�أظ���ه���رت ب��ي��ان��ات �مل��رك��ز �ل�����ش��ادرة �م�����س، �أن �ل��ن��اجت �ملحلي 
يف  دره��م  تريليون   1.499 بلغ  �لثابتة  بالأ�شعار  �لإج��م��ايل 
�لعام  يف  دره��م  تريليون   1.442 نحو  مقابل  �ملا�شي  �ل��ع��ام 
�لنفطي  غ��ري  �لإج���م���ايل  �مل��ح��ل��ي  �ل��ن��اجت  من��ا  فيما   ،2020

1.087 تريليون درهم  �إىل   5.8% بالأ�شعار �لثابتة بن�شبة 
يف 2021، مقارنة بنحو 1.028 تريليون درهم يف 2020.
وبح�شب �لتناف�شية و�لإح�شاء، �نخف�شت م�شاهمة �ل�شناعات 
�لناجت  يف  �لطبيعي”  و�ل��غ��از  �خل��ام  “ �لنفط  �ل�شتخر�جية 
 2020 يف   28.7% من  �لثابتة  بالأ�شعار  �لإجمايل  �ملحلي 
�إىل %27.4 يف 2021، بعد �نخفا�شها بن�شبة %0.7 من 
414.175 مليار درهم �إىل 411.39 مليار درهم يف �لعام 

�ملا�شي.
�ملركبات  و�إ�شالح  و�لتجزئة  �جلملة  جتارة  م�شاهمة  وو�شلت 

�لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  يف  �لنارية  و�لدر�جات  �ملحركات  ذ�ت 
بن�شبة  بنمو  دره���م  مليار   199.4 لنحو  �لثابتة  ب��الأ���ش��ع��ار 
�إىل  �لتحويلية  �ل�شناعات  م�شاهمة  و�شلت  فيما   ،8.3%
وبلغت   ،12.5% بن�شبة  ب���زي���ادة  دره����م  م��ل��ي��ار   166.69
 121.01 نحو  �لتاأمني  و�أن�شطة  �ملالية  �لأن�شطة  م�شاهمة 
مليار درهم بارتفاع %2.1، و�لإد�رة �لعامة و�لدفاع و�ل�شمان 
�لجتماعي �لإجباري 88.9 مليار درهم و�لأن�شطة �لعقارية 
 62.5 و�لتخزين  و�لنقل   ،5.6% بنمو  درهم  79.8 مليار 

مليار درهم بزيادة 8.1%.

�لطاقة و�لبنية �لتحتية تبحث �لتعاون مع وفد من ولية يوتا �لأمريكية

بنك دبي �لإ�سالمي ي�سعى ل�ستقطاب 
مو�هب �إمار�تية �سابة يف معر�ض روؤية �لإمار�ت 
�إطالقه  وق��د مت  �ل��دول��ة،  �ل��ر�ئ��دة على م�شتوى  و�لتدريب 
بهدف تزويد مو�طني دولة �لإمار�ت بالأدو�ت �لالزمة لبناء 
م�شرية مهنية للم�شتقبل. ومن �ملتوقع �أن ي�شتقطب �ملعر�س 
هذ� �لعام عدد�ً كبري�ً من �خلريجني و�ملهنيني �لإمار�تيني، 
�شناع  مع  �لتو��شل  من  �ل�شباب  متكن  من�شة  يوفر  �أن��ه  �إذ 
�لقر�ر وزي��ادة معارفهم من خالل ور���س عمل متخ�ش�شة، 
وبر�مج تدريبية لتطوير مهار�تهم، وتو�شيع �آفاقهم و�شحذ 
هممهم عرب �مل�شاركة يف جل�شات حتفيزية. ويف تعليقها على 
م�شاركة بنك دبي �لإ�شالمي يف �ملعر�س، قالت رفيعة �لعبار، 
دبي  بنك  “نحن يف  �لبنك:  �لب�شرية يف  �مل��و�رد  �إد�رة  مدير 
�لإ�شالمي، متحم�شون جد�ً للم�شاركة يف معار�س �لتوظيف 
تتيح  �أن��ه��ا  �إذ  للوظائف،  �لإم����ار�ت  روؤي���ة  كمعر�س  �ملتميزة 
�ل�شابة  �لإمار�تية  �ملو�هب  �أف�شل  و��شتقطاب  �لتو��شل  لنا 
على م�شتوى �لدولة باأكملها. وي�شرنا �أن نلتقي باملو�طنني 
�لكبريين  وت�شميمهم  عزمهم  وم�شاركتهم  �لإم��ار�ت��ي��ني 
فر�س  لهم  نوفر  �أن  وي�شعدنا  �ملهني،  م�شتقبلهم  بناء  على 
عمل تعزز مهار�تهم وتفتح �لآفاق لهم لبناء م�شرية مهنية 

ناجحة، ومتكّننا يف �لوقت نف�شه من تنمية فريق �لبنك«.

•• دبي -الفجر: 

ت��ع��زي��ز�ً لل��ت��ز�م��ه �ل��ق��وي ب��اأج��ن��دة دول���ة �لإم����ار�ت �لعربية 
�ملتحدة لتمكني ورعاية �ملو�هب �لإمار�تية �ل�شابة كموؤ�ش�شة 
م�����ش��رف��ي��ة ع��ري��ق��ة، �أع���ل���ن ب��ن��ك دب����ي �لإ����ش���الم���ي، �لبنك 
�ملتحدة، �م�س  �لعربية  �لإم��ار�ت  �لإ�شالمي �لأكرب يف دولة 
عن م�شاركته يف معر�س روؤية �لإم��ار�ت للوظائف، �ملعر�س 
�ل�شنوي �لذي ي�شكل من�شة ر�ئدة للتوظيف وتنمية �ملهار�ت 
يف  �ملعر�س  وي��ق��ام  �لإم���ار�ت���ي.  �ل�شباب  لتمكني  و�لتو��شل 
20 و22 �شبتمرب  ب��ني  �ل��ع��امل��ي م��ا  �ل��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز 
�جلاري، بالتعاون مع كليات �لتقنية �لعليا، وموؤ�ش�شة حممد 
�لتي   ،Dubai SME �ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية  ر��شد  بن 
يتبع لقت�شادية دبي، ود�ئرة  متكامل �خلدمات  تعد ج��زء�ً 
�لعام  ه��ذ�  �ملعر�س  وي��اأت��ي  دب���ي.  حلكومة  �لب�شرية  �مل���و�رد 
�ملعتاد،  للوظائف  �لإم����ار�ت  معر�س  م��ن  حم�ّشنة  كن�شخٍة 
وقد �أطلق عليه منظموه ت�شمية “روؤية” �شعياً منهم لر�شم 
و�آمالنا.  طموحاتنا  ومتثل  �ل�شغف  تعزز  للم�شتقبل  �شورة 
ويعد معر�س �لإمار�ت للوظائف من �أهم معار�س �لتوظيف 

•• دبي -وام:

ب����ح����ث �حت���������اد غ�������رف �ل����ت����ج����ارة 
�لوكالة  مع  �لدولة  يف  و�ل�شناعة 
و�لتجارة  لال�شتثمار  �لبولندية 
�مل�شرتكة  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  �ل��ف��ر���س 
�ل��ت��ي تخ�س �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س يف 

كال �لبلدين.
جاء ذلك خالل �للقاء �لذي عقد 
يف مكتب �حتاد �لغرف بدبي بني 
ح��م��ي��د حم��م��د ب��ن ���ش��امل �لأم���ني 
�لعام لالحتاد و جارو�شلو �لعبا�س 
�ل�شرق  مل��ن��ط��ق��ة  �ل���وك���ال���ة  خ��ب��ري 
و�لوفد  �أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط 

�ملر�فق له .
تعزيز  ب��ح��ث  �ل��ل��ق��اء  خ����الل  ومت 
�ل���ع���الق���ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني �حت���اد 
غ��������رف �لإم�����������������ار�ت و�ل�����وك�����ال�����ة 
�لقائمة  �ل����ع����الق����ات  وت���و����ش���ي���ع 
�لإمار�تي  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  ب��ني 
جمال  يف  ل���ش��ي��م��ا  و�ل���ب���ول���ن���دي 
و�لأن�شطة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م 
�إ�شافًة  �ملعرفة  وت��ب��ادل  �مل�شرتكة 

•• دبي -وام:

و�لبنية  �ل���ط���اق���ة  وز�رة  ب��ح��ث��ت 
من  �مل�شتوى  رفيع  ووف��د  �لتحتية 
�أطر  �لأم��ري��ك��ي��ة  “ يوتا”  ولي����ة 
تنمية �ل�شر�كة يف جمالت �لطاقة 
و�لنقل  و�لإ�شكان  �لتحتية  و�لبنية 
وتنويع  �ل���ت���ع���اون  �آف������اق  وت��و���ش��ي��ع 
م�شتهدفات  خل����دم����ة  جم����الت����ه 

�لتنمية �مل�شتد�مة.
�آل  ح�شة  �ملهند�شة  �شعادة  و�أ���ش��ادت 
مالك م�شت�شار معايل وزير �لطاقة 
ل�����ش��وؤون �لنقل  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  و�ل��ب��ن��ي��ة 
�لبحري خالل �للقاء �لذي ح�شره 
عدد من م�شوؤويل �لوز�رة بالعالقات 
�ل���ث���ن���ائ���ي���ة ب�����ني دول�������ة �لإم����������ار�ت 

لال�شتثمار  �لبولندية  �لوكالة  �أن 
معنية  وك�����ال�����ة  ه�����ي  و�ل�����ت�����ج�����ارة 
�لتجارية  �لأع��م��ال  تو�شع  ب��دع��م 
�لبولندية دولياً وتدفق �ل�شتثمار 

�لأجنبي �ملبا�شر �إىل بولند�.

�لتعاون  �أه���م���ي���ة  ت��ع��ك�����س  �ل����زي����ارة 
�ملتميزة  �لتجارب  م��ن  و�ل�شتفادة 
و�أف�شل �ملمار�شات �حلكومية و�لتي 
ي��ت��م م��ن خ��الل��ه��ا ت��ق��دمي خدمات 
حكومة  تطلعات  �إىل  ترقى  نوعية 

�لبلدين.
و�أب���دى �ل��وف��د �لأم��ري��ك��ي �هتمامه 
�لطموحة  �ل���ف���ر����س  ب���اك���ت�������ش���اف 
�لدولة  مو�نئ  مع  �لتعاون  لتنمية 
�جلامعات  م���ع  �مل���ع���ريف  و�ل���ت���ب���ادل 
�ملو�شوعات  م��ن  وغ��ريه��ا  �لوطنية 
مو�شحاً   .. �مل�شرتك  �لإهتمام  ذ�ت 
�أن �لرو�بط بني ب��الده  وبني دولة 
�ملرتكز�ت  �أح�����د  مت��ث��ل  �لإم���������ار�ت 
بني  �لثنائية  ل��ل��ع��الق��ات  �لرئي�شة 

�لبلدين �ل�شديقني.

�لفر�س  ��شتك�شاف  �إىل  �لبولندي 
جمال  يف  �مل�شرتكة  �ل�شتثمارية 
و�لقطاعات  �ل�شم�شية  �ل��ط��اق��ة 
ذ�ت �له��ت��م��ام �مل�����ش��رتك م��ن قبل 
بالذكر  جدير   . �خلا�س  �لقطاع 

عرب  �لبولندية  لل�شركات  �لعاملي 
و�أن بولند� تعد  �لإم��ار�ت ل�شيما 
�أحد �ل�شركاء �لتجاريني �لبارزين 
ل������الإم������ار�ت. وق������ال ن��ت��ط��ل��ع من 
�لإمار�تي  �لأعمال  خالل جمل�س 

يف  �لأع��م��ال  جمتمعات  رب��ط  �إىل 
ك��ال �ل��ب��ل��دي��ن . و�أك����د �ب���ن �شامل 
و�ل�شناعة  �لتجارة  غرف  حر�س 
عالقاتها  تعزيز  على  �ل��دول��ة  يف 
�لتو�شع  ل���دع���م  �أف�������ش���ل  ب�����ش��ك��ل 

�لبيئية  و�لإلتز�مات  و�لإ�شتهالك 
�قت�شادية  بيئة  وت�شمن  �لعاملية 
�لقطاعات  مريحة للنمو يف جميع 

.
�لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  دور  �إىل  ولفتت 
و�أولوية  �أ�شا�شية  ركيزة  متثل  �لتي 
���ش��م��ن خ��ط��ط �لإم���������ار�ت يف دعم 
�لإ�شرت�تيجية  �ملبادرة  م�شتهدفات 
وخف�س  �مل��ن��اخ��ي  �حل��ي��اد  لتحقيق 
2050 وجهود  �لإنبعاثات بحلول 
�لعتماد  وت��رية  ت�شريع  �ل��دول��ة يف 
على �أحدث �ملمار�شات و�لتكنولوجيا 
م�شروعات  ح��ي��ث  م���ن  �مل�����ش��ت��د�م��ة 

�أطلقتها يف �إطار روؤيتها �مل�شتقبلية 
�لطاقة  ن���ح���و  �ل���ت���ح���ول  وج����ه����ود 
�لإم���ار�ت  و��شرت�تيجية  �لنظيفة 
�لهادفة    2036 �مل���ائ���ي  ل���الأم���ن 
و��شتمر�رية  ��شتد�مة  �شمان  �إىل 
�لظروف  �ملياه خالل  �إىل  �لو�شول 
�لق�شوى  �ل���ط���و�رئ  �أو  �لطبيعية 
مبا ي�شهم يف حتقيق رخاء و�زدهار 
�لإقت�شاد  منو  و��شتد�مة  �ملجتمع 
�لوطنية  و�لإ�شرت�تيجية  �لوطني 
تعترب  �ل����ت����ي   2050 ل���ل���ط���اق���ة 
يف  ل���ل���ط���اق���ة  م����وح����دة  خ���ط���ة  �أول 
�لإنتاج  ب��ني جانبي  ت���و�زن  �ل��دول��ة 

�مل�����ج�����الت وخ����ا�����ش����ة يف جم�����الت 
و�لبنية  �ل�شكاين  �لنمو  تخطيط 
�لتحتية للمياه و�لتقنيات �حلديثة 
�لتخطيط  ب�شاأن  و�لتعاون  للتنقية 
و�لحتياجات  �لنقل  لنمو  �ملتميز 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة و�حل���ل���ول �ل��ت��ي تعزز 
�لبحري  �ملجال  يف  �لبلدين  مكانة 
�للوج�شتي و�شبل تنميتها نحو �آفاق 

�أكرث �زدهار�ً.
�آل  �مل���ه���ن���د����ش���ة ح�������ش���ة  و�أط����ل����ع����ت 
�لتي  �لتطور�ت  على  �لوفد  مالك 
�شهدها �إ�شكان �ملو�طنني يف �لدولة 
�لتي  �ل��ر�ئ��دة  و�مل�شاريع  و�مل��ب��ادر�ت 

م�شتقبل  م��الم��ح  ور���ش��م  و�شياغة 
كافة �لقطاعات و�لتي متثل د�عماً 
ومئوية  �خلم�شني  مل�شاريع  رئي�شاً 
و�����ش���ت���د�م���ة   2071 �لإم������������ار�ت 

�لقت�شاد �لوطني.
�شتيو�رت  ج����ي  ع����رب  ج���ان���ب���ه  م����ن 
�آد�مز عن �إعجابه مب�شتوى �جلهد 
�ل�شاملة  �لتنمية  لتحقيق  �ملبذول 
�مل�شتد�مة يف دولة �لإمار�ت ومدى 
�ل���ت���ط���ور �ل�����ذي مل�����ش��ه يف جم���الت 
و�لإ�شكان  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة 
مر�كز  لتبووؤ  �أهلها  �ل��ذي  و�لنقل 
هذه  �أن  م��وؤك��د�ً   .. ع��امل��ي��اً  متقدمة 

�لأمريكية  �مل���ت���ح���دة  و�ل�����ولي�����ات 
خالل  كبري�ً  تقدماً  �شهدت  و�لتي 
بف�شل  �ملا�شية  �لقليلة  �ل�����ش��ن��و�ت 
�لبلدين  يف  �حلكيمة  �لقيادة  دع��م 
و�ل����ث����ق����ة �مل����ت����ب����ادل����ة و�لإح�����������رت�م 
و�مل�����ش��ال��ح �مل�����ش��رتك��ة .. م��وؤك��دة �أن 
هذه �لزيار�ت تعد �متد�د�ً لل�شر�كة 

�لتاريخية بني �لبلدين.
ون��اق�����س �ل��وف��د �لأم��ري��ك��ي - �لذي 
رئي�س  �آد�م��ز  �شتيو�رت  جي  تر�أ�شه 
 - “يوتا”  بولية  �ل�شيوخ  جمل�س 
مع  �لثنائية  �لعالقات  تعزيز  �شبل 
�لدولة وفر�س �لتعاون يف خمتلف 

�لعمالقة  �ل���ن���ظ���ي���ف���ة  �ل����ط����اق����ة 
�حلقيقية  �ملمكنات  من  باعتبارها 
�لإمار�ت  حكومة  تطلعات  لتحقيق 
عاًما  ل��ل��خ��م�����ش��ني  وم�����ش��ت��ه��دف��ات��ه��ا 
�إىل  تهدف  مبجملها  و�لتي  �ملقبلة 
�لإقليمية  �لإم���ار�ت  مكانة  تر�شيخ 
�لقطاعات  ج��م��ي��ع  يف  و�ل���ع���امل���ي���ة 

و�لرتقاء بتناف�شيتها عاملياً.
و��شتعر�شت �آل مالك �أهم �مل�شاريع 
و�ملبادر�ت و�لرب�مج �لتي تقوم بها 
روؤية  �إىل حتقيق  و�لهادفة  �ل��وز�رة 
وتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة لدولة 
��شت�شر�ف  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �لإم����ار�ت 
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املال والأعمال

•• اأبوظبي -وام: 

�لع�شرة  خ���الل  �لإم�����ار�ت  ت��ت��ح��ول 
�لأوىل  �ل��وج��ه��ة  �إىل  �مل��ق��ب��ل��ة  �أي����ام 
�لطابع  ذ�ت  و�لفعاليات  لالأحد�ث 
موؤمتر�ت  ��شت�شافة  عرب  �ل��دويل 
توؤكد من خاللها  ب��ارزة  ومعار�س 
مف�شلة  وج����ه����ة  م��ك��ان��ت��ه��ا  ع���ل���ى 
�لعاملية،  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
م�شتقبل  لر�شم  مثالية  وحا�شنة 

�لعديد من �لقطاعات �حليوية.
�أه��م �لوجهات  وتعد �لإم���ار�ت من 
��شت�شافة  م�شتوى  ع��ل��ى  �ل��ع��امل��ي��ة 
وت��ن��ظ��ي��م �مل���ع���ار����س و�مل�����وؤمت�����ر�ت 
طويلة  قائمة  وت�شهد  �ملتخ�ش�شة 

من �لفعاليات على مد�ر �لعام.
�لدولية  �لفعاليات  قائمة  وت�شم 
خالل  �لإم���ار�ت  ت�شت�شيفها  �لتي 
�شبتمرب  �شهر  م��ن  �ملقبلة  �لأي����ام 

�جلاري : 

- �ل�سيد و�لفرو�سية
�لبد�ية من �لعا�شمة �أبوظبي �لتي 
 26 من  �لفرتة  خ��الل  ت�شت�شيف 
�أكتوبر   2 �جل��اري وحتى  �شبتمرب 

�لنظيفة  �لطاقة  م�شاريع  �نت�شار 
و�ملتجددة، و��شتد�مة �لنمو وتدفع 
عجلة �لقت�شاد �لعاملي نحو مزيد 

من �لزدهار.

- ويتيك�ض و دبي
 للطاقة �ل�سم�سية

تنظم هيئة كهرباء ومياه  بدورها 
دبي ديو� معر�س تكنولوجيا �ملياه 
ودبي  »ويتيك�س«  و�لبيئة  و�لطاقة 
يف   2022 �ل�����ش��م�����ش��ي��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
�شبتمرب   29 �إىل   27 �لفرتة من 
�مل���ق���ب���ل يف م����رك����ز دب������ي �ل������دويل 
ويعد  و�مل����ع����ار�����س.  ل���ل���م���وؤمت���ر�ت 
للطاقة  ودب��ي  »ويتيك�س«  معر�س 
�ل�����ش��م�����ش��ي��ة، �لأك�����رب م���ن ن��وع��ه يف 
�ملعار�س  �أب������رز  و�أح������د  �مل��ن��ط��ق��ة، 
ت�شهم  و�ل��ت��ي  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية 
عاملياً  يف تعزيز مكانة دبي، مركز�ً 
�إ�شافة  و�مل�����وؤمت�����ر�ت،  ل��ل��م��ع��ار���س 
حتققه  مب���ا  �ل���ع���امل  ت��ع��ري��ف  �إىل 
دول����ة �لإم�������ار�ت و�إم������ارة دب���ي من 

�إجناز�ت يف قطاع �لطاقة �ملتجددة 
فر�شة  �ملعر�س  ويوفر  و�لنظيفة. 
و�ملوؤ�ش�شات  ل���ل�������ش���رك���ات  م���ه���م���ة 
للو�شول  و�خل���ا����ش���ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
و�مل�شاركني  �ل��ع��ار���ش��ني  �آلف  �إىل 
و�مل�������ش���وؤول���ني، و���ش��ن��اع �ل���ق���ر�ر يف 
و�لطاقة  و�مل��ي��اه  �لطاقة  قطاعات 
و�ل�شتد�مة،  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �مل��ت��ج��ددة، 

لعقد �ل�شفقات وبناء �ل�شر�كات.

- ميد�م 2022
�لفرتة  خ����الل  دب����ي  وت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
25 �شبتمرب �حلايل  �إىل   23 من 
ف��ع��ال��ي��ات �ل��ن�����ش��خ��ة �ل�����ش��اب��ع��ة من 
�لأو�شط  �ل�شرق  ومعر�س  موؤمتر 
لالأمر��س �جللدية وطب �لتجميل 
ت�شتعر�س  �لتي   »2022 »م��ي��د�م 
�لعلماء  �إل���ي���ه  ت��و���ش��ل  م���ا  �أح�����دث 
و�ملتخ�ش�شون يف جمال �لأمر��س 
و�لطب  �جللد  وج��ر�ح��ة  �جللدية 
»ميد�م  وي�����ش��ت��ق��ط��ب  �ل��ت��ج��م��ي��ل��ي. 
 2200 ع��ل��ى  ي��زي��د  م��ا   »2022

�ملقبل فعاليات �ل��دورة �ل� 19 من 
لل�شيد  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي  معر�س 
 90 تت�شمن  و�ل��ت��ي  و�لفرو�شية، 

فعالية متنوعة.
ويعد �ملعر�س �حلدث �لأ�شخم من 
نوعه يف �ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا، 
�لإقليمية  م��ك��ان��ت��ه  ر����ش���خ  ح���ي���ث 
و�ل���دول���ي���ة م��ن��ذ �ن��ط��الق��ت��ه عام 
2003، ومن �أبرز �لفعاليات �لتي 
من  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل��ن�����ش��خ��ة  �شت�شهدها 
و�خليل  �ل�شقور  م��ز�د�ت  �ملعر�س 
�لفرو�شية  وع�����رو������س  و�لإب����������ل 
وم�شابقات  ب��اأن��و�ع��ه��ا  و�ل���رم���اي���ة 
�لأ�شر  يف  �ملكاثرة  �ل�شقور  �أج��م��ل 
�ل�شيد  كلب   / �ل�شلوقي  ومز�ينة 
�لعربي �لأ�شيل /، �إ�شافة لأن�شطة 
تر�ثية  وع��رو���س  وبيئية  تعليمية 
�شيقة للخيول و�لطيور �جلارحة.

- �سياحة �لأعمال
وينظم مكتب �أبوظبي للموؤمتر�ت 
و�مل������ع������ار�������س ب������د�ئ������رة �ل���ث���ق���اف���ة 

و�ل�شياحة-�أبوظبي �لدورة �لثانية 
ل�شياحة  �أب���وظ���ب���ي  »�أ����ش���ب���وع  م���ن 
�لأعمال« يومي 26 و27 �شبتمرب 
�ل�شعديات،  م����ن����ارة  يف  �جل�������اري 
�شياحة  ع��دد من خ��رب�ء  مب�شاركة 
و�ملوؤمتر�ت  �لجتماعات و�حلو�فز 
�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  م���ن  و�مل���ع���ار����س 

�لأو�شط و�شمال �أفريقيا و�لعامل.
�لقطاع،  رو�د  �حل��دث  وي�شتقطب 
مب���ا يف ذل����ك م��ن��ظ��م��و �مل���وؤمت���ر�ت 
و�مل�����ع�����ار������س �مل���ه���ن���ي���ة و�����ش����رك����ات 
�ل�شفر  ووك�����الت  �ل��وج��ه��ات  �إد�رة 
و�ل�������ش���ي���اح���ة، وم���������زودو خ���دم���ات 
�ل�شيافة،  و����ش���رك���ات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
ومر�كز  و�لقاعات  �ملر�فق  ومالكو 
وذلك  �إد�رتها،  و�شركات  �ملوؤمتر�ت 
�لتجارب  ل��ت��ب��ادل  من�شة  ل��ت��وف��ري 
�ملمار�شات،  و�أف�������ش���ل  و�خل������رب�ت 
و�لتعاون  �لبتكار  ثقافة  وتكري�س 
م�����ن خ������الل ب����رن����اجم����ه �حل���اف���ل 
باجلل�شات �حلو�رية وور�س �لعمل 

وفر�س �لتو��شل.

 - ملتقى �مليتافري�ض
للميتافري�س«  دبي  »ملتقى  ي�شهد 
�ل��������ذي ت���ن���ظ���م���ه م���وؤ����ش�������ش���ة دب����ي 
ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل خ�����الل �ل����ف����رتة من 
م�شاركة  ���ش��ب��ت��م��رب   29 �إىل   28
 300 �أك��رث من  ب��ارزة وي�شت�شيف 
�لعامليني  �خل������رب�ء  م���ن  م�����ش��ارك 
و�أكرث  و�ل�شيا�شات،  �لقر�ر  و�شّناع 
من 40 موؤ�ش�شة عاملية متخ�ش�شة 

يف دبي.
�مل��ل��ت��ق��ى م��ن�����ش��ة عاملية  و���ش��ي�����ش��ك��ل 
و��شرت�تيجيات  ت��ق��اري��ر  لإط����الق 
وخ������ط������ط ع�����م�����ل حت���������دد ف����ر�����س 
�مل��ي��ت��اف��ري���س، وفر�س  و�إم��ك��ان��ي��ات 
��شتغاللها يف حت�شني حياة �لب�شرية 
و�لفرت��شي.  �لو�قعي  �لعاملني  يف 
وت�����ش��ت��ع��ر���س خ��الل��ه جت����ارب حية 
ل����ش���ت���خ���د�م���ات �مل���ي���ت���اف���ري����س يف 
وتنظيم  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة،  �ل��ق��ط��اع��ات 
ور��������س ع���م���ل م��ت��خ�����ش�����ش��ة ح���ول 
�لتكنولوجية  �لقطاعات  خمتلف 

�مل�شتقبلية.

- �لقت�ساد �لأخ�سر
و29   28 يومي  دب��ي  وت�شت�شيف 
لالقت�شاد  �لعاملية  �لقمة  �شبتمرب 
على  تركز  �لتي  �لأخ�شر2022 
�ل�شتثمارية  �ل�����ش��ر�ك��ات  ت��ن��م��ي��ة 
و�لتمويل  �خل�����ش��ر�ء  �مل�����ش��اري��ع  يف 
�لأخ�شر، وحتفيز فر�س �ل�شتثمار 
�لقت�شاد  ي��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  و�ل��ع��م��ل 

�لأخ�شر.
ويناق�س عدد من كبار �ل�شخ�شيات 
�ملحلية و�لعاملية مبا يف ذلك روؤ�شاء 
�إ�شافة  ح��ك��وم��ات،  وروؤ�����ش����اء  دول 
�ملتحدثني  م����ن  ك���ب���ري  ع�����دد  �إىل 
وممثلي  و�مل�������ش���وؤول���ني  �ل��ع��امل��ي��ني 
وممثلي  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�ل��و���ش��ائ��ل �لإع���الم���ي���ة و�خل�����رب�ء 
�لقمة  خ������الل  و�لأك������ادمي������ي������ني، 
و�ل�شتثمار�ت  �ل���و�ع���دة  �ل��ف��ر���س 
�حلكومي  �لقطاعني  �أم��ام  �ملتاحة 
�لبتكار�ت  ل��ت��وظ��ي��ف  و�خل����ا�����س 
حلول  لإيجاد  �حلديثة  و�لتقنيات 
تدعم  م��ب��ت��ك��رة  مت��وي��ل��ي��ة  و�أدو�ت 

�لعامل  دول  خمتلف  م��ن  �شخ�س 
�ملتنوعة  ف��ع��ال��ي��ات��ه  يف  للم�شاركة 
�لتي تت�شمن نحو 218 حما�شرة 
و13  نقا�شية  جل�شة  و46  علمية 
�شريرية  ع��م��ل  ور���ش��ة  و33  ن���دوة 
ويوم  علمية  عمل  وور���ش��ة  عملية، 
�أك������ادمي������ي خم�������ش�������س ل���الأط���ب���اء 
�ملتدربني يف بر�مج �لخت�شا�س يف 
طب �لأمر��س �جللدية و�جلر�حة 

�لتجميلية.

- منتدى �لت�سال
تنطلق  �ل�����ش��ارق��ة  �إىل  وب��الن��ت��ق��ال 
فعاليات �لدورة �ل�11 من »�ملنتدى 
�حلكومي«  ل���الت�������ش���ال  �ل�������دويل 
ب�شعار  �شبتمرب،  و29   28 يومي 
»حتديات وحلول«، �إذ ميثل �ملنتدى 
من�شة عاملية لنخبة من قادة �لر�أي 
و�لفكر و�خلرب�ء يف قطاع �لت�شال 
ي�شاركون  �ل�����ذي�����ن  �حل����ك����وم����ي، 
للتحولت  وحت��ل��ي��الت��ه��م  روؤ�ه������م 
�لقت�شادية و�لجتماعية �لقادمة، 
مناهج  �أف�������ش���ل  وي�������ش���ت���ع���ر����ش���ون 
�لت�شال و�أدو�ته ملخاطبة �جلمهور 

يف �لأوقات غري �لعتيادية.

بـ7 فعاليات دولية متنوعة .. �لإمار�ت وجهة �لعامل �لأوىل خالل 10 �أيام

�قت�سادية ر�أ�ض �خليمة توعي
 1316 طالبا بحقوق �مل�ستهلك 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

�شاركت �قت�شادية ر�أ�س �خليمة متمثلة بق�شم �حلماية 
�لعام  ب��د�ي��ة  يف  �لطلبة  ��شتقبال  مو�شم  يف  �لتجارية 
مدر�شتي”  “مرحبا  مبادرة  �شمن  �جلديد  �لدر��شي 
بقيام  �مل�شاركة  متثلت  حيث  بذكاء”،  “ت�شوق  بعنو�ن 
�لت�شال  بالتعاون مع مكتب  �لتجارية  ق�شم �حلماية 
�ملوؤ�ش�شي بزيارة عدد من �ملد�ر�س يف �إمارة ر�أ�س �خليمة 
كم�شتهلكني  وتوعيتهم  و�ل��ط��ال��ب��ات  �ل��ط��الب  ل��ل��ق��اء 

�ملدر�شية،  �ملنتجات  ل�شر�ء  �ل�شحيحة  حول �خلطو�ت 
وحتفيزهم ل�شتقبال عامهم �لدر��شي بن�شاط وحيوية 
�مل�شاحبة،  �لفقر�ت  من  ع��دد  �إىل  بالإ�شافة  وت��ف��اوؤل، 
وقد  وخا�شة.  حكومية  م��د�ر���س  �مل��ب��ادرة  �شملت  حيث 
بلغ عدد �لطلبة �مل�شتفيدين من هذه �حلملة 1316 
مع  �لتو��شل  �آليات  تو�شيح  مت  حيث  وطالبة،  طالب 
غ�����س جتاري  �أي عملية  �ك��ت�����ش��اف  ح���الت  �ل���د�ئ���رة يف 
تقدمي  خ��ط��و�ت  تو�شيح  �إىل  بالإ�شافة  �لأ���ش��و�ق،  يف 

�ل�شكوى لدى �لق�شم �ملعني.

�أبوظبي �لوطنية للفنادق ت�ستثمر �أكرث من 
مليار درهم لتطوير منتجع بر�أ�ض �خليمة

•• راأ�س اخليمة -وام:

�شركة  وه��ي  للفنادق  �لوطنية  “�أبوظبي  �شركة  ��شتحوذت 
م��درج��ة يف ���ش��وق �أب��وظ��ب��ي ل����الأور�ق �مل��ال��ي��ة تعمل يف جمال 
ت�شغيل �لفنادق وخدمات �إد�رة �لوجهات و�لتموين و�جلولت 
يف  رئي�شية  �أر�����س  قطعة  ع��ل��ى  م���وؤخ���ر�ً  و�ل��ن��ق��ل،  �ل�شياحية 
�إمارة  يف  “مرجان”  ل�شركة  �لتابع  �ملرجان  جزيرة  م�شروع 
ر�أ�س �خليمة لتطوير منتجع فاخر يطل على مياه �خلليج 
 1000 من  يتكون  �إم��ار�ت��ي  دره��م  مليار   1 بقيمة  �لعربي 

غرفة وميتد على م�شاحة 1 مليون قدم مربعة.

•• اأبوظبي- وام:

و�ل�شياحة يف  �لثقافة  د�ئ��رة  �أعلنت 
�تفاقية لدعم  �إب���ر�م  ع��ن  �أب��وظ��ب��ي 
معر�س �أبوظبي للطري�ن يف ن�شخه 
�مل�شاعدة  �ملقبلة من خالل  �لثالث 
يف جذب �لرعاة و�مل�شاركني وتقدمي 

قيمة ت�شويقية م�شافة.
م��ن �ن�شجام  �ن��ط��الق��اً  ي��اأت��ي ذل���ك 
م��ع��ر���س �أب���وظ���ب���ي ل���ل���ط���ري�ن مع 
�لثقافة  د�ئ���������رة  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�إىل  �لر�مية  �أبوظبي  يف  و�ل�شياحة 
مو��شلة حتفيز قطاع �لجتماعات 

و�حلو�فز و�ملوؤمتر�ت و�ملعار�س.
وقال مبارك �ل�شام�شي، مدير مكتب 
يف  و�ملعار�س  للموؤمتر�ت  �أبوظبي 
د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة - �أبوظبي: 
�ل���دع���م لأح���د  ن���ق���دم  �أن  ي�����ش��ع��دن��ا 
يف  �ل��ط��ري�ن جناحاً  �أك��رث معار�س 
�ملنطقة من خالل برنامج �حلو�فز 

�أبوظبي  معر�س  ويوفر  و�ل���دويل. 
فريدة  من�شة   2022 ل��ل��ط��ري�ن 
�لطري�ن  �شناعة  رو�د  ب��ني  جتمع 
و�ل�����ف�����������ش�����اء و�لخ���ت�������ش���ا����ش���ي���ني 
ع�شاق  ب�����ني  م�����ن  �مل���خ�������ش���رم���ني 
�ل����ط����ري�ن وع���م���الء وط�����الب هذه 
�لأفكار  وتبادل  للتو��شل  �ل�شناعة 
و�لتقنيات  �لأف��ك��ار  �أح��دث  وعر�س 
�لعام.  �لطري�ن  و�ملعد�ت يف جمال 
�ملعر�س  ي��ج��ذب  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن 
�أل��ف مرت   80 -�ملقام على م�شاحة 
�أل��ف ز�ئ��ر وي�شت�شيف   20 مربع - 
ُم�شنِّعة  ���ش��رك��ة   300 م���ن  �أك����رث 

وُمورِّدة.
معر�س  يف  �مل�������ش���ارك���ون  و�����ش����ريى 
ثالثة  ي�شتمر  �ل����ذي   - �ل���ط���ري�ن 
�أح��دث �لبتكار�ت يف جمال  �أي��ام - 
�ل�����ط�����ائ�����ر�ت �ل����ن����ف����اث����ة �خل���ا����ش���ة 
وخدمات  �مل���روح���ي���ة  و�ل���ط���ائ���ر�ت 
ت����اأج����ري �ل����ط����ائ����ر�ت ل���ك���ب���ار رج����ال 

يتيح  �ل������ذي  �أبوظبي”  “مز�يا 
�ل�شناعات  م��ن  حمفظتنا  تو�شيع 
�ملهتمة و��شتقطاب قادة �ل�شوق �إىل 
�لإمارة، و��شت�شافة �لفعاليات �لتي 
�لجتماعية  �لتنمية  عجلة  تدفع 

و�لقت�شادية«.
�شيقدمه  ما  �إىل  “ نتطلع  و�أ�شاف 
م��ع��ر���س �أب���وظ���ب���ي ل���ل���ط���ري�ن من 
ريادية  و�أفكار  وقّيمة  معمقة  روؤى 
باقة  ت��ع��ّزز  �أن  �شاأنها  م��ن  مبتكرة، 
�مل�شتقبلية  �لفعاليات  يف  عرو�شنا 

. «
�لدويل  و�مل��وؤمت��ر  �ملعر�س  وي��ه��دف 
تعزيز  �إىل  و�ل���ف�������ش���اء  ل���ل���ط���ري�ن 
�إقليميا  م���رك���ز�  �أب���وظ���ب���ي  م��ك��ان��ة 
�أف�شل  وي��ع��ر���س  ل��ل��ط��ري�ن،  ه��ام��ا 
للعا�شمة  ميكن  �لتي  �لإم��ك��ان��ي��ات 

�لإمار�تية تقدميها لهذ� �لقطاع.
من جهته قال ديدييه ماري، �ملدير 
للطري�ن:  �أب��وظ��ب��ي  ملعر�س  �ل��ع��ام 

د�ئرة  دع��م  عن  �لإع���الن  “ي�شعدنا 
�أبوظبي   - و�ل�����ش��ي��اح��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
معر�س  م�����ن   2022 ل��ن�����ش��خ��ة 
�أي�شاً  و�مل�شاركة  للطري�ن  �أبوظبي 
عامي  يف  �ملقبلتني  �لن�شختني  يف 

2024 و 2026«.
بالذكرى  �لح���ت���ف���ال  ����ش���ي���اق  ويف 
جدد  �مل��ع��ر���س،  لتاأ�شي�س  �ل��ع��ا���ش��رة 
�لفعالية  �شيغة  �مل��ع��ر���س  منظمو 
وروؤية  �جل��دي��دة  �ملتطلبات  ملو�كبة 
�أبو�ب  فتح  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي، 
�أب����وظ����ب����ي ل���ل���ع���امل و�ل�����رب�����ط بني 
خلو�س  �لأج��ي��ال  و�إل��ه��ام  �لثقافات 
و�لكت�شاف.  �لإب��د�ع  غمار رح��الت 
ويتمثل �لهدف من ذلك يف حتقيق 
�لتي  لالإمكانيات  �مل�شرتكة  روؤيتنا 
��شتخد�م  يف  �لإم�������ارة  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع 
لتعزيز  و�لأن��ظ��م��ة  �لأدو�ت  �أف�شل 
عاملية  وجهة  �أبوظبي  �شمعة  ودع��م 
�ملحلي  �ل�����ش��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  ر�ئ������دة 

�لأع�������م�������ال، وم������ع������د�ت وخ����دم����ات 
�إلكرتونيات  و�أن���ظ���م���ة  �مل����ط����ار�ت، 
�ل�������ط�������ري�ن، وق���������ش����اي����ا �ل����ت����اأم����ني 
من  �أكرث  �شُتعر�س  كما  و�لتمويل. 
80 طائرة من �لطائر�ت �خلفيفة 
للمندوبني  �ل��ث��ق��ي��ل��ة  �إىل  ج������د�ً 
�ل��ب��اح��ث��ني ع��ن جم��م��وع��ة متنوعة 
�ملتعلقة  و�خل��دم��ات  �لطائر�ت  من 
هذ�  �لفعالية  و�شتكون  بالطري�ن. 
�لعام ب�شيغة جديدة تق�ّشم �ملعر�س 
�إىل ثالثة مناطق رئي�شية: حظرية 
و�ملعر�س  و�ل�شاليهات  �ل��ط��ائ��ر�ت 
و�شيت�شمن  �خل����ارج����ي.  �ل���ث���اب���ت 
م��ع��ر���س �أب��وظ��ب��ي ل��ل��ط��ري�ن �لذي 
يقام يف مطار �لبطني يف �لفرتة من 
1-3 نوفمرب �ملقبل موؤمتر�ً يوفر 
لقادة �لفكر على م�شتوى �ل�شناعة 
�مل�شتجد�ت  �أح��دث  لتبادل  منتدى 
و�لأفكار يف م�شرية �لتطور �لعامة 

لقطاع �لطري�ن و�لف�شاء.

مطار�ت �أبوظبي تطلق مبادرة لدعم
 �جليل �جلديد من رو�د قطاع �لطري�ن

“ُيعد  �أبوظبي:  ملطار�ت  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب 
�أ�شا�شية  رك��ي��زة  �ل��ط��ري�ن  قطاع  تطوير  يف  �ل�شتثمار 
لعملنا يف مطار�ت �أبوظبي. وُيج�ّشد برنامج “�أ�شا�س” 
قطاع  ق��ادة  م��ن  جديد  جيل  ب��اإع��د�د  �لر��شخ  �لتز�منا 
�ل���ط���ري�ن �لإم���ار�ت���ي���ني، وذل����ك م��ن خ���الل تزويدهم 
تطوير  على  ق��ادري��ن  جتعلهم  �لتي  و�خل��ربة  باملعرفة 
هذ� �لقطاع �حليوي يف �أبوظبي ودولة �لإمار�ت ب�شكل 
جامعات  م��ع  ب��ت��ع��اون��ن��ا  �لظاهري:”  و�أَ����ش���اف  ع����ام«. 
يف  مكثفا  تدريبا  �شنقّدم  �أب��وظ��ب��ي  يف  �مل�شتوى  رفيعة 
�لطري�ن  قادة قطاع  للجيل �جلديد من  �لعمل  موقع 
بناء  يف  �لفعالة  للم�شاهمة  وج��ه  �أك��م��ل  على  لُنعّدهم 
�إبر�هيم  حنان  قالت  جانبها  �ملطار�ت.” من  م�شتقبل 
�لب�شرية مبطار�ت  للمو�رد  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لعابد، 
�جل��ام��ع��ات يف  �أف�����ش��ل  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �أبوظبي:” ي�شرنا 
يهدف  �أك���ادمي���ي متخ�ش�س  ب��رن��ام��ج  ل��ُن��ق��ّدم  �لإم�����ارة 
باملعرفة  ل��ل��ربن��ام��ج  �مل��ن�����ش��م��ني  �خل��ري��ج��ني  ل��ت��زوي��د 
م�شريتهم  يف  �ل��ت��ف��وق  م��ن  متكنهم  �ل��ت��ي  �ل�����ش��روري��ة 

�ملهنية �جلديدة مبطار�ت �أبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

للمطار�ت  و�مل�شّغل  �مل��ال��ك  �أب��وظ��ب��ي،  م��ط��ار�ت  �أعلنت 
“�أ�شا�س”  برنامج  �إطالق  �م�س عن  بالإمارة،  �خلم�شة 
�جل����دي����د �ل������ذي ي���ه���دف جل�����ذب وت���وظ���ي���ف وت���دري���ب 
�لذين يرغبون يف �للتحاق  �ملو�طنني  �خلريجني من 
بقطاع �لطري�ن، �إىل جانب تزويدهم باخلربة و�ملعرفة 

�ل�شروريتني يف ت�شغيل و�إد�رة �ملطار�ت .
ل��ه م��ن �خلريجني  مل��ن ين�شمون  �ل��ربن��ام��ج  و���ش��ُي��ق��ّدم 
�أ���ش��ه��ر، وذل���ك حتت  ت��دري��ب��اً يف م��وق��ع �لعمل مل��دة �شتة 
رع���اي���ة م����ط����ار�ت �أب���وظ���ب���ي ب���ال���ت���ع���اون م���ع ع����دد من 
مم �لربنامج لتغطية  �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �لر�ئدة. و�شُ
بالقطاع  �ل�شلة  ذ�ت  �ملو�شوعات  من  و��شعة  جمموعة 
و�جلوية  �لربية  للمطار�ت  �لت�شغيلية  �لعمليات  مثل 
و�ل�شحة  �لأر���ش��ي��ة،  و�لعمليات  �ل��ط��ائ��ر�ت،  ، ورح��الت 
�لدر��شات  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لأم����ن،  و�إد�رة  و�ل�����ش��الم��ة، 

�لعامة �ملتعلقة باإد�رة �لأعمال.
�لع�شو  �لظاهري،  �شامل  جمال  �ملهند�س  �شعادة  وق��ال 

�لثقافة و�ل�سياحة تدعم معر�ض �أبوظبي للطري�ن

مبادلة للطاقة تك�سف عن مزيد من �لتطور�ت �ليجابية يف 
حمفظتها يف جنوب �سرق �آ�سيا مع �كت�ساف جديد للغاز يف ماليزيا

•• اأبوظبي -الفجر:

�أعلنت مبادلة للطاقة، �ل�شركة �لدولية للطاقة �لتي تتخذ من �أبوظبي مقر�ً لها، 
“ت�شينكيه-1”  �ل�شتك�شافية  �لبئر  يف  �جل��ودة  عايل  غاز  خل��ز�ن  �كت�شافها  عن 
و�لو�قعة يف قطعة “��س كيه 320” قبالة �شو�حل منطقة �شار�و�ك �ملاليزية. 
من  كبري  مكمن  �كت�شاف  مت  �ل�شركة،  �أجرته  �ل��ذي  �لأويل  �لتقييم  على  وبناًء 
�لغاز �لطبيعي بطول يتجاوز 110 مرت�ً يف �أعلى خز�ن �حليد �لكربوين. وقال 
من�شور حممد �آل حامد، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة مبادلة للطاقة: “من �شاأن 
هذ� �لكت�شاف �أن ي�شهم يف تر�شيخ مكانتنا يف ماليزيا، كم�شغل معتمد و موثوق 
يتمتع  بقدر�ت تقنية عالية. ونظر�ً لتنامي �لطلب على �لغاز �لطبيعي يف جنوب 
�شرق �آ�شيا، فاإننا نتطلع �إىل �لإ�شهام يف تلبية �حتياجات �لطاقة لهذه �ملنطقة ، 
مبا يتما�شى مع ��شرت�تيجيتنا �لهادفة �إىل لعب دور ن�شط و فاعل يف جمال حتول 
وهو �أحد  �لطاقة«. يقع هذ� �ل�شتك�شاف “ت�شينكيه-1” قرب حقل “بيجاجا”، 

�حلقول �لو�قعة �شمن م�شروع قطعة “��س كيه 320” �لذي �شهد موؤخر�ً بدء 
�لإنتاج �لناجح للغاز بكميات جتارية. و قد �شجل حقل “بيجاجا” �أي�شاً �كت�شاف 
تريليون قدم مكعب �إ�شافية من �لغاز �لطبيعي، وفق ما �أظهرته نتائج ما بعد 
�حلفر �لتي �أكدت وجود خز�ن �أكرب و�أعلى جودًة من �لغاز  �لطبيعي. وبناًء على 
�لتي حتظى بها �شركة مبادلة للطاقة يف ماليزيا، �شتعزز هذه  �ملكانة �ملرموقة 
�لنتائج ��شرت�تيجية �ل�شركة �لتي تتطلع لتو�شيع تركيزها على �لغاز �لطبيعي 
للطاقة  �أن مبادلة  �إىل  �أي�شاُ  �لإ���ش��ارة  �لطاقة. وجت��در  رئي�شي يف حتول  كوقود 
 55% ح�شتها  ن�شبة  تبلغ  حيث   ،”320 كيه  “��س  قطعة  مل�شروع  �مل�شغل  هي 
%45 ل�شركتي  �لبالغة  �ملتبقية  �لن�شبة  �لإنتاج. وتعود ملكية  يف عقد م�شاركة 
برتونا�س �شاريجايل و �شار�و�ك �شل برهارد. و منذ دخولها �ل�شوق �ملاليزية يف 
�لعام 2010، جنحت مبادلة للطاقة يف �لتو�شل �إىل �شتة �كت�شافات للغاز، بن�شبة 
�ل�شتك�شافات يف  ن�شبة جناح  بذلك على متو�شط  لتتفوق   ،75% جناح قدرها 

�لقطاع.

بينان�ض حت�سل على مو�فقة �سلطة دبي لتنظيم �لأ�سول �لفرت��سية لإطالق �حلد �لأدنى من �ملنتجات •• دبي-وام:

تقنية  عرب  �لفرت��شية  �لأ�شول  ت��د�ول  خلدمات  “بينان�س”  �شركة  �أعلنت 
�لعمالت  ت���د�ول  خل��دم��ات  “بينان�س”  من�شة  ت��دي��ر  و�ل��ت��ي  ت�شني،  �لبلوك 
لتنظيم  دبي  �ُشلطة  مو�فقة  على  ح�شولها  �لفرت��شية،  و�لأ�شول  �لرقمية 
وذلك بعد نيلها  �لأ�شول �لفرت��شّية لإطالق “�حلد �لأدنى من �ملنتجات”، 

ترخي�شا موؤقتا يف مار�س �ملا�شي.
�لعاملي:  �لتجاري  دب��ي  �ُشلطة مركز  رئي�س  �مل��ري،  �شعيد  ه��الل  �شعادة  وق��ال 
من  �لأدن���ى  “�حلد  برنامج  �إىل  “بينان�س”  �ن�شمام  عن  ب��الإع��الن  “ن�شعد 
�لقيمة و�حل��د من  �إيجاد  �لتو�زن بني  �إىل حتقيق  و�ل��ذي يهدف  �ملنتجات” 

�لفرت��شية  �لأ����ش���ول  ب��ت��د�ول  �ملتعلقة  �خل��دم��ات  م��ن  معتمدة  جم��م��وع��ة 
�لت�شريعي  �لإط��ار  �شمن  دب��ي،  يف  �ملوؤهلة  و�ملوؤ�ش�شات  �لأف���ر�د  للم�شتثمرين 
�لذي ينّظم �أن�شطة مقدمي خدمات �لأ�شول �لفرت��شية يف �لإمارة. ويعني 
ميكن  �أن���ه  �ملنتجات”  م��ن  �لأدن����ى  “�حلد  �إط���الق  ترخي�س  على  �حل�����ش��ول 
لعمالء �ل�شركة �لآن فتح ح�شابات مالية يف �مل�شارف �ملحلية يف دولة �لإمار�ت 

و�ل�شتفادة من خدمات جديدة.
وُتعد �ُشلطة دبي لتنظيم �لأ�شول �لفرت��شّية �أول جهة تنظيمية متخ�ش�شة 

�لبتكار�ت و�شمان حماية  �ملزيد من  �إمكانية تقدمي  لنا  يتيح  �ملخاطر، مبا 
�مل�شتثمرين. وقد مت ت�شميم برنامج “�حلد �لأدنى من �ملنتجات” للمن�شات 
�ُشلطة  وتتطلع  �مل�شرتكة.  �مل�شوؤولية  ومعايري  قيم  وفق  تعمل  �لتي  �لعاملية 
من�شة  �شتلعبه  �ل��ذي  �لفّعال  �ل��دور  �إىل  �لفرت��شّية  �لأ���ش��ول  لتنظيم  دب��ي 
لتد�ول  و�آمنة  لتقدمي منظومة متكاملة  دبي  مبا يدعم جهود  “بينان�س”، 
و�لتنموي  �لقت�شادي  �ملحرك  ه��ذ�  م�شتقبل  ودع��م  �لفرت��شية،  �لأ���ش��ول 
مبوجب هذه �ملو�فقة من تقدمي  “بينان�س”  �مل�شتقبلي.” و�شتتمكن من�شة 

 2022 م��ار���س  تاأ�ش�شت يف  وق��د  �ل��ع��امل،  يف  �لفرت��شية  �لأ���ش��ول  يف قطاع 
برتخي�س  �ملعنية  �جل��ه��ة  لتكون   ،2022 ل��ع��ام   /4/ رق��م  ق��ان��ون  مب��وج��ب 
وتنظيم قطاع �لأ�شول �لفرت��شية يف �إمارة دبي و�ملناطق �حلّرة �لتابعة لها 
�لأ�شول  لتنظيم  دبي  �ُشلطة  وت�شرف  �لعاملي/.  �مل��ايل  دبي  مركز  /با�شتثناء 
�أن�شطة  مبمار�شة  �خلا�شة  �لرت�خي�س  متطّلبات  جميع  على  �لفرت��شّية 
�إمارة  يف  �لفرت��شية  �لأ�شول  تنظيم  قانون  مبوجب  �لفرت��شية  �لأ�شول 
�ملتقّدم لإمارة  �لقانوين  �لإط��ار  �إن�شاء  يف  مركزياً  دور�ً  �ل�ُشلطة  وتلعب  دبي. 
وو�شع  �لفرت��شية،  �لأ���ش��ول  جم��ال  يف  �مل�شتثمرين  بحماية  و�خلا�س  دب��ي 
معايري عاملية حلوكمة هذ� �لقطاع، ويف نف�س �لوقت، توفري �لدعم للروؤية 

�لهادفة �إىل حتقيق �لتنمية �لقت�شادية يف دبي.

Date 21/ 9/ 2022  Issue No : 13652

10120/2022/253 Execution of cheques
Notice and notification of publication

Notes of publication details
To Enforcee 1. GLADSON AMMANNA KRIPAMAYA.
Residence unknown
MUSANDUM INTERNATIONAL GENERAL TRADING (L. L. C) 
Whereas, the Claimant filled the above-mentioned executive 
Lawsuit against you and obligated you to pay the executed 
amount of 43154 to the Claimant or the court treasury.
Therefore, the court shall initiate executive procedures against 
you for not complying with the above-mentioned resolution 
within 15 days from the date of publishing this Notice.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 21/ 9/ 2022  Issue No : 13652
Informing the Respondent by Notice

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court 
Swadhaka Thullah Potha Parambath

Payment Notice 
in Case No. 0005314/SHCEXCIBOUNCE2022 - Bounced cheques

To the convicted : Swadhaka Thullah Potha Parambath 
Whereas, on the date the judgment, a copy of which is attached herewith, was 
issued against you in favor of the executing plaintiff, Shinoj Kalid Mathilakath 
Kalid., Indian National - In the case referred to above.
And since the aforementioned person has applied for the execution of the above 
judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment requested 
to be executed is as follows:
Grand total including fees and charges: 20850.00
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive 
document referred to above within [15] days from the date of this notification. 
In the event of your failure to do so, the court will take the compulsory 
enforcement measures prescribed by law against you.
The judge / Mutasem Ahmed Samir Abu Shadi
Sharjah Federal Court -  Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70555



األربعاء   21  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13652  
Wednesday    21    September    2022   -  Issue No   1365216

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :�لبيان موتورز

رخ�شة رقم : CN 2021110 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة مالك حممد غازى بخ�س  %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد حاكم من�شور نا�شر �ملنهاىل
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �لبيان موتورز

AL BAYAN MOTORS

�إىل/ �لبيان موتورز - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
  AL BAYAN MOTORS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :تا�شكو لل�شيانة و�لنظافة ذ.م.م

رخ�شة رقم : CN 2351087 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حممد تركى يحى �لدورى من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / حممد تركى يحى �لدورى من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف خلفان حممد ر��شد حممد �ملن�شورى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ تا�شكو لل�شيانة و�لنظافة ذ.م.م

TASCO MAINTENANCE AND CLEANING L.L.C

�إىل/ تا�شكو لل�شيانة و �لنظافة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
TASCO MAINTENANCE AND CLEANING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
 & تريدجن  تكنولوجي  و�ي  :جيت  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�شريف�شيز  رخ�شة رقم : CN 1259353 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / مر�شد �خلباب مر�شد مكتوم �ملن�شورى من مالك �إىل �شريك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / مر�شد �خلباب مر�شد مكتوم �ملن�شورى من 100 % �إىل %5
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �ف�شل �شيالت باتامارتودى %95

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ جيت و�ي تكنولوجي تريدجن & �شريف�شيز

GATEWAY TECHNOLOGY TRADING & SERVICES

�إىل/ جيت و�ي تكنولوجي تريدجن و �شريف�شيز ذ.م.م
GATEWAY TECHNOLOGY TRADING AND SERVICES L.L.C.

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :زياد لالملنيوم و�لزجاج - �شركة �ل�شخ�س 

�لو�حد ذ م م  رخ�شة رقم : CN 1016757 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة خالد فار�س م�شعود جالد %50
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عو�د حممود على ح�شن  %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف مطر �بر�هيم حممد �لعريف �لظاهرى
تعديل �شكل قانوين / من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ زياد لالملنيوم و�لزجاج - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
ZIYAD ALUMINIUM AND GLASS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل / زياد لالمنيوم و�لزجاج ذ.م.م
ZIYAD ALUMINIUM AND GLASS L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
�شركة   - �لتو�شيل  :�شوبرمي خلدمات  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�ل�شخ�س �لو�حد ذ م م  رخ�شة رقم : CN 4429873 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حم�شن �شعيد �حمد طارق �شعيد �حمد %50

تعديل مدير / �إ�شافة حم�شن �شعيد �حمد طارق �شعيد �حمد
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ظهري عبا�س لياقت على %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حم�شن �شعيد �حمد طارق �شعيد �حمد
تعديل �شكل قانوين / من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شوبرمي خلدمات �لتو�شيل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
SUPREME DELIVERY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ �شوبرمي خلدمات �لتو�شيل ذ.م.م
SUPREME DELIVERY SERVICES L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
�لغذ�ئية  لل�شناعات  :�لإمار�ت  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم : CN 1199776 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة م�شاهمة 
خا�شة

تعديل �إ�شم جتاري من/ �لإمار�ت لل�شناعات �لغذ�ئية ذ.م.م
EMIRATES FOOD INDUSTRIES L.L.C

�إىل/ �لإمار�ت لل�شناعات �لغذ�ئية �س.م.خ
EMIRATES FOOD INDUSTRIES P.J.S.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  �أيام  �شبعة  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ر�حت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�حمد لت�شوير �لفيديو �ل�شخ�شي
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4102795 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شروط 

للو�شاطة �لتجارية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3878754 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بنت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لنور للعطور
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3680930 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جولدن 

جلف ديجيتل لطباعة �لكتب
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2836870 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�شركة بيور في�شك�س للتعهد�ت �لريا�شية ذ.م.م
بن  ز�يد  بن  عمر  �ل�شيخ  �شمو  مبنى   0.40 م  �ل�شركة:�مل�شفح  عنو�ن 

�شلطان و�خرين
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 2139312 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
1 - حل وت�شفية �ل�شركة

2 - تعيني �ل�شادة/�م �يه بارترنز حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
�جلمعية  حم�شر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/19  لل�شركة 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205038203 

تاريخ �لتعديل:2022/09/20
�مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�ملعني خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
�لو�حة  :مزون  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

للديكور
CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم:3770271 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة عبد�هلل علي حممد عون �ل�شيعري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف عبود علي عز�ن �شميل �لكثريي 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
�ل�شاعر و�شركاه حما�شبون  :�شامل من�شور  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

قانونيون ذ.م.م  رخ�شة رقم : CN 2093177 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �شامل من�شور �ل�شاعر من �شريك �إىل مدير

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �شامل من�شور �ل�شاعر من 75 % �إىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �شامل من�شور �ل�شاعر من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �شامل من�شور �ل�شاعر من 75 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف نافع على �شالح �حمد �حلمادى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شامل من�شور �ل�شاعر و�شركاه حما�شبون قانونيون ذ.م.م

SALEM MANSOUR ELSHAER & CO CHARTERED ACCOUNTANTS L.L.C
�إىل/ �شتاندرد ت�شارترد تدقيق ومر�جعة �حل�شابات - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

STANDARD CHARTERED ACCOUNTS AUDITING SOLE PROPRIETORSHIP  L.L.C
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو 

دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :ثري �شيك�شتي كومينيتيز �لعقارية ذ.م.م

  رخ�شة رقم : CN 2038009 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�شافة كري�شتيان روبرت�س

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �يه �أي �م جي �شريفيزي�س هولدينجز ليميتد
EAMG SERVICES HOLDINGS LIMITED

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �آي �ر �يه �شي هولدينجز ليميتد
IREC HOLDINGS LIMITED

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �لتز�م لد�رة �ل�شول �لعقارية ذ.م.م
ELTIZAM ASSET MANAGEMENT ESTATE L.L.C.

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �ي �ت�س �شي ريل �شتيت �لقاب�شة ذ.م.م
IHC REAL ESTATE HOLDING L.L.C.

تعديل �إ�شم جتاري من/ ثري �شيك�شتي كومينيتيز �لعقارية ذ.م.م
THREE SIXTY COMMUNITIES ESTATE L.L.C

�إىل/ كنج فيلد لإد�رة �ملجمعات ذ.م.م
KINGFIELD COMMUNITIES MANAGEMENT L.L.C

طموح  �شركة   18 �لطابق   - �لطموح  برج   - �لرمي  جزيرة  �أبوظبي  جزيرة  �أبوظبي  من   / عنو�ن  تعديل 
�شركة   202100470684  202100470684  1 طموح  �لرمي  �لرمي  جزيرة  �أبوظبي  �إىل  ذ.م.م  لال�شتثمار�ت 

�لطموح لال�شتثمار�ت ذ م م
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل يوم و�حد من 
�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث  تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :مركز �ورجنيك للرجال - ذ م م

رخ�شة رقم : CN 1158687 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / عمر غالب حممد غالب �ملهريى من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / عمر غالب حممد غالب �ملهريى من 90 % �إىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبد�هلل ر��شد م�شلم �ملعمرى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ مركز �ورجنيك للرجال - ذ م م

SPA ORGANIC GENTS CENTER - L L C

�إىل/ مركز �ورجنيك للرجال - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

SPA ORGANIC GENTS CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو 

دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :�ملق�س �مللكي للخياطة �لرجالية

رخ�شة رقم : CN 1774646 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عا�شف على حممد ح�شني %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف يا�شمني �كرم �لزعبى
تعديل وكيل خدمات / حذف حمد�ن حممد �شعيد �لرقر�قى �ملزروعى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل موؤ�ش�شة مهنية
تعديل �إ�شم جتاري من/ �ملق�س �مللكي للخياطة �لرجالية

ROYAL SCISSORS GENTS TAILORING

�إىل/ �ملق�س �مللكي للخياطة �لرجالية
ALMAQAS ALMALAKI GENTS TAILORING

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
وتلميع  لتنظيف  �لرحاب  :موؤ�ش�شة  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم : CN 1129826 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد �نور ح�شني خان %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �نور ح�شني خان
تعديل وكيل خدمات / حذف يون�س حممد قا�شم عبد�هلل �لبلو�شى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة �لرحاب لتنظيف وتلميع �ل�شيار�ت

AL REHAB CLEANING & POLISHING CAR

�إىل/ �لرحاب لتنظيف وتلميع �ل�شيار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
AL REHAB CLEANING & POLISHING CAR- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :موؤ�ش�شة �شوء �ملدينة لتجارة قطع غيار 

�ل�شيار�ت �جلديدة رخ�شة رقم : CN 1130057 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات / حذف �شامل حممد �شلطان حممد �لكعبى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة �شوء �ملدينة لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت �جلديدة

CITY LIGHT NEW AUTO SPARE TRADE EST

�إىل / �شوء �ملدينة لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت �جلديدة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

CITY LIGHT NEW AUTO SPARE TRADE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�إعــــــــــالن
�ل�شادة :موؤ�ش�شة ح�شن   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�لعانكة للحد�دة و �لنجارة �مل�شلحة
CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم:1133623 

تعديل وكيل خدمات / حذف حميد ب�شري قول حممد �لبلو�شى
تعديل نوع رخ�شة / من حرفية �إىل مهنية

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل موؤ�ش�شة مهنية
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

فقد�ن �سهادة �أ�سهم العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

فقدت �ل�سيدة / فاطمة علي عبد�هلل عي�سي �لزعابي )�إمار�ت 
�جلن�سية( �سهادة �أ�سهم �سادرة عن �سركة �لظبي لال�ستثمار..

رقم �ل�سهادة 792209
عدد �ل�سهم 14553 �سهمًا

�و   . �عــاله  �ملــذكــورة  لل�سركة  ت�سليمها  يجدها  ممن  �لــرجــاء 
�لت�سال على تيلفون رقم 0506424100  م�سكور�.

فقد�ن �سهادة �أ�سهم العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�جلن�سية(   )�مار�ت  �ملزروعي  حممد  عبيد  فايز   / �ل�سيد  فقد 
�سهادة �أ�سهم �سادرة من م�سرف �أبوظبي �لإ�سالمي.

رقم �ل�سهادة 1028958
عدد �ل�سهم 151 �سهما

فــروع  مــن  فـــرع  ــــرب  لأق ت�سليمها  يــجــدهــا  ممــن  �لـــرجـــاء    
رقم   تيلفون  على  �لت�سال  �و  �لإ�سالمي..  �بوظبي  م�سرف 

م�سكور�.  0506477701
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•• اأبوظبي-الفجر

 �أعلن �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو 
�لإم��������ار�ت  �أم  ك����اأ�����س  ت��ن��ظ��ي��م  ع����ن 
 -25  24 ي���وم���ي   ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
جوجيت�شو  يف  �جل������اري  ���ش��ب��ت��م��رب 
�لريا�شية،  ز�ي�����د  مب��دي��ن��ة  �أري���ن���ا 
و�شط م�شاركة مئات �لالعبات من 
خمتلف �لأندية و�لأكادمييات على 

م�شتوى �لدولة. 
3 فئات  �مل��ن��اف�����ش��ات ���ش��م��ن  وت���ق���ام 
عاما،   16 حت���ت  �ل��ن��ا���ش��ئ��ات  ه���ي 
و�لكبار  عاماً،   18 حتت  و�ل�شابات 
ف���وق 18 ع��ام��ا. وم���ن �مل��ت��وق��ع �أن 
ت�شهد �لبطولة �لتي حتظى مبكانة 
ك��ب��رية ل��دى �لحت���اد وك��ل �لأندية 
مب����ا حت��م��ل��ه م����ن �����ش���م غ�����ال على 
نفو�س �جلميع، �لكثري من �لندية 
و�حل��م��ا���س م��ع م�����ش��ارك��ة ع���دد من 
�لالعبات �مل�شنفات و�ملنت�شبات �إىل 

�ملنتخب �لوطني. 
�لإم����������ار�ت  �أم  م����ه����رج����ان  وي����ق����ام 
ي�شتهدف  �ل������ذي  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
�لأط����ف����ال و�ل����رب�ع����م م���ن ع��م��ر 4 
�ملو�فق  �جلمعة  يوم  عاما   13 –

خطوة  يف  �جل���اري،  �شبتمرب   23
ت���و�ك���ب ح���ر����س �لحت������اد وروؤي���ت���ه 
حول �ل�شتثمار يف �لفئات �لعمرية 
�ل�شغرية باعتبارها متثل م�شتقبل 

�لريا�شة للدولة. 
�ل��ب��ط��ول��ة يقول  �ن���ط���الق���ة  وع����ن 
�لبطر�ن  �هلل  ع��ب��د  ي��و���ش��ف  ���ش��ع��ادة 
ع�شو جمل�س �إد�رة �حتاد �لإمار�ت 
للجوجيت�شو:" تعترب بطولة كاأ�س 
�ملن�شة  للجوجيت�شو  �لإم�����ار�ت  �أم 
�ل�شوء  لت�شليط  �لأب�����رز  �مل��ث��ال��ي��ة 
�لن�شائية  �لريا�شية  �مل��و�ه��ب  على 
�ل�����ش��اع��دة و���ش��ن��اع��ة �ل��ب��ط��الت ملد 
�ملنتخبات �لوطنية بالعبات قادر�ت 
�مل�شتويات  �أعلى  على  �ملناف�شة  على 

و�لو�شول �إىل من�شات �لتتويج". 
�لبطولة  ����ش���ه���دت  و�أ�شاف:" 
م��ن��ذ �ن��ط��الق��ت��ه��ا ق��ب��ل ع���دة �أع���و�م 
�لتطور  �شعيد  على  نوعية  قفز�ت 
و�لتنظيمي،  �ل��ف��ن��ي  �مل�����ش��ت��وى  يف 

�ملحوري  �ل���دور  �إب���ر�ز  يف  و�شاهمت 
�ل�����ذي ت��ل��ع��ب��ه ب���ن���ات �لإم���������ار�ت يف 
وقدرتهن  �ل���ري���ا����ش���ي���ة،  �ل�����ش��اح��ة 
على  و�ل����ت����م����ي����ز  �لإب��������������د�ع  ع����ل����ى 
�ل��ب�����ش��اط، ل��ذل��ك ك��ان �لحت���اد من 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة �لتي  �أو�ئ������ل �جل���ه���ات 
دع���م���ت �ل��ري��ا���ش��ة �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة �إىل 
�أف�شل  �أب��ع��د �حل����دود، ووف���رت لها 
�ملو�هب  لك��ت�����ش��اف  م��ث��ال��ي��ة  ب��ي��ئ��ة 
��شتعد�د�تهن  وتعزيز  وتطويرها، 
�ملحلية  �مل���ن���اف�������ش���ات  يف  ل���ل���ت���األ���ق 
و�لعاملية، ورفع ��شم �لإمار�ت عاليا 

يف �ملحافل �لريا�شية �ملختلفة.
�ل�شغار  مب��ه��رج��ان  يتعلق  وف��ي��م��ا 
�لأوىل  ل����ل����م����رة  ي���������ش����اف  �ل��������ذي 
�لإم������ار�ت  �أم  ك���اأ����س  ف��ع��ال��ي��ات  �إىل 
ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و �أّك������د �ل���ب���ط���ر�ن �أن 
�ل�شغار  و�لأط���ف���ال  �ل���رب�ع���م  ف��ئ��ة 
ت��ع��ك�����س م������دى �ه����ت����م����ام �لإحت�������اد 
ب��ت��ل��ك �ل�����ش��ري��ح��ة وت��رتج��م جدية 

��شرت�تيجيته يف �لهتمام بالرب�عم 
لربطهم  �لأوىل  م���ر�ح���ل���ه���م  يف 

باللعبة منذ �ل�شغر. 
م���ن ج��ان��ب��ه، ت���وج���ه ه�����ش��ام حمود 
�ل���رئ���ي�������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل������ »�آف�������اق 
بال�شكر  ل��ل��ت��م��وي��ل«،  �لإ����ش���الم���ي���ة 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل 
�لدولة-  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
يقدمه  م�����ا  -ع����ل����ى  �هلل  ح���ف���ظ���ه 
للريا�شة  لحم���������دود  دع������م  م�����ن 
و�ل����ري����ا�����ش����ي����ني ع����ام����ة وري���ا����ش���ة 
م�شيد�ً  خ���ا����ش���ة،  �جل���وج���ي���ت�������ش���و 
مع  و�ملتميزة  �لناجحة  بال�شر�كة 
وما  للجوجيت�شو،  �لإم���ار�ت  �حت��اد 
�إيجابي  ب��ه �لحت���اد م��ن دور  ي��ق��وم 
مع  �ل��ت��ام  وتعاونه  �للعبة،  ن�شر  يف 
مو��شلة  �أج��ل  م��ن  �لنجاح  �شركاء 
�لنتائج  �أف�����ش��ل  وحت��ق��ي��ق  �ل��ت��م��ي��ز 
و�لإقليمية  �ملحلية  �مل�شتويات  على 

و�لعاملية. 

�لتي  �ملكانة  �أهمية  حمود  �أك��د  كما 
�لإم�����ار�ت«  »�أم  ب��ط��ول��ة  ب��ه��ا  تتمتع 
للجوجيت�شو على م�شتوى �لدولة، 
خ��ا���ش��ة و�أن���ه���ا حت��م��ل ����ش��م��اً غالياً 
على قلوب كل �أبناء �لوطن متمنياً 
�ل��ت��وف��ي��ق جل��م��ي��ع �مل�����ش��ارك��ات و�أن 
جناح  م�����ش��و�ر  �ل��ب��ط��ول��ة  ت�شتكمل 

�ملو�شم �حلايل. 
بدوره، قال �لدكتور غامن �حل�شاين، 
�ملدير �لتنفيذي لل�شوؤون �لأكادميية 
للخدمات  �أب����وظ����ب����ي  ����ش���رك���ة  يف 
كاأ�س  "ميثل  "�شحة":  �ل�شحية 
�أح���د  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و  �لإم��������ار�ت  �أم 
�ملحلية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل��ح��اف��ل  �أب����رز 
�لهامة �لتي ت�شهم يف بناء �ملو�هب 
ف�شاًل  �لريا�شية،  �ملهار�ت  و�شقل 
و�لتمكني  �ل���دع���م  م��و����ش��ل��ة  ع���ن 
وحتفيز  �لإم��ار�ت��ي��ات  للمو�طنات 
�لنخر�ط  على  و�ل�شباب  �لأطفال 
�لبدنية.  و�لأن�شطة  �لريا�شات  يف 

�حلدث  ه���ذ�  يف  م�شاركتنا  وت���اأت���ي 
خلدمات  م�������زّود  �أك������رب  ب�����ش��ف��ت��ن��ا 
�لرعاية �ل�شحية يف دولة �لإمار�ت 
�لبطولة  ل��ه��ذه  �أ�شا�شي  وك�شريك 
وت����اأك����ي����د�ً   ،2016 �ل����ع����ام  م���ن���ذ 
لل���ت���ز�م���ن���ا �ل���ر�����ش���خ ب���دع���م روؤي����ة 
حكومة �أبوظبي بتعزيز منط حياة 
�أبناء �لإمارة  �شحي ومتو�زن لدى 
و�حلفاظ على �شحة ولياقة �أفر�د 
ع����ام����ة. ونحن  ب�������ش���ورة  �مل��ج��ت��م��ع 
�مل�شتوى  هذ�  بروؤية  للغاية  �شعد�ء 
�مل���ت���ق���دم م����ن �مل�����و�ه�����ب �ل����و�ع����دة 
�لريا�شة  ب���ه���ذه  ���ش��رتت��ق��ي  �ل���ت���ي 
على  �ل��ر�ئ��دة  �لدولة  مكانة  وتعزز 
�لإقليمي  �لريا�شي  �مل�شهد  خارطة 

و�لعاملي."
وق���ال ط��الل م��رع��ب، ن��ائ��ب رئي�س 
و"لند  "جاكو�ر"  م��ب��ي��ع��ات  �أول 
"�لطاير  �����ش����رك����ة  يف  روڤر" 
�شركة  ع��ن  ب��ال��ن��ي��اب��ة  لل�شيار�ت"، 

"برميري موتورز"، �لوكيل �لر�شمي 
�حتاد  روؤي����ة  "ندعم  �أب��وظ��ب��ي:  يف 
و�تخاذهم  للجوجيت�شو  �لإم����ار�ت 
�ل�شنني  م��ر  على  �ملهمة  �خل��ط��و�ت 
ب���ن���ات �لإم�����������ار�ت على  ل��ت�����ش��ج��ي��ع 
�لريا�شية.  �لأن�شطة  يف  �مل�شاركة 
وم�����ث�����ل �ل�����ع�����دي�����د م������ن ب����ط����ولت 
�جلوجيت�شو �لتي ينظمها �لحتاد، 
ت��ع��ت��رب ب��ط��ول��ة ك��اأ���س �أم �لإم�����ار�ت 
مهار�ت  لخ��ت��ب��ار  م��ت��م��ي��زة  من�شة 
لكت�شاف  وف��ر���ش��ة  �ل�����ش��ب��اب،  جيل 
�لريا�شية  و�ل����ك����ف����اء�ت  �مل����و�ه����ب 
�لنا�شئة، ومتكني �ملجتمع من تبني 
�أ�شلوب حياة ريا�شي ن�شط. نتمنى 
خو�س  يف  �لتوفيق  كل  للم�شاركني 

مناف�شات ناجحة".
وي�شتقطب مهرجان �ل�شغار �شمن 
للجوجيت�شو  �لإم����ار�ت  �أم  بطولة 
من  ولع����ب����ة  لع����ب����ا   400 ن���ح���و 
خمتلف �جلن�شيات، ويعك�س �لإقبال 

�لوعي  �مل�������ش���ارك���ة،  ع���ل���ى  �ل���ك���ب���ري 
باأهمية  و�لعائالت  �ملتنامي لالأ�شر 
وتاأثريها  �جل��وج��ي��ت�����ش��و  ري���ا����ش���ة 
و�شخ�شية  �شلوك  على  �لإي��ج��اب��ي 
�لأبناء ولياقتهم �لبدنية و�شحتهم 

�جل�شدية و�لنف�شية.
وتبد�أ مرحلة �مليز�ن للم�شاركني يف 
�ملهرجان يف �ل�شاعة 1-3 من ظهر 
�شبتمرب   23 �مل��و�ف��ق  �جلمعة  ي��وم 
متام  يف  �ل����ن����ز�لت  ت���ب���د�أ  �أن  ع��ل��ى 

�لر�بعة ع�شر�. 
�خلا�شة  �مل�����ي�����ز�ن  م���رح���ل���ة  �أم�������ا 
�لإم��������ار�ت  �أم  ك����اأ�����س  مب���ن���اف�������ش���ات 
ف�شوف  �ل�������ش���ي���د�ت،  جل��وج��ي��ت�����ش��و 
�جلمعة  ي�����وم  �إج�����ر�ء�ت�����ه�����ا  ت����ب����د�أ 
خ��الل �ل��ف��رتة م��ن 6 – 8 م�شاء، 
وت�شتكمل يوم �ل�شبت خالل �لفرتة 

من �ل�شاعة 8-9 �شباحا. 
ومت��ث��ل ب��ط��ول��ة ك��اأ���س �أم �لإم����ار�ت 
�ألف   460 ج��و�ئ��زه��ا  ت��ب��ل��غ  �ل��ت��ي 
درهم قاعدة مهمة لتعزيز جاهزية 
�ل��الع��ب��ات �مل�����ش��ارك��ات يف ع���دد من 
ر�أ�شها  وعلى  �ملهمة  �ل�شتحقاقات 
�أبوظبي  وع��امل��ي��ة  �ل��ع��امل  بطولتي 

للمحرتفني.

بالدولة  �جلوجيت�سو  تطور  يف  �أ�سا�سي  عن�سر  �لإمار�ت  بنت  �لبطر�ن:  • يو�سف 
يف �ملناف�سات  ت�سارك  �لأندية  لعبات  ونخبة  �لبطولة  جو�ئز  درهم  �ألف   460 •

•• دبي-وام: 

�أ�شحاب  لهجن  �للقايا  حت��دي��ات  �لأول  �أم�����س  �مل��رم��وم  م��ي��د�ن  ��شت�شاف 
�ل�شمو �ل�شيوخ �شمن متهيدي �ملرموم �لذي يقام تخليد�ً لذكرى �ملغفور 

له �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم.
وجاءت �لتحديات �شمن ثاين جولت �لتمهيدي و��شتملت على 14 �شوطاً 
�لقمة  �أربعة كيلومرت�ت، وجنحت هجن �لظبي يف �جللو�س على  مل�شافة 
قدم  عندما  وذل��ك  �ملحليات  �لبكار  للقايا  �لرئي�شي  �ل�شوط  خ��الل  من 
 6:02:7 وق��دره  "�لظبي" بزمن  �لوهيبي  رغ�س  حمد  حممد  �مل�شمر 

دقيقة كان هو �لأف�شل يف جميع حتديات �شن �للقايا.

و�أعلنت هجن �ل�شيخ حممد بن بطي �آل حامد عن نف�شها بقوة من خالل 
ثاين �لأ�شو�ط للقايا �جلعد�ن �ملحليات حتت قيادة �مل�شمر خمتار �أحمد 
عبد�مللك �لذي قاد "ما يخاف" لل�شد�رة يف توقيت بلغ 6:12:5 دقيقة 

.
و�ملخ�ش�س  �لثالث  �ل�شوط  خفايا  �ل�شلم  �شيح  لهجن  "�أ�شر�ر"  وك�شفت 
حممد  قيادة  حتت  �ل�شد�رة  على  تاألقت  �أن  بعد  �ملهجنات  �لبكار  للقايا 

�شعيد حممد �شعيد مرو�شد وذلك يف زمن بلغ 6:20:0 دقيقة.
وجددت هجن �ل�شيخ حممد بن بطي �آل حامد تاألقها من خالل �ل�شوط 
�لر�بع حيث جنح "فجاج" بقيادة خمتار �أحمد عبد�مللك يف �حل�شول على 

قمة �للقايا �جلعد�ن �ملهجنات يف توقيت وقدره 6:14:9 دقيقة.

متهيدي  فعاليات  �لثالثاء  �أم�س  �شباح  �مل��رم��وم  ميد�ن  على  وتو��شلت 
�ملرموم وذلك من خالل �إقامة حتديات �شن �ليذ�ع لهجن �أ�شحاب �ل�شمو 

�ل�شيوخ على مد�ر �أربعة ع�شر �شوطاً مل�شافة �أربعة كيلومرت�ت.
وهيمنت هجن �لظبي على �ل�شد�رة من خالل �ل�شوط �لرئي�شي لليذ�ع 
�ل��ب��ك��ار �مل��ح��ل��ي��ات و�ل����ذي ق���اد م��ن خ��الل��ه حم��م��د ح��م��د رغ�����س �لوهيبي 

دقيقة.  6:08:7 بلغ  بزمن  "�لظبي" للقمة 
من  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  بن  حممد  �ل�شيخ  لهجن  قوياً  �لظهور  وج��اء 
خالل ثاين �لأ�شو�ط لليذ�ع �جلعد�ن �ملحليات حيث تاألق �مل�شمر عي�شى 
 6:12:1 وق��دره  توقيت  لل�شد�رة يف  /نهار/  قيادة  بال�شاوي يف  خلفان 

دقيقة.

وك�شبت "�ل�شاهينية" لهجن �لعا�شفة ثالث �لتحديات و�ملخ�ش�س لليذ�ع 
�لبكار �ملهجنات بعد �أن قاد غياث �لهاليل "�ل�شاهينية" لل�شد�رة بزمن 

بلغ 6:14:5 دقيقة.
وكان �لنجاح من ن�شيب هجن زعبيل و�مل�شمر ر��شد حممد مرو�شد يف 
�ل�شوط �لر�بع لليذ�ع �جلعد�ن �ملهجنات و�لذي ظفر "�شاهني" ب�شد�رة 

يف توقيت بلغ 6:10:3 دقيقة.
وبقيادة  �ملعال  �أحمد  بن  �إبر�هيم  بن  من�شور  �ل�شيخ  ل�  "م�شيب"  وح��از 
�مل�شمر جمال �شعيد �ل�شمطي على �لتوقيت �لأف�شل يف جميع �لأ�شو�ط 
بعد �أن ح�شل على �شد�رة �ل�شوط �ل�شاد�س لليذ�ع �جلعد�ن بزمن وقدره 

دقيقة.  6:06:1

•• اأبوظبي- وام:

�لنوف  ل�شباق  �لت�شجيل  باب  فتح  عن  �لبحرية  للريا�شات  �أبوظبي  نادي  �أعلن 
للمحامل �ل�شر�عية فئة 43 قدماً، �لذي ينظمه �لنادي حتت رعاية كرمية من 

�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة.

22 ميال بحريا من جزيرة  24 �شبتمرب �جلاري مل�شافة  �ل�شباق يوم  وينطلق 
�لأول  �ل�شباق  كونه  �مل�شاركة،  على  كبري�ً  �إقبال  ي�شهد  �أن  �ملنتظر  ومن  �لنوف، 
من  لأك��رث  �متدت  �لتي  �ل�شيفية  �لر�حة  من  �لعودة  بعد  �لكبرية  �لفئة  لهذه 
ثالثة �أ�شهر. ووجه ماجد عتيق �ملهريي مدير �إد�رة �لريا�شات �لبحرية يف نادي 
�آل نهيان  �إىل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد  �أبوظبي للريا�شات �لبحرية �ل�شكر 

على رعاية �شموه لل�شباق �لتي ت�شاعف من قيمة �حلدث وحتفز �جلميع على 
�مل�شاركة و�لتو�جد يف هذ� �ملحفل �لرت�ثي �لكبري.

�إقباًل كبري�ً نظر� لكونه �ل�شباق �لأول بعد  �أن ي�شهد �لت�شجيل  وتوقع �ملهريي 
ت�شهد م�شاركة  دوما  43 قدماً  �شباقات فئة  �أن  �لر�حة، ف�شاًل عن  �لعودة من 
وتفاعاًل كبريين، م�شري� �إىل �أن �لنادي ي�شتعد حاليا ب�شكل جيد لل�شباق، و�شوف 

للمو��شفات  �ملحامل  مالءمة  من  و�لتاأكد  �لفنية  للفحو�شات  �جلميع  يخ�شع 
�للتز�م  ب�����ش��رورة  �جلميع  �مل��ه��ريي  وط��ال��ب   . �لفئة  ل��ه��ذه  �لفنية  و�لقيا�شات 
للحد من  �لتجمعات  وق��ت  �ل�شباق ويف  �ملتبعة خ��الل  �لح��رت�زي��ة  ب��الإج��ر�ء�ت 
�نت�شار فريو�س كورونا، م�شدد� على �أن �لنادي �عتاد على �للتز�م من �جلميع يف 

خمتلف �ل�شباقات و�لأحد�ث �لتي ينظمها حتت مظلته.

كاأ�ض �أم �لإمار�ت للجوجيت�سو ينطلق �جلمعة يف �أبوظبي مبهرجان �ل�سغار

هجن �لعا�سفة و�لظبي تتاألقان يف حتديات �ل�سغار بتمهيدي �ملرموم

�سالح بن حممد �ل�سرقي يجدد �لثقة يف 
جمل�ض �إد�رة نادي �لفجرية لل�سطرجن

•• الفجرية -وام:

بناء على توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية ، �أ�شدر �ل�شيخ �شالح بن 
حممد �ل�شرقي رئي�س د�ئرة �ل�شناعة و�لقت�شاد ر�عي �حلركة �لريا�شية يف �إمارة �لفجرية قر�ر� بتجديد �لثقة يف جمل�س �إد�رة 
نادي �لفجرية لل�شطرجن و�لثقافة، برئا�شة �شعادة �لدكتور عبد �هلل علي �آل بركت رئي�شا ملجل�س �لإد�رة وحممد عبد �هلل حممد 
�لزعابي نائباً للرئي�س، وع�شوية كل من �إبر�هيم جالل �أكرب جمعه �لبلو�شي، ومرمي عبد �هلل حممد �ملطرو�شي، وجا�شم هيكل 
عبد �لرحمن �لبلو�شي، وذلك ملدة �أربع �شنو�ت مقبلة من تاريخ �شدور �لقر�ر. وتوجه جمل�س �إد�رة �لنادي بال�شكر و�لتقدير �إىل 
�أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ على �لثقة �لغالية يف �لإد�رة �جلديدة لنادي �لفجرية لل�شطرجن و�لثقافة، ما ي�شجع على �ل�شتمر�ر يف 

بذل �أق�شى جهد لتعزيز �لدور �لريادي �لذي يقوم به �لنادي يف ن�شر ثقافة وريا�شة �ل�شطرجن باإمارة �لفجرية.

فتح باب �لت�سجيل ل�سباق �لنوف للمحامل �ل�سر�عية 43 قدما

�سرطة �ل�سارقة تناق�ض تطوير �ل�سرت�تيجية �لريا�سية
•• ال�صارقة -وام: 

�ملجال  يف  �لتطور�ت  �أه��م  �أم�س  �ل�شارقة  �شرطة  يف  �لريا�شية  �ل�شرت�تيجية  تطوير  فريق  ناق�س 
�لريا�شي، و�لبحث عن �أف�شل �ملمار�شات �لريا�شية، و�ل�شتفادة من �لتجارب �لتي مت تطبيقها.

�أحمد عبد �لرحمن �لعوي�س نائب مدير  �أم�س برئا�شة �ملقدم  ��شتعر�س �لفريق خالل �جتماعه  و 
�إد�رة �لتدريب باأكادميية �لعلوم �ل�شرطية مقر نادي �شرطة �ل�شارقة .. �أهد�ف �خلطة �ل�شرت�تيجية 
و�آلية �لربط �ل�شرت�تيجي بني ��شرت�تيجية وز�رة �لد�خلية و��شرت�تيجية جودة �حلياة �لأمنية يف 
�لوز�رة 2020 2023-م . وجرى خالل �لجتماع بحث �ل�شيا�شات �ل�شرت�تيجية �مل�شتحدثة يف 
�ملجال �لريا�شي مت�شمنة �آلية تطوير �لأد�ء �لفني وتعزيز �لكفاءة يف �ملوؤ�ش�شة �لريا�شية وتطبيق 
�إىل  بالإ�شافة  �لع�شر  حتديات  مع  تتنا�شب  �لتي  �لريا�شية  للمر�فق  �لتحتية  �لبنية  تطوير  �أطر 
عر�س حتديثي لقائمة �ملوهوبني �لريا�شيني يف �لقيادة وتفعيل �ملن�شة �لرقمية �لريا�شية وتكوين 

قاعدة بيانات ريا�شية م�شتحدثة.
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الفجر الريا�ضي

�أعماله  رق��م  يف  �رتفاعاً  �لإ�شباين  بر�شلونة  ن��ادي  يتوقع 
 ،2023-2022 ملو�شم  ي��ورو  مليار   1.255 �إىل  ي�شل 
ح�شب  �لتلفزيونية،  �حل��ق��وق  بيع  ب�شبب  كبري  ح��ّد  �إىل 
�لنادي  �إد�رة  جمل�س  قبل  م��ن  عليها  �مل�����ش��ادق  �مل��ي��ز�ن��ي��ة 

�لكاتالوين م�شاء �لثنني.
و�أعلن �لنادي يف بيان "و�فق جمل�س �لإد�رة على ميز�نية 
�إير�د�ت  ميز�نية  تت�شمن  �لتي   2023-2022 مو�شم 

ت�شغيلية تبلغ 1.255 مليار يورو".
وتهدف ميز�نية �ملو�شم �جلاري حتقيق �أرباح قدرها 274 

مليون يورو.

وت�شمل توقعات بر�شلونة �ملكا�شب �ملحققة، يف متوز-يوليو، 
�لتلفزيوين  �لنقل  بيع  %15 من حقوق  بيع  من خالل 
�ل�شتثمار  �شندوق  �إىل  �ملقبلة  �ل�25  لل�شنو�ت  �لليغا  يف 
�شحفية  تقارير  ح�شب  ي�شل  �شرتيت" و�لذي  "�شيك�شث 

�إىل 400 مليون يورو.
�شتوديوز"،  "بار�شا  من   49% عن  �لتخلي  �أي�شاً  وُيقّدر 
مبئتي  لرب�شلونة،  �لتابعة  �لب�شرية  �ل�شمعية  �ل�شركة 

مليون يورو، وتدخل �أي�شاً يف ميز�نية هذ� �ملو�شم.
و�شادق جمل�س �لد�رة �لذي عاد �ىل رئا�شته جو�ن لبورتا 
�ملالية  �ل�شنة  ح�شابات  على   ،2021 �آذ�ر-م���ار����س  منذ 

 1.017 بلغ  قيا�شي  �أع��م��ال  برقم  �نتهت  �لتي  �ل�شابقة 
مليار يورو.

98 مليون  بلغت  باأرباح   2022-2021 و�نتهى مو�شم 
ي�����ورو، �أع���ل���ى ب��ك��ث��ري م���ن �خل��م�����ش��ة م��الي��ني �مل��ت��وق��ع��ة يف 
�لأ���ش��ل. ويف�ّشر ذل��ك بيع ج��زء م��ن �حل��ق��وق �مل��رئ��ي��ة يف 

�لدوري �لإ�شباين يف �للحظة �لأخرية.
�لنتقالت،  �شوق  يف  �ل�شيف  ه��ذ�  ن�شطاً  بر�شلونة  وك��ان 
روبرت  �لبولندي  �أمثال  ل�شم  ي��ورو  مليون   153 منفقاً 
و�لرب�زيلي  ك��ون��دي��ه  ج���ول  �ل��ف��رن�����ش��ي  ل��ي��ف��ان��دوف�����ش��ك��ي، 

ر�فينيا.

بر�سلونة يتوقع �رتفاع رقم �أعماله �إىل 1.25 مليار يورو
مونديال  يف  بالديه  كيتا  �ل�شنغايل  �ملهاجم  م�شاركة  باتت 
قطر 2022 يف كرة �لقدم حمفوفة باملخاطر، بعد �يقافه 
حتى 5 كانون �لول-دي�شمرب، ح�شب ما �أعلن ناديه �جلديد 
�شبارتاك مو�شكو �لرو�شي. ووّقع بالديه "27 عاماً" عقد�ً 
بعدما  �ملا�شي،  �ل�شهر  �لرو�شي  �لفريق  �شنو�ت مع  لثالث 
�أم�شى �ملو�شم �لأخري يف �شفوف كالياري �لإيطايل. وكتب 
�شبارتاك يف بيان �أن بالديه "�أُوقف من قبل وكالة مكافحة 
�ملن�شطات �لإيطالية حتى 5 كانون �لأول-دي�شمرب لنتهاك 
�إجر�ئي خالل عملية تفتي�س للك�شف عن �ملن�شطات عندما 
كان يلعب يف �شفوف كالياري". ومل يو�شح �لنادي �لرو�شي 
نوع �ملخالفة، لكنه قال �نه مل ُيكت�شف �أي مادة حمظورة يف 
�لعينة �ملختربة. وح�شب �شبارتاك، لن يكون بالديه قادر�ً 

�نتهاء  قبل  �أ�شابيع  ثالثة  حتى  �لتمارين،  ��شتئناف  على 
فرتة �إيقافه، بح�شب �نظمة �لحتاد �لدويل )فيفا(. و�أحرز 
�لالعب �ملولود يف �إ�شبانيا كاأ�س �أمم �إفريقيا مع �ل�شنغال يف 
�شباط-فرب�ير �ملا�شي، لكن �ليقاف قد يبعده عن ت�شكيلة 
بدء�ً من 20  �لعامل  كاأ�س  �لتري�نغا" �مل�شاركني يف  "�أ�شود 
 21 �ل�شنغال هولند� يف  وتلتقي  �لثاين-نوفمرب.  ت�شرين 
قبل  �لأوىل،  �مل��ج��م��وع��ة  �شمن  �ل��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�شرين 
مو�جهة قطر �مل�شيفة و�لإكو�دور. و�يقاف بالديه �شيبعده 
�أن  علماً  �لنهائي،  رب��ع  �ل��دور  حتى  �لعاملية  �لنهائيات  عن 
وموناكو  �لإي��ط��ايل  لت�شيو  �أل���و�ن  حمل  �ل���دويل  �ملهاجم 
�لإيطاليني،  و�شمبدوريا  �إن��رت  �إىل  �أع��اره  �ل��ذي  �لفرن�شي 

قبل �لتوجه �إىل كالياري يف 2021.

�إيقاف �ل�سنغايل بالديه لق�سية من�سطات 

•• اأولبيا- اإيطاليا -وام:

ت���وج ر�����ش���د �مل���ال جن���م ف��ري��ق �أب��وظ��ب��ي ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة ف��ئ��ة �حلركات 
�ل�شتعر��شية بلقب �جلولة �لنهائية من بطولة �لعامل للدر�جات �ملائية، �لتي 

��شت�شافتها مدينة �أولبيا �لإيطالية يف جزيرة �شردينا.
 100 للنقطة  ر�شيده  لريفع  �خلتام  جولة  يف  �لكاملة  للعالمة  �ملال  وو�شل 
�لإمار�تية  �لريا�شة  ليهدي  �لفئة،  هذه  يف  �ملونديال  بذهبية  فوزه  عن  معلنا 

�إجناز جديد� يف �لريا�شات �لبحرية.
وحافظ �ملال على �للقب للمو�شم �خلام�س على �لتو�يل لفريق �أبوظبي يف فئة 
وو�شل  �خلتام،  جولة  يف  �لأف�شل  �لأد�ء  قدم  �أن  بعد  �لإ�شتعر��شية  �حلركات 

للر�شيد �لأعلى من �لنقاط لدى �للجنة �لتحكيمية.
�لبحرية  للريا�شات  �أبوظبي  ن��ادي  ع��ام  مدير  �لرميثي  �شامل  هناأ  جهته  من 

�لبطل ر��شد �ملال على �لإجناز �لذي حققه، وتاألقه �لالفت على ح�شاب كافة 
�مل�شاركني يف هذه �لفئة.

و�أكد �أن �إجناز �ملال يو��شل م�شل�شل �لتفوق لفرق �لنادي يف �لريا�شات �لبحرية 
�ملختلفة، و�لتي كانت �آخرها فوز فريق �أبوظبي باملركز �لأول و�مليد�لية �لذهبية 

لفئة �لزو�رق �ل�شريعة فورمول 2.
وقال بعد يوم و�حد فقط من فوز من�شور �ملن�شوري بذهبية �لعامل يف مناف�شات 
�حلركات  لذهبية  �مل��ال  ر����ش��د  بح�شد  �أي�����ش��ا،  فرحتنا  �كتملت  �لفورمول2، 

�ل�شتعر��شية و��شتمر�ر �لريادة لفريقنا يف �أبرز �لبطولت �لدولية �لبحرية.
وهو  �لإمار�تية،  للريا�شة  �نت�شار�  يعد  �أبوظبي  فريق  فوز  �لرميثي  و�أ�شاف 
�لريا�شات  لقطاع  �لر�شيدة  �لقيادة  من  �ملتو��شلني  و�لدعم  �لهتمام  يعك�س 
�لفنية  و�ل��ك��و�در  �لعامليني  و�ل��ن��ج��وم  ب��الأب��ط��ال  ز�خ���ر�  �أ�شبح  �ل���ذي  �لبحرية 

�ملوهوبة من �أبناء �لوطن.

•• دبي -وام: 

ُيو��شل منتخبنا �لوطني �لأوملبي 
مبار�ته  خل���و����س  �����ش���ت���ع���د�د�ت���ه 
�شقيقه  �أم�������ام  �لأوىل  �ل����ودي����ة 
�ملقبل  �ل�شبت  يوم  ُعمان  منتخب 
�ل��د�خ��ل��ي بدبي.  ���ش��م��ن جت��م��ع��ه 
ويوؤدي �ملنتخب تدريباته �ليومية 
بنادي  �ل��ط��اي��ر  حميد  ملعب  يف 
�لإ�شباين  ق���ي���ادة  حت���ت  �ل��ن�����ش��ر 
جميع  ومب�شاركة  �شيلفا  ديني�س 

�لالعبني.
�إطار  يف  �حل���ايل  �ملع�شكر  وي��اأت��ي 
�ملنتخبات  جل��ن��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
نحو  �لفنية  و�ل�����ش��وؤون  �لوطنية 
ب�����ش��ك��ل مثايل  �مل��ن��ت��خ��ب  �إع�������د�د 

للبطولت �ملقبلة.

�إجناز جديد لريا�سة �لإمار�ت.. ر��سد �ملال 
يتوج بطال للعامل يف مونديال �لدر�جات �ملائية

»�لأوملبي« ي�ستعد لـ »جتربة عمان �لودية«

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8813/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 4411/2020 �مر �د�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )295.667( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : �لغرير لالن�شاء�ت خر�شانة �س.ذ.م.م
- مقابل  �لعقار�ت  د�ئ��رة  ور�شة ملك   -  1 �ل�شناعية  �لقوز  - منطقة  بردبي   - دبي  عنو�نه:�مارة 

حمطة �لقوز للبا�شات - رقم مكاين:2166482313
�ملطلوب �إعالنه : 1- ��شرتيد �أوي�ش�س لل�شناعات �س.ذ.م.م  - �شفته : منفذ �شده

�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ  مو�شوع �لإعالن : قد 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ، وعليه فان  �أو خزينة �ملحكمة  �لتنفيذ  به وق��دره )295.667( درهم �ىل طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1562/2017/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2016/1246 جتاري كلي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)1707680.24( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .
طالب �لتنفيذ : بنك �بوظبي �لتجاري

 - ت:044266024   - لل�شيار�ت  �لفطيم  ووك��ال��ة  �مل�شعود  بناية  ب��ج��و�ر   - �مل��ط��ار  ���ش��ارع   - دب��ي  ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة 
متحرك:0502429874 - �س.ب:118385

منفذ   : �شفتهما   - كوزنيت�شوفا   ليودميال   -2 برييفريزيف  �يجور  �شفيتو�شالف   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 
�شدهما

مو�شوع �لإعالن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2022/8/29 �خطاركم ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�و�شن  مببنى   -  3202 رقم  )�لوحدة  �لعقار  بيع  و�ل  �لتبليغ  تاريخ  من  يوم   15 خالل  دره��م   )1703889.47(
هايت�س - رقم �لر�س 47 - مبنطقة مر�شى دبي - و�لعائدة لكم باملز�يدة �لعلنية وفقا ملقت�شيات ن�س �ملادة 152 
من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �لجر�ء�ت �ملدنية رقم 75 ل�شنة 2018، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 

�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:105/2022/39 جتاري م�شارف كلي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �خلام�شة رقم 404
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )10710266.51( درهم ع�شرة ماليني و�شبعمائة وع�شرة �لف ومئتان 
و�شتة و�شتون درهم وو�حد وخم�شون فل�س - و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د 
�لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة �إذ ر�أت �ملحكمة �ن �ملطالبة تتو�فر فيها �شروط ��شت�شد�ر �مر �لد�ء �حالة �لدعوى �ىل 
قا�شي �مر �لد�ء �ملخت�س للف�شل فيها �شند� لن�س �ملادة 17 �لفقرة 8 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �لجر�ء�ت �ملدنية �لز�م �ملدعي 

عليهم بالت�شامن و�لتكافل بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي:م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي - م�شاهمة عامة

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لكر�مه - بردبي - دبي - �شارع �م هرير - مبنى �لزمردة - �شقة b53 - 5 - جو�ر خمترب دبي �ملركزي 
- وميثله:د�نه �شباح حممد

�ملطلوب �إعالنهما :  1- �شركة �لمار�ت ملقاولت �لطرق/حمر عني و�لذيب ذ.م.م فرع دبي 2- �شركة �لمار�ت ملقاولت �لطرق/حمر 
عني و�لذيب ذ.م.م  -  �شفتهما : مدعي عليهما

بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )10710266.51( درهم ع�شرة  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أقام عليك  :  قد  �لإع��الن  مو�شوع 
ماليني و�شبعمائة وع�شرة �لف ومئتان و�شتة و�شتون درهم وو�حد وخم�شون فل�س - و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�ملطالبة تتو�فر فيها  �ن  ر�أت �ملحكمة  �إذ  �ملعجل بال كفالة  بالنفاذ  �لتام و�شمول �حلكم  �ل�شد�د  �لدعوى وحتى  12% من تاريخ رفع 
�شروط ��شت�شد�ر �مر �لد�ء �حالة �لدعوى �ىل قا�شي �مر �لد�ء �ملخت�س للف�شل فيها �شند� لن�س �ملادة 17 �لفقرة 8 من �لالئحة 
�لتنظيمية لقانون �لجر�ء�ت �ملدنية �لز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - وحددت 
لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق  2022/9/26  �ل�شاعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1581/2022/11 مدين جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لثالثة ع�شر رقم 414

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ �جمايل وقدره )6.225.452( درهم �شتة مليون 
ومائتني وخم�شة وخم�شون �لف و�ربعمائة و�ثنان وخم�شون درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة مع 
�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �شنويا من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 

بال كفالة . 
�ملدعي:�حمد يو�شف �حمد ح�شني

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لنهدة �لوىل - دبي - �شارع عمان - بناية �لر�زقي
�ملطلوب �إعالنه :  1- خالد �بر�هيم علي �بر�هيم  -  �شفته : مدعي عليه 

�أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ �جمايل  مو�شوع �لإع��الن :  قد 
وقدره )6.225.452( درهم �شتة مليون ومائتني وخم�شة وخم�شون �لف و�ربعمائة و�ثنان وخم�شون درهم 
�ل�شتحقاق وحتى  تاريخ  �شنويا من   %5 بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  �ملحاماة مع  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
�ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة - وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق  2022/9/26  
�ل�شاعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
اعالن بالن�شر        

                      يف  الدعوى رقم:3/2022/708 جلان عقارية ب�شركة ميدان 
�ملنظورة يف:جلنة ق�شايا �شركة ميد�ن رقم 829

مو�شوع �لدعوى : �حلكم باأحقية �ملدعية يف ��شرتد�د �ملنقولت �ملحجوز عليها تنفيذيا وقيمتها )9.000.000( 
�ملدعي عليها �لوىل  �ل��ز�م   - �ليجارية  �ملنازعات  �مللف رقم 04-18978-2021 جتاري مركز ف�س  درهم يف 

بالر�شوم و�مل�شروفات . 
�ملدعي:ماك�س �إيغل للياقة �لبدنية �ملتكاملة �س.ذ.م.م منطقة حرة

�شقة   - �لد�ري  برج فريمونت  - مبنى  ز�ي��د  �ل�شيخ  �شارع   - دبي   - بردبي   - دبي  �م��ارة   - عنو�نه:�لمار�ت 
1302 - وميثله:�أمل عمري �ل�شبيعي

�ملطلوب �إعالنهما :  1- ماك�س �يغل للياقة �لبدنية فرع 2- ظافر حممد �شيف �لدين طاهر  -  �شفتهما 
: مدعي عليهما 

مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �حلكم باأحقية �ملدعية يف ��شرتد�د �ملنقولت �ملحجوز 
�ملنازعات  ف�س  مركز  جت��اري   2021-18978-04 رقم  �مللف  يف  دره��م   )9.000.000( وقيمتها  تنفيذيا  عليها 
�ملو�فق   �لرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت   - و�مل�شروفات  بالر�شوم  �لوىل  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م   - �ليجارية 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  2022/9/21  �ل�شاعة 10.00 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

تغيري ا�شـم / ا�شامه حممد عبداهلل �شامل اجلابري 

تقدم �ملو�طن )��شامه حممد عبد�هلل �شامل �جلابري( 
��شمه من  بتغيري  �أبوظبي   - �لتوثيق  ق�شم  �ىل  بطلب 

)��شامه( �ىل)�شلمان(
فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور خالل 

�لعالن ن�شر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�شم التوثيق العام  

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:10/2022/11 مدين جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �ملدنية �لثانية رقم 22

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )4000000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �لجناز �حلا�شل يف 2006 وحتى �ل�شد�د �لتام . 

�ملدعي:�شيف دروي�س جمعه �شعيد مالك �شيف بن دروي�س ملقاولت �لبناء
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �ل�شطوه - بردبي - �شارع �ل�شطوة - مبنى فيال رقم 64 - �شقة �ر�شي - 

جو�ر موقف حافالت �ل�شطوه
�ملطلوب �إعالنهما :  1- �شيف رحمه عبد�هلل �شامل عياف - �شفته : مدعي عليه 2- ر��شد رحمه عبد �هلل 

�شامل عياف )ب�شفته �بن �ملرحوم رحمه عبد�هلل �شامل عياف )ر��شد(  -  �شفته : �خل�شم �ملدخل 
مو�شوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ:2022/9/13 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/بي�شرح بالن�شر ، حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
�آل  �شعيد  بن  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لع��الن �شدر  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  من 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

 اعالن بالن�شر
174/2022/397 ا�شتئناف قرار نزاع  

مذكرة �إعالن بالن�شر )�إ�شتئناف(
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

حمل  جمهول   - �لهند�شية  لال�شت�شار�ت  رم��ال   -1/ �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
- قد  �لبلو�شي  ب���الل  �شمبيه  �ح��م��د حم��م��د   / �مل�����ش��ت��اأن��ف  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
��شتاأنف/�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 844/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 
�ملو�فق 2022/10/5  بتاريخ:2022/8/3 -  وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة �لتقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم �و 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
70197

ف��ق��د �مل���دع���و / �ن������و�ر ع���ادل 
م�شر     ، ����ش���ل���ب���ى  �ب�����ر�ه�����ي�����م 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)a29967167(  رق�����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0529918418

فقد�ن جو�ز �سفر
فاروق  كامر�ن   / �ملدعو  فقد 
باك�شتان     ، ح�����ش��ني  ف�������اروق 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)BP8968552(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0562076726

فقد�ن جو�ز �سفر

�جمل  حممد   / �مل��دع��و  فقد 
باك�شتان     ، ح�����ش��ني  ع������ارف 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)1552782AH(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0554269427

فقد�ن جو�ز �سفر

�م����ي����ن����ه   / �مل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
�ث���ي���وب���ي���ا   ، ك����ي����دي����ر  ب�����ات�����ى 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)ep6719936(  رق�����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0505662123

فقد�ن جو�ز �سفر
فقد �ملدعو / غالم م�شطفى 
باك�شتان     ، �ن��������ور  حم����م����د 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)EY0872151(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0504427306

فقد�ن جو�ز �سفر

�ل�شيد  حممد   / �مل��دع��و  فقد 
م�شر     ، ع���ل���ي  ي���و����ش���ف  ع���ل���ي 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)A26592875(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0529868152

فقد�ن جو�ز �سفر

فقدان �شهادة اأ�شهم
فقد �شهاد�ت ��شهم �شادرة عن �شركة ��شماك با�شم

كال من / نورة �بر�هيم �شعيد عبد�هلل هاروك �لبلو�شي 
برقم �شهادة ASMAK1711237 ، �لعنود 

 �بر�هيم �شعيد عبد�هلل هاروك �لبلو�شي برقم �شهادة
عليهم يعرث  فمن   ASMAK1711238

�لإت�شال على 0505133660

فقدان �شهادة اأ�شهم
فقدت �شهادة ��شهم �شادرة عن م�شرف �بوظبي 

�لإ�شالمي با�شم/ بدرية كامل �بر�هيم برقم 
�شهادة ADIB1081380 وبعدد ��شهم 150 
�شهم فمن يعرث عليها ت�شليمها للم�شرف �ملذكور 

�أعاله �أو �لإت�شال على 0504715155
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�شيغادر مهاجم منتخب �لوروغ��و�ي �ملخ�شرم لوي�س 
�شو�ريز فريقه نا�شيونال �ملحلي بنهاية �ملو�شم �لكروي 
�ملقبل.  �لول-�أك��ت��وب��ر  ت�شرين  �شهر  نهاية  ب���الده  يف 
و�شيكون �شو�ري�س "35 عاماً" لعب �أياك�س �أم�شرتد�م 
و�أتلتيكو  وبر�شلونة  �لنكليزي  وليفربول  �لهولندي 

م��دري��د �ل���ش��ب��ان��ي��ني، م��ت��اح��اً ل��الن��ت��ق��ال �ىل 
فريق �آخر يف �شفقة جمانية.

�إىل  �ن����ت����ق����ل  �����ش����و�ري���������س  وك��������ان 
�ل�����ذي �شهد  �ل���ن���ادي  ن��ا���ش��ي��ون��ال 
هذ�  �ل��ك��روي��ة،  م�شريته  �ن��ط��الق 
من  ع����ام����اً   16 ب���ع���د  �ل�������ش���ي���ف، 

مغادرته.
فريقه  �شفوف  يف  ���ش��و�ري�����س  وت��األ��ق 

�لقدمي-�جلديد بت�شجيله 4 �أهد�ف يف 
�لدوري. يف  مباريات   8

ن��ا���ش��ي��ون��ال خو�شيه  وق���ال رئ��ي�����س 
فوينتي�س "حاملا ينتهي �ملو�شم 

�شيغادر  �لأوروغو�ي"،  "يف 
���ش��و�ري�����س. ه���ذ� م��ا �تفقنا 
عليه. �أقول هذ� �لمر لكي 

توقعات  لي  ح���د�ً  �أ���ش��ع 
خاطئة. لقد بذل جهود�ً 
كبرية للمجيء �إىل هنا. 

�شو�ري�س �شريحل".
وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن رغبة 
�ل�������ن�������ادي ب����الح����ت����ف����اظ 
�لأخري  �أن  �إّل  ب�شو�ري�س، 
بالعودة  رغبته  ي��خ��ِف  مل 
�أن��ه من  �إىل �أوروب���ا، علماً 
كان  �ذ�  م���ا  �مل���وؤك���د  غ���ري 

����ش���ي���ت���ع���اق���د م�����ع �أح�����د 
�لأندية قبل �نطالق 

مونديال قطر.

وي��ن��ت��ه��ي �مل��و���ش��م يف �ل�����دوري �لوروغ����وي����اين يف 31 
20 يوماً من �نطالق  �أي قبل  ت�شرين �لأول-�أكتوبر 
�شو�ري�س �شمن  �شيكون  �لعاملي حيث  �لكروي  �لعر�س 
�أف�شل هد�ف  �أنه  ت�شكيلة �لوروغ��و�ي يف قطر، علماً 
 132 يف  68 هدفاً  بر�شيد  ب��الده  تاريخ منتخب  يف 

مبار�ة خا�شها على �ل�شعيد �لدويل.
و��شتدعى دييغو �ألون�شو مدرب �لأوروغو�ي 
 23 يف  �إي���ر�ن  لوديتي  �ملخ�شرم  �ملهاجم 

�ل�شهر �حلايل وكند� يف 27 منه.
يف  م��ب��اري��ات��ه��ا  �لأوروغ�������و�ي  وت�شتهل 
مناف�شات  ���ش��م��ن  ق��ط��ر  م���ون���دي���ال 
كوريا  مبو�جهة  �لثامنة  �ملجموعة 
�لثاين- ت�شرين   24 يف  �جلنوبية 

نوفمرب، قبل �أن تلعب �أمام �لربتغال 
وثم غانا.

تعر�س لعب و�شط باري�س �شان جرمان 
�لي��ط��ايل �ل���دويل م��ارك��و فري�تي 

�إىل �إ�شابة يف ربلة �ل�شاق خالل 
ليون  ����ش���د  ف���ري���ق���ه  م����ب����ار�ة 
�لفرن�شي  �ل����دوري  يف  �لأح���د 
و�شيغيب بالتايل عن �شفوف 
منتخب بالده �ملدعو خلو�س 

�لأمم  دوري  يف  م����ب����ار�ت����ني 
�لأوروبية.

�لغائبة  �ي��ط��ال��ي��ا،  وت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
م�����ون�����دي�����ال قطر  ع������ن  �ل������ك������ربى 

�ملقبل  �جلمعة  يوم  �نكلرت�   ،2022
يف  �مل��ج��ر  على  �شيفة  حت��ل  �ن  قبل 

�حلايل.  26
وتعر�س فري�تي لالإ�شابة منت�شف 
�ل�����ش��وط �ل���ث���اين م���ن �مل���ب���ار�ة �شد 
ليون لدى كرة م�شرتكة مع �ملهاجم 
يعرج  وهو  فخرج  دميبيلي،  مو�شى 

و��شتبدله مدربه كري�شتوف غالتييه 
بنوردي موكييلي.

�يطاليا  �ىل  ت���وج���ه  ف����ري�ت����ي  وك������ان 
و�لك�شف  �ملنتخب  �ىل  لالن�شمام 
ع��ن م���دى خ��ط��ورة ����ش��اب��ت��ه لدى 

فقرر  لالتزوري،  �لطبي  �جلهاز 
�مام  متاحا  لي�س  ب��ان��ه  �لخ���ري 
مان�شيني  روب�����رت�����و  �مل��������درب 

خلو�س �ملبار�تني.
���ش��ان ج��رم��ان بيانا  و�����ش���در 

"��شابة  ف��ي��ه  �ك���د  ر�شميا 
ف����ري�ت����ي ب���ر����ش���و����س يف 
�لي�شرى.  �ل�����ش��اق  رب��ل��ة 

للعناية  ���ش��ي��خ�����ش��ع 
تدريبات  م��ق��ر  يف 

م�شري�  �لنادي" 
�جلهاز  �ن  �ىل 
ل�شان  �ل���ط���ب���ي 

"يعمل  ج���رم���ان 
بالتعاون مع �جلهاز 

للمنتخب  �ل���ط���ب���ي 
�ليطايل".

وخ�������ا��������س ف�����ري�ت�����ي 
ج���م���ي���ع م����ب����اري����ات 
مطلع  منذ  فريقه 

�ملو�شم �حلايل.

�سو�ري�ض يغادر نا�سيونال 
نهاية �ل�سهر �ملقبل 

�إ�سابة فري�تي تبعده عن 
�سفوف منتخب �إيطاليا 

��ستدعاء هندر�سون لت�سكيلة �إجنلرت� يف دوري �لأمم 
هندر�شون  ج���ورد�ن  ��شتدعى  �أن��ه  �لقدم  لكرة  �لإجنليزي  �لحت��اد  �أعلن 
لعب و�شط ليفربول �إىل ت�شكيلة منتخب �إجنلرت� يف �ملبار�تني �ملقبلتني 
يف دوري �لأمم �لأوروبية �أمام �إيطاليا و�أملانيا. ومل يكن هندر�شون �شمن 
ع�شالت  يف  �إ�شابة  ب�شبب  �شاوثغيت  غاريث  للمدرب  �لأول��ي��ة  �لت�شكيلة 
�لفخذ �خللفية، لكن �لنادي قال �إنه يتعافى ب�شكل جيد. وقال ليفربول 
يف بيان "حقق هندر�شون تقدما جيد�ً يف تعافيه من م�شكلة يف ع�شالت 
هذ�  كامل  ب�شكل  �لتدريبات  �إىل  يعود  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن  �خللفية  �لفخذ 
�شارك  و�ل��ذي  عاما،   32 �لعمر  من  �لبالغ  �لالعب  وخا�س  �لأ�شبوع". 
يف 69 مبار�ة دولية، مبار�ة دولية و�حدة هذ� �لعام �نتهت بالفوز 1-2 
�إجنلرت�  لت�شكيلة  عودة هندر�شون  وتاأتي  -�آذ�ر.  مار�س  �شوي�شر� يف  على 
م�شكلة  ب�شبب  فيليب�س  كالفن  �شيتي  مان�ش�شرت  و�شط  خ��روج لعب  بعد 

يف �لكتف.
مباريات  �أرب���ع  يف  وتعادلني  �نت�شارين  حققت  �لتي  �إجن��ل��رت�،  و�شتلعب 
يف  �أمل��ان��ي��ا  وت�شت�شيف  �جلمعة  ي��وم  ميالنو  يف  �إيطاليا  م��ع  باملجموعة، 

وميبلي بعدها بثالثة �أيام. 

دينيي ين�سم �إىل لئحة م�سابي منتخب فرن�سا 
م�شابي  لئحة  �إىل  دينيي  لوكا  �لإنكليزي،  فيال  �أ�شتون  ظهري  �ن�شم 
�لمم  دوري  يف  و�ل���دمن���ارك  �لنم�شا  ملو�جهتي  �مل��دع��و  فرن�شا  منتخب 
�لوروبية، وقد حّل بدل منه �دريان تروفري كما �علن �لحتاد �لفرن�شي 
�ن  للعبة  �لفرن�شي  �لحت��اد  �شادر عن  بيان  وق��ال  �لثالثاء.  �لقدم  لكرة 
يف  �مل�����ش��ارك��ة  ي�شتطيع  ول��ن  �لمي���ن  �ل��ك��اح��ل  يف  لكدمة  "تعر�س  دينيي 

�ملبار�تني �شد �لنم�شا �خلمي�س و�شد �لدمنارك �لحد".
 وكان دينيي �ن�شم �ىل مع�شكر �ملنتخب يف مقر �لتدريبات يف كلريفونتني 
�لثنني، علما بانه حل يف �للحظة �لخرية بديال ملد�فع بايرن ميونيخ 

ثيو هرنانديز �مل�شاب يف فخذه. 
�شي�شطر  حيث  �شفوفه  يف  عدة  ��شابات  من  �لفرن�شي  �ملنتخب  ويعاين 
حار�س  �لفريق  قائد  غياب  يف  �ملبار�ة  خو�س  �ىل  دي�شان  ديدييه  مدربه 
توتنهام �لنكليزي هوغو لوري�س ولعب �لو�شط �ملوؤثر بول بوغبا �لذي 
خ�شع لعملية جر�حية يف ركبته، بال�شافة �ىل غياب بري�شنيل كيمبيبي 
بنزمية  وك���رمي  ك��وم��ان  وكينغ�شلي  هرنانديز  ول��وك��ا���س  كانتي  ون��غ��ول��و 
و�دريان ر�بيو و�بر�هيما كوناتي. يذكر �ن �ملنتخب �لفرن�شي فقد لقبه يف 
دوري �لمم �لوروبية، لكنه يريد حتا�شي �ل�شقوط �ىل �مل�شتوى �لثاين يف 
هذه �مل�شابقة �لتي �نطلقت عام 2018 لتحل بدل من �ملباريات �لدولية 

�لودية للمنتخبات �لوطنية.

�أرقام مذهلة لريال مدريد مع بد�ية �ملو�سم �جلديد
حقق ن���ادي ري���ال م��دري��د �أرق��ام��اً مم��ي��زة م��ع �ن��ط��الق مو�شم 2022-

�أبطال  م�شاركته يف بطولتي �لدوري �لإ�شباين، ودوري  خالل   ،2023
�أوروبا.

بح�شب �شحيفة �ليوم �ل�شابع، �أم�س �لثالثاء: "يعتلي فريق ريال مدريد 
18 نقطة، جمعها من �لفوز  �شد�رة ترتيب �لدوري �لإ�شباين بر�شيد 
يف 6 مو�جهات، م�شجاًل 17 هدفاً، وتلقى 6 فقط". وتعترب هذه �ملرة 
 6 ب��اأول  ري��ال مدريد  �لتي يفوز فيها  30 عاماً،  �أك��رث من  �لأوىل منذ 
�لذين  �لع�شرة  �لنجوم  �ملو�شم. وجاءت قائمة  "�لليغا" هذ�  مباريات يف 

�شجلو� 24 هدفاً للريال منذ بد�ية �ملو�شم:
5 فيني�شيو�س جونيور

فالفريدي  4
بنزميا  4

رودريغو  3
مودريت�س  2

�ألبا  2
�أ�شين�شيو  1
روديجر  1

هاز�رد  1
فا�شكيز  1

•• عوا�صم-وام:

بطولة  من  �لثالثة  �لن�شخة  ت�شتاأنف 
..بعد  �ل��ق��دم  لكرة  �أوروب���ا  �أمم  دوري 
�أك�����رث م���ن 3 �أ���ش��ه��ر م���ن �ل��ت��وق��ف..
خالل  حا�شمتني  بجولتني  ن�شاطها 
�لأيام �ملقبلة لتحديد هوية �ملتاأهلني 
�لنهائي  "ن�شف  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  ل�����الأدو�ر 
لالأق�شام  و�ل���ه���اب���ط���ني  و�لنهائي" 

�لأدين من �لبطولة.
وكانت فعاليات هذه �لن�شخة، �ملوزعة 
على 4 "�أق�شام"، �نطلقت ب�4 جولت 
�ملا�شي،  يونيو  يف  ومت�شلة  متتالية 
�خلام�شة  �جل���ول���ت���ان  ���ش��ت��ق��ام  ف��ي��م��ا 
�لأربعاء  �ليوم  من  بد�ية  و�ل�شاد�شة 

وحتى يوم �لثالثاء �ملقبل.
وكانت �جلولت �لأربع �لأوىل �شهدت 
�لتاأهل  ح�شم  ع��دم  �لأول  ق�شمها  يف 
�لنهائية  �لأدو�ر  �إىل  ف���ري���ق  لأي 
فريق  �أي  ه��ب��وط  ع��ن  ت�شفر  مل  ك��م��ا 
و�إن  �لثاين،  �لق�شم  دوري  �إىل  ر�شميا 
حامل  فرن�شا  منتخبات  خ��روج  ت��اأك��د 
من  وويلز  وبولند�  و�إجن��ل��رت�  �للقب 
�لنهائية  �لأدو�ر  بلوغ  على  �ملناف�شة 
ن��ت��ائ��ج �جلولتني  �ل��ن��ظ��ر ع���ن  ب��غ�����س 

�لأخريتني.
"و�م"  �لإم���ار�ت  �أنباء  وكالة  وتر�شد 
يف ه���ذ� �ل��ت��ق��ري��ر �أب����رز �مل��و�ج��ه��ات يف 
من  و�ل�شاد�شة  �خلام�شة  �جل��ول��ت��ني 
�لبطولة وموقف كل فريق يف �ملناف�شة 

خا�شة يف دوري �لق�شم �لأول.
�ملنتخب  يلتقي  �لأوىل،  �ملجموعة  يف 
نظريه  م���ع  نقاط"   7" �ل���ك���رو�ت���ي 
وي���و�ج���ه  نقاط"   9" �ل����دمن����ارك����ي 
منتخب فرن�شا "نقطتان" مع نظريه 
�خلمي�س  نقاط" غد�   4" �لنم�شاوي 
فرن�شا  م����ع  �ل�����دمن�����ارك  ت��ل��ت��ق��ي  ث����م 
و�ل��ن��م�����ش��ا م���ع ك���رو�ت���ي���ا ي����وم �لأح����د 

�ملقبل.
�لفرن�شي  �ملنتخب  ب��اإم��ك��ان  يعد  ومل 
�لأدو�ر  �إىل  �ل���ت���اأه���ل  �ل��ل��ق��ب  ح��ام��ل 
على  للحفاظ  يتطلع  لكنه  �لنهائية 
�لهبوط  وع��دم  �لأول  بالق�شم  مكانه 
�ملنتخب  ي���ت���ط���ل���ع  ف���ي���م���ا  ل����ل����ث����اين، 
�لدمناركي للتاأهل �إىل �لنهائيات عرب 
هاتني �جلولتني بعدما �شمن �لبقاء 

يف �لق�شم �لأول.
�ملنتخب  ف�����ر������س  ت���ع���ت���م���د  وف����ي����م����ا 
للنهائيات على  �لتاأهل  �لدمناركي يف 
�لأول،  �مل���ق���ام  ن��ف�����ش��ه يف  ه���و  ن��ت��ائ��ج��ه 

����ش���ت���ك���ون ف����ر�����س ك����ل م����ن ك���رو�ت���ي���ا 
بنتائج  مرهونة  �ل��ت��اأه��ل  يف  و�لنم�شا 
�ملنتخب  ون��ت��ائ��ج  ن��اح��ي��ة  م��ن  كليهما 

�لدمناركي.
ويف �ملجموعة �لثانية، يلتقي �ملنتخب 
نظريه  م���ع  نقاط"   8" �لإ����ش���ب���اين 
ويو�جه  نقاط"   3" �ل�����ش��وي�����ش��ري 
"4 نقاط" نظريه  �لت�شيكي  �ملنتخب 
�ل�شبت  ي���وم  نقاط"   7" �ل��ربت��غ��ايل 
�ملقبل ثم تلتقي �شوي�شر� مع �لت�شيك 
�لثالثاء  ي��وم  �إ�شبانيا  مع  و�لربتغال 
�مل���ق���ب���ل ح���ي���ث ���ش��ت��ك��ون �مل�����ب�����ار�ة بني 
�لربتغال و�إ�شبانيا من �أبرز �ملو�جهات 

يف هاتني �جلولتني.
�لفائز  �لإ���ش��ب��اين،  �مل��ن��ت��خ��ب  و���ش��م��ن 
باملركز �لثاين يف �لن�شخة �لثانية من 
�لبطولة، �لبقاء يف �لق�شم �لأول لكنه 
نظريه  م��ن  �شر�شة  مناف�شة  ي��و�ج��ه 
�ملجموعة  ����ش���د�رة  ع��ل��ى  �ل��ربت��غ��ايل 
وبطاقة �لتاأهل لن�شف �لنهائي، وهو 
�لقمة  ل��ق��اء  خ���الل  م��ن  �شيح�شم  م��ا 

بينهما يوم �لثالثاء �ملقبل.
كما ميتلك كل من �ملنتخبني �لت�شيكي 
على  للمناف�شة  فر�شة  و�ل�شوي�شري 
ولكن  �ل��ن��ه��ائ��ي،  ن�����ش��ف  �إىل  �ل��ت��اأه��ل 

�ملنتخبني  وق����وة  م��ن��ه��م��ا  ك���ل  ر���ش��ي��د 
�لإ�شباين و�لربتغايل تدفع �لفريقني 
�لرتكيز  �إىل  و�لت�شيكي  �ل�شوي�شري 

على جتنب �لهبوط للق�شم �لثاين.
ويو�جه �ملنتخبان �لأملاين "6 نقاط" 
نقاط" مهمة �شعبة   5" و�لإي��ط��ايل 
يت�شدرها  �لتي  �لثالثة  �ملجموعة  يف 
7 نقاط  ب��ر���ش��ي��د  �مل���ج���ري  �مل��ن��ت��خ��ب 
�ملجري  �مل��ن��ت��خ��ب  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ح���ي���ث 
خطف بطاقة �لتاأهل لن�شف �لنهائي 
�إذ� و��شل مفاجاآته يف هذه �ملجموعة.

وي��ل��ت��ق��ي �مل��ن��ت��خ��ب �لإي���ط���ايل نظريه 
�ملنتخب  ي����و�ج����ه  ك���م���ا  �لإجن����ل����ي����زي 
�مل���ج���ري يف �جلولة  ن��ظ��ريه  �لأمل�����اين 
�خل��ام�����ش��ة ي����وم �جل��م��ع��ة �مل��ق��ب��ل، ثم 
مع  و�ملجر  �أملانيا  مع  �إجنلرت�  تلتقي 
�إي��ط��ال��ي��ا يف �جل���ول���ة �ل�����ش��اد���ش��ة يوم 

�لثنني �ملقبل.
�مل��ن��ت��خ��ب �لإجن��ل��ي��زي �ملركز  وي��ح��ت��ل 
نقطتني  بر�شيد  �ملجموعة  �لر�بع يف 
لن�شف  �ل��ت��اأه��ل  وف��ق��د فر�شة  ف��ق��ط، 
�لنهائي لكن هدف �لفريق حاليا هو 

جتنب �لهبوط للق�شم �لثاين.
بطاقة  ع��ل��ى  �مل��ن��اف�����ش��ة  و�ن��ح�����ش��رت 
�ل����ت����اأه����ل م����ن �مل���ج���م���وع���ة �ل���ر�ب���ع���ة 

�ملنتخبني  ب���ني  �ل��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف  �إىل 
و�لبلجيكي  نقاط"   10" �لهولندي 
يدور �ل�شر�ع بلني  نقاط" فيما   7"
وويلز  نقاط"   4" ب��ول��ن��د�  منتخبي 
و�حدة" على جتنب �لهبوط  "نقطة 

للق�شم �لثاين.
وي���ل���ت���ق���ي �مل����ن����ت����خ����ب����ان �ل���ب���ول���ن���دي 
�ملنتخب  ي���و�ج���ه  ك��م��ا  و�ل���ه���ول���ن���دي 
�ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي ن���ظ���ريه �ل���وي���ل���زي  غد� 
فيما  �خلام�شة  �جل��ول��ة  يف  �خلمي�س 
ي�����ش��دل �ل�����ش��ت��ار ع��ل��ى م��ب��اري��ات هذه 
�ملجموعة يوم �لأحد �ملقبل مببار�تي 
بولند�  مع  وويلز  بلجيكا  مع  هولند� 
هولند�  ب��ني  �مل���ب���ار�ة  ت�شتحوذ  ح��ي��ث 
وب��ل��ج��ي��ك��ا ع��ل��ى �ه��ت��م��ام ك��ب��ري نظر� 
لأنها قد تكون حا�شمة على �ل�شد�رة 

وبطاقة �لتاأهل لن�شف �لنهائي.
�لثالثة  �لأق�������ش���ام  م�����ش��ت��وى  وع���ل���ى 
�ملنتخب  ك���ان  �ل��ب��ط��ول��ة،  �لأخ����رى يف 
�لبطولة  يف  �ل��وح��ي��د  ه���و  �ل��ي��ون��اين 
�لأعلى  للق�شم  �ل�شعود  �شمن  �ل��ذي 
�لثالث  �ل���ق�������ش���م  م����ن  ����ش���ع���د  ح���ي���ث 
مباريات  ق��ب��ل  ر���ش��م��ي��ا  �ل���ث���اين  �إىل 
�جل��ول��ت��ني �لأخ����ريت����ني، وذل�����ك بعد 
خا�شها  �ل��ت��ي  �ل�4  ب��امل��ب��اري��ات  ف����وزه 

حتى �لآن. ويف �ملقابل، يبدو �ملنتخب 
�خلطري  مهاجمه  بقيادة  �لرنويجي 
مان�ش�شرت  جن����م  ه����الن����د  �إي����رل����ن����ج 
���ش��ي��ت��ي �لإجن���ل���ي���زي ه���و �لأق�����رب �إىل 
حيث  �لأول  �لق�شم  ل��دوري  �لرتقيي 
 4 �أول  10 نقاط من  �لفريق  ح�شد 
مباريات يف �ملجموعة �لر�بعة بالق�شم 
هالند  �أه��د�ف  من  م�شتفيد�  �لثاين 

�خلم�شة �لتي �شجلها يف هذه �ملباريات 
هذ�  ه��د�يف  قائمة  بها  يت�شدر  و�لتي 
�لق�شم بل وقائمة هد�يف هذه �لن�شخة 

ب�شكل عام حتى �لآن.
�أق��ي��م��ت يف  103 م���ب���اري���ات  وخ����الل 
�لبطولة حتى �لآن مبختلف �لأق�شام، 
هدفا   262 �مل�شاركة  �ل��ف��رق  �شجلت 
للمبار�ة  ه���دف   2.54" مب��ت��و���ش��ط 

متو�شط  ي��ف��وق  م���ا  وه����و  �لو�حدة" 
�لن�شختني  م����ن  ك����ل  يف  �ل���ت���ه���دي���ف 
�ملا�شيتني حيث بلغ يف �لن�شخة �لأوىل 
ويف  �لو�حدة  للمبار�ة  هدف   2.41
للمبار�ة  ه������دف   2.27 �ل���ث���ان���ي���ة 

�لو�حدة.
�لنهائية  �لأدو�ر  م��ن��اف�����ش��ات  وت���ق���ام 

للن�شخة �حلالية يف يونيو 2023.

»دوري �أمم �أوروبا« ي�ستاأنف ن�ساطه �ليوم



يقعان باحلب يف جنازة �مللكة
طابور  يف  ��شطفافهما  �أثناء  باحلب  بريطانيان  وفتاة  �شاب  وقع 
ود�ع �مللكة �إليز�بيث �لر�حلة، حيث تبادلها �لأحاديث و�أم�شيا وقتاً 
مميز�ً معاً قبل روؤية نع�س �مللكة. كان جاك وزوي قد �ن�شما لطابور 
�ملا�شية،  �لليلة  م�شاء  و�لن�شف  �لعا�شرة  �ل�شاعة  يف  �مللكة  ود�ع 
لهما  �أت����اح  مم��ا  �ل��ب��ع�����س،  بع�شهما  خ��ل��ف  ��شطفافهما  و���ش��ادف 
�لفر�شة يف جتاذب �أطر�ف �حلديث و�لتعارف عن قرب. وو�شفت 
زوي �للقاء باأنه م�شادفة �أتاحت لها �لفر�شة للتعرف على �شخ�س 
مثل جاك و�لذي قالت �إنه �شاب مبو��شفات ��شتثنائية جعلتها تقع 
�أجرت �ملذيعة ميني �شيتنف�شون  �للقاء،  يف حبه على �لفور. وبعد 
على  �ملقطع  ون�شرت  ووزي،  جاك  مع  مقابلة  �لر�بعة،  �لقناة  من 
��شتمتعا  باأنهما  ح�شابها �خلا�س على تويرت. وك�شف جاك وزوي 
رقائق  وت��ن��اول  �لبع�س،  بع�شهما  مع  �أم�شياها  �لتي  باللحظات 
�لكثري من �ملحادثات، و�أنهما يخططان للقاء  �لبطاط�س و�أجريا 
م�شاعرها  �إن  زوي،  وقالت  معاً.  �مللكة  مل�شاهدة جنازة  �أخ��رى  مرة 
�شتكون خمتلطة �أثناء �جلنازة، �إذ �أنها �شت�شعر باحلزن لود�ع ملكة 

بريطانيا، وبال�شعادة لوجودها �إىل جانب جاك يف هذه �ملنا�شبة.

يتحول من نادل �إىل مليونري على تيك توك
من  يبلغ  �ل��ذي  لم،  خابي  �لإي��ط��ايل،  �ل�شنغايل  �ملهاجر  ميتلك 

�لعمر 22 عاًما، ق�شة جناح ملهمة لكل �أ�شحاب �لأحالم.
يف  م�شنع  كعامل  وظيفته  م��ن  "لم"  ت�شريح  بعد  كانت  �لبد�ية 
�أل��ف دولر  2020، حيث كان يك�شب  م��ار���س-�آذ�ر  �لوباء يف  بد�ية 
�إن�شاء  يف  ب��د�أ  ك��ورون��ا،  جلائحة  �ل�شحي  �حلجر  و�أث��ن��اء  �شهرًيا. 
مقاطع فيديو على من�شة تيك توك من �شقة و�لديه، حتت �ل�شم 
�أ�شطورة  �إىل  �لوقت  ليتحول مب��رور   ،Khaby Lame �ملخت�شر 
على من�شة �لتو��شل �لجتماعي وجتني مقاطع �لفيديو �خلا�شة 
�أ�شبح  �ل�شيف،  ه��ذ�  من  �شابق  وق��ت  ويف  �لتفاعالت.  ماليني  به 
1 يف تيك ت��وك يف �ل��ع��امل، م��ع م��ا ي��ق��رب من  رق��م  "لم" �مل��وؤث��ر 
�ل�شبكات  على  �آخرين  وماليني  �ملن�شة،  على  متابع  مليون   150
�مل�شانع،  �أح��د  ن��ادل يف  �أن عمل  بعد  �لأخ��رى. و�لآن،  �لجتماعية 
�إنه يف  "مليونري"، حيث  �أ�شبح لم  للت�شريح من عمله،  وتعر�س 

طريقه لتحقيق 10 ماليني دولر �شنوًيا.
"لم"  "�إنك" �لأم��ري��ك��ي، تقريًر� ح��ول ق�شة جن��اح  و�أف���رد موقع 

�مللهمة، �لذي ح�شل على �جلن�شية �لإيطالية موؤخًر�.
�أن هناك �لعديد من �لعنا�شر �مللهمة يف ق�شة جناح  وذكر �ملوقع 
لم، تتمثل يف م�شاهدة �شخ�س يقول �إن حلمه �لد�ئم كان �إ�شحاك 

�لنا�س و�إعالة �أ�شرته، و�لآن يتمكن بالفعل من حتقيق حلمه.

د�خل ماكدونالدز..هجوم مروع بالفاأ�ض
�ل�شريعة  �ل��وج��ب��ات  م��ط��اع��م  �شل�شلة  ف����روع  �أح����د  زب���ائ���ن  ع��ا���س 
رجل  ق��ام  �أن  بعد  مرعبة،  جتربة  نيويورك،  يف  "ماكدونالدز" 

باإخر�ج فاأ�س من حقيبته وتدمري �ملكان وتهديد �ملوجودين.
وذكر �شهود عيان تفا�شيل ما حدث، قائلني �إن مايكل بال�شيو�س 
�لتحدث  �ملطعم وحاول  �شابة جتل�س يف  "31 عاما"، �قرتب من 

معها، لكنها رف�شته، فا�شت�شاط غ�شبا.
ووثق �لفيديو قيام جمموعة من �ل�شباب بالنق�شا�س على �لرجل 

�لهائج، موجهني لكمات له فيما وقف بهدوء.
�ملكان،  وب��د�أ يف تدمري  فاأ�س من حقيبته  ب��اإخ��ر�ج  �لرجل  ق��ام  ثم 
حمطما طاولت وحائط زجاجي، يف م�شهد خميف وثقته كامري� 
هاتف حممول. كما قام بال�شيو�س ب�شرب رجل كان يجل�س برفقة 

�أ�شدقائه لتناول �لطعام يف "ماكدونالدز".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

خم�سيني يجري عرب �آي�سالند� يف 10 �أيام فقط
قام رجل بريطاين خم�شيني باجلري عرب �أي�شلند� خالل مدة قيا�شية بهدف جمع �لأمو�ل ل�شالح جمعية خريية 
يعمل فيها. جنح غلني بد�يل �لبالغ من �لعمر 51 عاماً، من �جلري عرب �آي�شلند� خالل مدة ع�شرة �أيام و 11 �شاعة 

و 26 دقيقة حمطماً �لرقم �لقا�شي �ل�شابق بفارق �شاعة و�حدة فقط.
��شتوحى غلني �لذي يعمل مدير �إطعام يف جمعية خريية، �لفكرة من مقطع فيديو على يوتيوب ل�شخ�س قام بنف�س 
�لتحدي، حيث حزم �أمتعته و�نطلق من منارة “هر�نهافنارتاجني” يف �شمال �آي�شلند� وبد�أ باجلري ملدة 14.5 �شاعة 

يف �ليوم و�شط �لثلوج و�لأمطار و�ل�شقيع ودرجات �حلر�رة �ملتجمدة.
وقال �لرجل �لذي �أجرى �لتحدي جلمع �لتربعات �خلريية، �إنه طاملا بحث عن حتٍد مماثل، وعندما �شاهد �لفيديو 
�آي�شلند� من قبل  �أق��م بزيارة  �أنني مل  �لرغم من  “ على  و�أ�شاف:  ت��ردد.  �ملغامرة دون  �ليوتيوب قرر خو�س  على 
100 ميل  مل�شافة  قام باجلري  و�ملغامرة” وكان غلني قد  �شغفي  �أنها بالد جميلة، و�شتجمع بني  �شمعت  �أنني  �إل 
“160.934 كم “ دون توقف يف �أحد �ل�شباقات، �إ�شافة �إىل �جلري عرب �شحر�ء عمان يف �شباق �أجري قبل خم�س 
�شنو�ت. وقد و�جه غلني �لكثري من �ل�شعوبات �أثناء رحلته وخا�شة برودة �لطق�س، و�جلري عرب �ل�شباب و�لأمطار 
�أنه عانى من حر�رة  �لغزيرة �مل�شحوبة بعو��شف من �ل��رَبد. وعلى �لرغم من برودة �لطق�س يف بع�س �لأي��ام، �إل 
�لطق�س �أي�شاً يف �أيام �أخرى حيث كانت �ل�شم�س منخف�شة جد�ً. و�أ�شيب غلني مب�شاكل يف �ل�شاق يف �ليوم �ل�شابع 

من �لتحدي ب�شبب برودة �لطق�س.
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لعب دويل مغربي يهدي ملعبا لأطفال حمتاجني
يف مبادرة �إن�شانية ريا�شية، �أهدى �لالعب �لدويل �ملغربي زكريا �أبو خالل 
مهاجم تولوز �لفرن�شي، ملعبا لكرة �لقدم �مل�شغرة لنزلء موؤ�ش�شة �لأطفال 

�مل�شعفني مبنطقة د�ر بوعزة، يف �شو�حي �لد�ر �لبي�شاء.
مرت�   220 م�شاحته  تبلغ  �ل���ذي  �مللعب  تد�شني  على  خ��الل  �أب���و  و�أ���ش��رف 
5 و11�شنة، بهدف متكينهم  �أعمارهم بني  ت��رت�وح  �أطفال  مربعا، خلدمة 

من ممار�شة كرة �لقدم يف و�شط �آمن.
وح�شب ت�شريح �أبو خالل لو�شائل �لإعالم، ومن بينها موقع "�شكاي نيوز 
عربية"، فاإن هذه �ملبادرة "مل تاأت من فر�غ"، حيث قال �لالعب �إنه "تربى 
على عمل �خلري ودعم �ملحتاجني يف بيته من طرف و�لديه، �للذين زرعا فيه 
حب م�شاعدة �ملحتاجني". وتابع لعب منتخب "�أ�شود �لأطل�س": "غر�س 
بي و�لدّي قيم �مل�شاركة و�لت�شامن، و�أنا �أ�شعر بخ�شو�شية كبرية لظروف 
هوؤلء �لأطفال". و�أ�شاف �أبو خالل: "متنيت تقدمي ملعب كرة �لقدم هذ� 
�لذي  �لقدر  بنف�س  �لقدم  كرة  بلعب  ي�شتمتعو�  �أن  �آم��ل  �ملوؤ�ش�شة.  لأطفال 
�لأطفال  �أف��اد م�شدر مبوؤ�ش�شة  �آخ��ر،  �شخ�شيا". ومن جانب  به  ��شتمتعت 
�إن�شاء �مللعب من  �أن فكرة  "�شكاي نيوز عربية"،  �مل�شعفني يف حديث ملوقع 
�شاأنها �أن ت�شاعد �لأطفال �لنزلء على ممار�شة ريا�شة كرة �لقدم، وتطوير 

مهار�تهم �حلركية و�لنف�شية.

عنكبوت على نع�ض �مللكة �إليز�بيث 
ح�شر ما يقرب من �ألفي �شيف، �جلنازة �لر�شمية للملكة �إليز�بيث �لثانية  
�أم�س �لأول �لثنني �إل �أن و�حد� منهم فقط كان لديه ثمانية �أرجل، وهو 

عنكبوت �شق طريقه ليقف على نع�س �مللكة.
ووثق مقطع فيديو، �لعنكبوت وهو ي�شق طريقه فوق نع�س �مللكة �إليز�بيث 
يف و�شتمن�شرت �آبي، وحتديد� يف �إكليل �لزهور و�أور�ق �ل�شجر �ملقطوعة من 

حد�ئق ق�شر باكنغهام، �لتي كانت فوق �لنع�س.
كما ظهر �لعنكبوت وهو يتحرك على ر�شالة كتبها �مللك ت�شارلز �لثالث، جاء 
فيها: "يف ذكرى حمبة وخمل�شة. ت�شارلز ر."، قبل �أن يختفي �لعنكبوت يف 

�لنهاية عن �لأنظار، ويعود �إىل د�خل �لباقة.
و�شجت مو�قع �لتو��شل �لجتماعي باحلديث عن هذ� �لعنكبوت، وقالت 
فيما  �لآن"،  �ل��ع��امل  يف  عنكبوت  "�أ�شهر  ت��وي��رت:  على  �ل��ت��غ��ري��د�ت  �إح���دى 

�شخرت تغريدة �أخرى بالقول: "هل متت دعوتك يا �شديقي؟".
ب�شرعة وعن غري ق�شد قاعدة  �ل��ذي وجد  �ملخلوق،  �آخ��رون مع  وتعاطف 

معجبني قوية على �شبكة �لإنرتنت.
�أنك عنكبوت يف �حلديقة وتنام يف وردة وردية، ثم  "تخيل  وكتب �أحدهم: 
ت�شتيقظ، ومتد كل �شيقانك �ل�شغرية لتدرك �أنك فجاأة يف و�شتمن�شرت �أبي، 

فوق نع�س �مللكة �أمام زعماء �لعامل و�ملليار�ت من �لنا�س".

بر�د بيت يفتتح �أول 
معر�ض ملنحوتاته 

ب��ر�د بيت  �فتتح �لنجم �لأم��ريك��ي 
فنلند�،  يف  �لأ�شبوع  ه��ذ�  نهاية  يف 
�أجنزها  ملنحوتات  �لأول  �ملعر�س 
�شويكونن،  �شاريان  وقالت  بنف�شه. 
هيلدين  "�شارة  م��ت��ح��ف  �أم���ي���ن���ة 
للفنون" يف تامبريي، ثالث كربى 
فر�ن�س  لوكالة  �ل��ب��الد،  يف  مدينة 

بر�س "كان �لأمر مثري� ور�ئعا".
�ملمثل  ع���ر����س  �لأوىل،  ول���ل���م���رة 
"�لذي عّلم نف�شه  58 عاما  �لبالغ 
معر�س  يف  �أع��م��ال  ت�شعة  بنف�شه" 
�لربيطاين  �ل��ف��ن��ان  م��ع  م�����ش��رتك 
وجنم  هاو�شيغو  توما�س  �ل�شهري 
�لروك �لأ�شرت�يل ِنك كايف، وهو 
�أي�شا مبتدئ يف عامل �لنحت، على 

ما �أو�شح �ملتحف.
وم��ن ب��ني �أع��م��ال ب���ر�د بيت لوحة 
من �جل�س �ملقولب "ت�شور معركة 
�إىل  �لنارية" بالإ�شافة  بالأ�شلحة 
جمموعة من �ملنحوتات �مل�شنوعة 
منازل  �شكل  على  �ل�شيليكون  م��ن 
ذخ���رية من  �آث����ار  ك��ل منها يحمل 
بيت  ح�شر  وقد  خمتلفة.  عيار�ت 
�فتتاح �ملعر�س يف ما �شّكل مفاجاأة 
ل���دول���ة �ل�����ش��م��ال �ل���ت���ي ن������ادر� ما 
�إذ مل  يزورها جنوم هوليووديون، 

تعلن م�شاركته م�شبقا.

�سر ك�سر �لع�سا فوق 
نع�ض �إليز�بيث

�مللكة  ج����ث����م����ان  وري  �أن  ب����ع����د 
�إليز�بيث  �ل��ر�ح��ل��ة  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
�مللكي يف  �لثانية �لرثى بال�شريح 
ق�شر  يف  �خل��ام�����س  ج���ورج  كني�شة 
�أثار  �لث��ن��ني،  م�شاء  "وند�شور"، 
�لنع�س  ف��وق  �لع�شا  ك�شر  م�شهد 

ت�شاوؤلت عدة.
�جلنائزية  �مل����ر������ش����م  و�����ش����ه����دت 
�لتقاليد  بع�س  �ملهيبة  �لر�شمية 
�لفريدة للملكية �لربيطانية منها 
عزف مقطوعتني كال�شيكيتني من 
�أحلان �ملو�شيقار يوهان �شبا�شتيان 
�أم��ن��اء �لبالط  ب��اخ، كما ق��ام كبري 
بك�شر  ت�شامربلني  �ل��ل��ورد  �مل��ل��ك��ي 

ع�شا فوق نع�س �مللكة �لر�حلة.
"ك�شر  با�شم  �لتقليد  ه��ذ  وي��ع��رف 
على  رم��زي��ة  �إ���ش��ارة  وه��و  �لع�شا"، 
�لبالط  �أم��ن��اء  كبري  خدمة  نهاية 
و�نتهاء  �لع�شا  ك�شر  وبعد  �مللكي، 
�شيعني  �حل������ايل  �ل����ل����ورد  خ���دم���ة 
�مللك ت�شارلز ح�شب �لأ�شول لورد�ً 
على  و�شيح�شل  به  خا�شاً  ج��دي��د�ً 

ع�شا جديدة يف �ملن�شب.
�أك��رب من�شب  ويعد كبري �لأم��ن��اء، 
م�شوؤول  وه���و  �مل��ل��ك��ي،  �ل��ب��الط  يف 
�لإد�ر�ت  �لإ�شر�ف على جميع  عن 
و�مل���وظ���ف���ني وت��ن��ظ��ي��م �لأح�������د�ث 
بني  و�شل  كحلقة  و�لعمل  �مللكية 

�مللك وجمل�س �للورد�ت.
"ع�شا  ب���ا����ش���م  م���ع���روف���ة  �ل��ع�����ش��ا 
�لغابر  �ل���زم���ن  يف  ك��ان��ت  �ملكتب" 
ت�شتخدم لتاأديب رجال �لبالط �إذ� 

كانو� م�شاغبني للغاية.

ماجدة �لرومي تتكفل بتاأهيل طريق �ملوت
�ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة م���اج���دة �لرومي  �ل��ف��ن��ان��ة  ت��ك��ف��ل��ت 
و�شوريا،  لبنان  بني  �لدولية  �لطريق  بتاأهيل 
�شحيته  ر�ح  ماأ�شاوي  ح��ادث  من  �أ�شابيع  بعد 
�أكد  ح�شبما  �ل��ر����ش��ي،  ج��ورج  �للبناين  �لفنان 

مدير �أعمالها عو�س �لرومي.
ت��اأه��ي��ل �ل��ط��ري��ق حتى م��د�خ��ل مدينة  و�م��ت��د 
حيث  لبنان،  �شرقي  �لبقاع  منطقة  يف  عنجر 
�إ�����ش����ار�ت حت��ذي��ري��ة و�أ�����ش����و�ء لتجنب  ث��ب��ت��ت 

�حلو�دث يف �ملناطق �خلطرة.
"�شكاي  مل���وق���ع  �ل���روم���ي  ع���و����س  ت�����ش��ري��ح��ات 
�لأربعاء  "يوم  �إنه  �لرومي  قال  عربية":  نيوز 
�شيد�شن �لطريق" حيث لقي �لر��شي حتفه من 
�لإ�شمنتي،  بالفا�شل  �شيارته  ��شطد�م  ج��ر�ء 

عند نقطة �مل�شنع �حلدودية يف �لبقاع.
"�ملبادرة  �أن  �مل��ط��رب��ة  �أع���م���ال  م��دي��ر  �أو����ش���ح 
و�ل��ت��م��وي��ل ل��ت��اأه��ي��ل �ل��ط��ري��ق ج���اء م��ن مكتب 
�ل�شيدة م��اج��دة �ل��روم��ي، وحت��ت �إ���ش��ر�ف فوج 
�ل��ه��ن��د���ش��ة يف �جل��ي�����س �ل��ل��ب��ن��اين، ح��ي��ث تكفل 
لتكر�ر  منعا  �لطريق  بتنفيذ  �لفنانة  مكتب 

�حلو�دث".

ين�سى حقيبة خمدر�ت.. ويذهب �إىل �ل�سرطة ل�سرتد�دها
�لقطار  ظ��ه��ره يف حم��ط��ة  ع��ام��ا حقيبة   22 ���ش��اب  ن�����ش��ي 
وجود  ورغ���م  �لأمل��ان��ي��ة،  بر�ون�شفايج  مبدينة  �لرئي�شية 
يف  ي���رتدد  مل  �حلقيبة  د�خ���ل  و�أمفيتامينات  م��اري��ج��و�ن��ا 
�إن  �ل�شرطة،  وقالت  ل���ش��رتد�ده��ا.  �ل�شرطة  �إىل  �ل��ذه��اب 
�ل�شاب �ت�شل بال�شرطة �لحتادية �شباح �لأحد و�شاأل عما 
�إذ� كانت حقيبته قد �ُشلَمت هناك. وتو��شل �أحد �مل�شوؤولني 
يف �ل�شرطة مع �شركة �ل�شكك �حلديدية �لأملانية "دويت�شه 
مت  �أن���ه  �ل�شركة  و�أك���دت  �حلقيبة،  ع��ن  لال�شتف�شار  بان" 
�لعثور عليها يف �ملحطة. و�أ�شيب �أفر�د �ل�شرطة بالده�شة 
م�شحوق  بها  عبوة  ووج��دو�  �لظهر  حقيبة  فتحو�  عندما 
عقاقري  �ختبار  عرب  و�ت�شح  �ملاريجو�نا.  بجانب  �أبي�س 
�لأمفيتامينات. ومت  �مل�شحوق عبارة عن خمدر  �أن  �شريع 
�إبالغ �ل�شاب باأنه مت �لعثور على �حلقيبة. وتوجه �ل�شاب 
بعد ذلك �إىل مركز �ل�شرطة �لحتادية ل�شتالمها. وهناك 
تعرف على �حلقيبة. وترجح �ل�شلطات �أن �ل�شاب رمبا كان 
تفقدت حمتويات �حلقيبة. ومل  �ل�شرطة  تكون  �أل  ياأمل 
بتهمة  جنائي  ببالغ  بل  باملخدر�ت،  �حلقيبة  �ل�شاب  يتلق 
حيازة خمدر�ت ب�شكل غري قانوين. ومت حتريز �ملخدر�ت.

�نتحرت بعد م�ساهدتها جرمية قتل
تيبازة غربي �جلز�ئر  �ل��دو�ودة يف حمافظة  بلدية  �شهدت 
�لعا�شمة جرمية غام�شة بعد �أن ُقتل �شاب طعنا، و�نتحرت 
�إعالم  و�شائل  نقلته  ما  بح�شب  �ل�شاب،  بجو�ر  كانت  �شيدة 
و�شلت  عندما  �ل�شاب  جثة  بجو�ر  �ل�شيدة  وكانت  حملية. 
�شاعة من  بعد ن�شف  بنف�شها  �ألقت  لكنها  �لأمنية،  �لقو�ت 
لغًز�  وت�شع  �جلرمية  غمو�س  من  لتزيد  تقطنها،  عمارة 

حول عالقة �حلادثتني ببع�شهما.
�ألقت نف�شها  �ل�شيدة  �إعالم جز�ئرية، فاإن  وبح�شب و�شائل 
من �لطابق �ل�شاد�س ما �أدى �إىل تعر�شها لإ�شابات خطرية، 
حيث مت نقلها �إىل م�شت�شفى حكومي ولفظت �آخر �أنفا�شها. 
�ل�شحية  ”�ل�شاب  �إن  لين“  �أون  ”�ل�شروق  م��وق��ع  وق���ال 
خنجر  بطعنات  متاأثر�  ت��ويف  عاما،   20 عمره  يبلغ  �لأوىل 
يف حي �لوهارنة، حيُث جرى �إبالغ م�شالح �لدرك �لوطني 
عن �جلرمية، �لتي �نتقلت عنا�شرها �لإقليمية �إىل م�شرح 
م�شالح  ”عنا�شر  �أن  �إىل  �ملحلي  �ملوقع  و�أ���ش��ار  �حلادثة“. 
�ل�شحية  على  �جل��رمي��ة  موقع  يف  ع��رثت  �لوطني  �ل���درك 
ملقاة على �لأر�س، ومعه �شيدة تبلغ من �لعمر 27 عاما“.

يحول نف�سه �إىل دمية 
�أوليفري�  دي  دي��ا���س  ماك�شيمو  فيليبي  �ل��رب�زي��ل��ي  ن�شاأ 
�ملتحركة لباربي مع �شقيقاته، مما  �لر�شوم  وهو ي�شاهد 
جعله �شغوفاً بعامل باربي و�شمم على حتويل نف�شه �إىل 

�شخ�شية �شديق باربي “كني”.
وعلى مدى �شنو�ت، ��شتخدم �ل�شاب �ملكياج لتقليد “كني” 
42 عملية جتميلية، مبا  ل�  �لعامة، وخطط  �لأماكن  يف 
على  للح�شول  �ل�شيليكون  وزرع  �لأ�شالع  �إز�ل��ة  ذلك  يف 

مظهر �لدمية ب�شكل د�ئم.
ذكوري  من���وذج  ع��ل��ى  للعثور  ك��اف��ح  ق��د  ماك�شيمو  وك���ان 
“كني” بعدما مر مبرحلة  به و�ختار �شخ�شية  يحتذى 
من  ع�شرة  �لثانية  يف  وهو  و�لديه  �نف�شال  بعد  ع�شيبة 
عمره، وبعد �شنو�ت من �لتنمر قرر تقليد �لدمية ليح�شن 

مظهره �خلارجي ويكت�شب �ملزيد من �لثقة بنف�شه.

در��سة �سادمة عن ممار�سة �لريا�سة يف �أوروبا
�لحتاد  نطاق  على  �أجريت  جديدة  در��شة  ك�شفت 
�أن و�ح���د� م��ن ب��ني ك��ل مو�طنني �ثنني  �لأوروب����ي 
�لتمارين  مي��ار���س  مل  �لأوروب������ي  �لحت����اد  دول  يف 
��شتطالع  و�أظهر  ريا�شية.  لعبة  �أي  �أو  �لريا�شية 
مقارنة   %  45 بلغت  �لن�شبة  �أن  "يوروبارومرت" 
ب�39 % خالل عام 2009، ولكنها �نخف�شت بو�قع 
لذلك،  وبالإ�شافة   .2017 عام  منذ  مئوية  نقطة 
% قالو� �إنهم  نحو و�حد من بني كل خم�شة، �أو 17 
مر�ت  �أقل من ثالث  �لتمارين  يقومون مبمار�شة 
% م��ن م��و�ط��ن��ي �لحت���اد  ���ش��ه��ري��اً. ومي���ار����س 32 
�لأوروبي �لتمارين �لريا�شية مرة و�حدة �أ�شبوعياً، 
ع��ن خم�س  يقل  ل  م��ا  �لريا�شة  % مي��ار���ش��ون  و6 
�أعلى  �شجلت  �لتي  �ل��دول  وكانت  �أ�شبوعياً.  م��ر�ت 
�لريا�شة  ميار�شو�  �أن  �ملرجح  من  مو�طنني  ن�شبة 
% وهولند�  60  % و لوك�شمبورج  63  فنلند�  71 
ن�شبة  �أعلى  �شجلت  �لتي  �ل��دول  كانت  %، يف حني 
مو�طنني من �ملرجح �أن ل ميار�شو� �لن�شاط �لبدين 
% وبولند� 65  % و�ليونان 68  قط �لربتغال  73 
%. و�أ�شار �ل�شتطالع �إىل �أن �لن�شيطني بدنياً عادة 

ما يكونو� من �لذكور و�ملتعلمني و�لعاملني و�لذين 
�لن�شاء  ن�شبة  وتبلغ  �مل���ايل.  بال�شتقر�ر  يحظون 
% مقابل  �لالتي مل ميار�شن �لريا�شة �إطالقاً 49 
 %  22 % بني �لذكور. و�أظهر �ل�شتطالع �أن   40
من �لعاطلني عن �لعمل ميار�شون �لن�شاط �لبدين 
% من   45 �أ�شبوعياً، يف حني  م��رة  يقل عن  ما ل 
�ملديرين �لتنفيذيني ميار�شون �لريا�شة �أ�شبوعياً. 
�لذين  �لأ���ش��خ��ا���س  �أن  �إىل  �ل���ش��ت��ط��الع  وخ��ل�����س 
% من   20 ف��و�ت��ريه��م  ي��و�ج��ه��ون �شعوبة يف دف��ع 
�أ�شبوعياً  �لبدين  �لن�شاط  �أن ميار�شو�  �ملرجح  غري 
 36 �ل�شعوبات  ه��ذه  يو�جهون  ل  بالذين  مقارنة 
�لبدين  �لن�شاط  ع��دم ممار�شة   %  41 و�أرج��ع   .%
�إن   %  25 �ل���وق���ت، يف ح��ني ق���ال  ت��و�ف��ر  �إىل ع���دم 
�ل�شبب عدم وجود د�فع �أو �هتمام. وخالل جائحة 
مار�شو�  �ل��در����ش��ة  �شملهم  مم��ن   %  34 ك���ورون���ا، 
�لن�شاط �لبدين ب�شورة �أقل دورية، و%18 توقفو� 
يف   %  34 ��شتمر  حني  يف  �لريا�شة،  ممار�شة  عن 
و9  �لريا�شي  �لن�شاط  من  �مل�شتوى  نف�س  ممار�شة 

% ز�دو� من ن�شاطهم.

�ملمثلة �لأمريكية �سارة بول�سون ت�سل �إىل حفل توزيع جو�ئز �إميي رقم 74 يف م�سرح مايكرو�سوفت يف لو�ض �أجنلو�ض  )� ف ب(

ليدي غاغا تنهار بالبكاء ب�سبب 
�لأمطار �خلطرية 

�خلا�س  ح�شابها  عرب  جديد  فيديو  مقطع  غاغا   �لعاملية  ليدي  �لنجمة  ن�شرت 
�عتذ�رها  وتقدم  بالبكاء  تنهار  وه��ي  فيه  ظهرت  �لجتماعي  �لتو��شل  مبوقع 
�لأمطار  ب�شبب  �ملا�شي  �ل�شبت  يوم  ميامي  يف  عر�شها  قطعت  �ن  بعد  للجمهور 

�خلطرية وظروف �لطق�س.
قالت ليدى غاغا ، وهي تبكي يف مقطع فيديو: “لقد حاولنا حًقا �إكمال �لعر�س 
�لليلة يف ميامي، لكننا مل نتمكن من ذلك، لأنه حتى عندما توقفت �لأمطار، كان 
�أرغب  �أنه لفرتة طويلة حًقا كنت  �أعلم  �لأر���س بالقرب منا،  هناك برق ي�شرب 
د�ئًما يف �أن �أكون ذلك �ل�شخ�س �ل�شيء �ملت�شدد، ولكن ما �أريده حًقا هو �أن �أكون 
ا م�شوؤولة وحمبة، ول �أعرف ماذ� �شاأفعل �إذ� حدث �أي �شيء لأي �شخ�س من  �أي�شً

�جلمهور، �أو �إىل �أي فرد من طاقمي �أو فرقتي �أو �لر�ق�شني”.


