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الكرملني: ال علم لنا با�ستخدام م�سريات اإيرانية يف اأوكرانيا

رو�شـيا تق�شف من�شـاآت للطاقـة يف كييف
بوتني ي�ستعد الإر�سال 9 اآالف جندي لبيالرو�سيا

الناتو يبداأ مناورات نووية.. وحتذيرات من �شدام
•• عوا�صم-وكاالت:

ناتو  الأط��ل�����س��ي  �سمال  دول���ة يف حلف    14 ق���وات  ب���داأت 
تدريبات �سنوية اأم�س الأول، ملحاكاة الدفاع عن الأرا�سي 

التي يغطيها احللف بالأ�سلحة النووية.
وذكر احللف اأن تدريبات »�ستيد فا�ست نون« ت�سمل 60 
التزود  واإع��ادة  مراقبة  وطائرات  مقاتالت  بينها  طائرة 
بالوقود وقاذفة قنابل بي-52 طويلة املدى من الوليات 

املتحدة �ستحلق من نورث داكوتا.
بلجيكا  ف��وق  �ستقام  التدريبية  ال��رح��الت  اإن  ناتو  وق��ال 
التي ت�ست�سيف التدريبات وفوق بحر ال�سمال وبريطانيا. 

و�سدد على اأنه لن ي�ستخدم الذخرية احلية.  
تدريبي  ن�ساط  نون  فا�ست  �ستيد  اأن  بيان �سحايف  وذك��ر 

روتيني ومتكرر ول �سلة لها باأي اأحداث عاملية حالية.

الردع  م��ن��اورات  الأطل�سي  �سمال  حلف  ب��دء  مع  وتزامنا 
النووي يف بحر ال�سمال وبلجيكا واململكة املتحدة، اأعلنت 
وزارة الدفاع البيالرو�سية، اأن الرئي�س الرو�سي فالدميري 
يف  لبيالرو�سيا،  جندي  اآلف   9 لإر���س��ال  ي�ستعد  بوتني 
قوات  ن�سر  ع��ل��ى  ومين�سك  مو�سكو  ب��ني  الت��ف��اق  اإط����ار 
واأن  الغربية،  بيالرو�سيا  ح��دود  على  م�سرتكة  ع�سكرية 
اإن  قال  الكرملني  بالو�سول.  ب��داأت  القوات  تلك  طالئع 
قرار اإر�سال جنود اإىل بيالرو�سيا جزء من عملية دفاعية، 
اأن اخلطوة ميليها  الرو�سية  الدفاع  فيما �سرحت وزارة 
الن�ساط اجلاري يف املناطق املجاورة لنا. ويقول اخلبري 
الرو�سي يف العالقات الدولية تيمور دويدار، يف لقاء مع 
يف  الرو�سية  الع�سكرية  القوة  عربية:  نيوز  �سكاي  موقع 
بيالرو�سيا ا�ستباقية لأي حترك عدواين من قبل الناتو 

�سد رو�سيا وحليفتها بيالرو�سيا.

جمل�س القيادة اليمني: احلوثيون 
اأحبطوا اآمال ال�شعب بال�شالم

•• اليمن-وكاالت:

بعد تعرث متديد الهدنة يف اليمن رغم امل�ساعي الأممية، اأكد رئي�س جمل�س القيادة 
الرئا�سي اليمني ر�ساد العليمي اأن ميلي�سيا احلوثي اأحبطت اآمال ال�سعب يف حتقيق 
املقهورين  م��رت��ب��ات  و���س��رف  وتو�سيعها،  ال��ه��دن��ة  وا���س��ت��م��رار  وال���س��ت��ق��رار  ال�����س��الم 
على  تغريدة  يف  العليمي  واأ�سار  والنهب.  بالقمع  ل�سيطرتها  اخلا�سعة  املناطق  يف 
ح�سابه يف تويرت، اأم�س الثالثاء، اإىل حاجة بالده لل�سالم والأمن، موؤكدا اأن املجل�س 

الرئا�سي واحلكومة �سيعمالن بال كلل من اأجل تلبية احتياجات اليمنيني.
ال�سعب  احتياجات  لتحقيق  معاً  �سي�سعيان  واحلكومة  املجل�س  اأن  على  �سدد  كما 

اليمني، عمال بتعهداتهما املعلنة رغم كل التحديات التي تواجه ال�سرعية.
اأ�سفه  املا�سي عن  الأ�سبوع  اأع��رب  هان�س غروندبرغ،  لليمن  الأمم��ي  املبعوث  وك��ان 

لعدم جتديد الهدنة يف البالد، موؤكداً اأن ذلك �سيوؤدي ملخاطر كبرية.
التي  ال�سابقة  الهدنة الأممية  الدولية يف متديد  امل�ساعي  اأن ف�سلت  اأتى ذلك بعد 

انتهت يف الثاين من اأكتوبر اجلاري.
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 م�رص والإمارات قلب واحد .. �شعار يرتجم  5 عقود 
من املحبة والعتزاز بروابط الأخوة و التعاون 

اأخبار الإمارات

اأملانيا متدد عمر مفاعالتها.. وحتدي 
ال�شتاء يوؤجل خطط امل�شتقبل

عربي ودويل

الكرة الذهبية حتقق 
حلم الطفولة لبنزميا 

الفجر الريا�شي

الق�ساء ي�ستدعي 5 م�سوؤولني يف ق�سية �سرقة اأموال ال�سرائب    

الأحزاب ال�شيا�شية يف العراق تعد بحكومة جديدة ال�شبت
•• بغداد-اأ ف ب:

عراقية  حم���ك���م���ة  ا����س���ت���دع���ت 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  م�����س��وؤول��ني 
ق�سية  خلفية  على  لل�سرائب 
من  دولر  م��ل��ي��ار   2،5 ���س��رق��ة 
اأم����������وال ال�������س���رائ���ب ك����ان����ت يف 
م�����س��رف ح���ك���وم���ي، وف����ق بيان 
ال���ث���الث���اء، فيما  ر���س��م��ي ���س��در 
اأ���س��درت م��ذك��رات توقيف بحّق 

م�ستبه فيهم.
عن  ب��ع��د  ال�����س��ل��ط��ات  تك�سف  مل 
ه���ذه  امل����ت����ورط����ني يف  ه�����وي�����ات 
ال��ق�����س��ي��ة ال���ت���ي اأث��������ارت ج����دًل 
العام يف بلد  ال��راأي  لدى  وا�سعاً 
غ��ن��ي ب��ال��ن��ف��ط ل��ك��ن ي��ع��اين من 

ف�ساد مزمن.
واأفاد البيان ال�سادر عن جمل�س 
قررت  الثالثاء  الأعلى  الق�ساء 
الثانية  ال��ك��رخ  حتقيق  حمكمة 
النزاهة  ب��ق�����س��اي��ا  امل��خ��ت�����س��ة 
الهيئة  ع����ام  م���دي���ر  ا����س���ت���ق���دام 
ومعاونه،  ل��ل�����س��رائ��ب  ال��ع��ام��ة 
وامل�������س���رف ع��ل��ى ال��ق�����س��م امل���ايل 
املايل  الق�سم  ووك��ي��ل  وال��رق��اب��ي 

ومدير الق�سم املايل.
الأح��������زاب  اأع���ل���ن���ت  ذل������ك،  اإىل 
الرئي�سية يف العراق عزمها عقد 

جل�سة برملانية ال�سبت للت�سويت 
على احلكومة اجلديدة، بح�سب 
بيان �سادر الثالثاء عن حتالف 
ي�������س���ّم تلك  اأن���������س����ئ ح����دي����ث����اً، 

الت�سكيالت ال�سيا�سية.
ا�ستمّرت  �سيا�سية  اأزم����ة  وب��ع��د 
عاماً بفعل اخل�سومة ال�سيا�سية 
ب����ني الأح���������زاب امل��ه��ي��م��ن��ة على 
العراق،  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي  امل�����س��ه��د 
ب�����ات ل���ل���ب���الد رئ���ي�������س���اً ج���دي���داً 
جديداً  ورئ��ي�����س��اً  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة 
للحكومة، فيما ت�سعى الأطراف 
العملية  ت�سريع  اإىل  الرئي�سية 

ال�سيا�سية.
وب����ع����د اج����ت����م����اع ال����ث����الث����اء يف 
م��ك��ت��ب رئ��ي�����س ال���رمل���ان حممد 
اإدارة  ائتالف  اأعلن  احللبو�سي، 
الدولة يف بيان اأنه بحث �سرورة 

ال�سراع بت�سكيل حكومة.
وي�سّم الئتالف الذي اأن�سئ يف 
الأحزاب  اأكر  الأخ��رية  الأ�سهر 
ال�سيعية  الأح�����زاب  ال���ب���الد:  يف 
امل���وال���ي���ة لإي������ران امل��ن�����س��وي��ة يف 
ميلك  ال��ذي  التن�سيقي  الإط���ار 
 ،329 اأ���س��ل  م��ن  نائباً   138
ال�سني  التحالف  اإىل  بالإ�سافة 
عن  ف�ساًل  احللبو�سي،  بقيادة 
الكبريين،  ال��ك��ردي��ني  احل��زب��ني 

الكرد�ستاين  ال��وط��ن��ي  الحت����اد 
واحل��������������زب ال�����دمي�����وق�����راط�����ي 
اأن  البيان  واأورد  الكرد�ستاين. 
الئ����ت����الف اأع���ل���ن ع���زم���ه دع���وة 
اىل عقد جل�سة  النواب  جمل�س 
للت�سويت  امل��ق��ب��ل  ال�����س��ب��ت  ي���وم 
على احلكومة بكامل اأع�سائها. 
وك�����ّل�����ف رئ����ي���������س اجل���م���ه���وري���ة 
ال��ل��ط��ي��ف ر�سيد  ع��ب��د  اجل���دي���د 
الرملان  ان��ت��خ��اب  بعد  مبا�سرة 
له يف 13 ت�سرين الأول اأكتوبر، 
بت�سكيل  ال���������س����وداين  حم���م���د 
رئي�س  واأم����ام  ج��دي��دة.  حكومة 
احل���ك���وم���ة ال�����ذي ي��ن��ت��م��ي وفق 
العرف الد�ستوري اإىل الطائفة 
ال�سيعية ذات الغالبية يف العراق، 
30 يوماً وفق الد�ستور لت�سكيل 

حكومة جديدة.
وتكليف  الرئي�س  انتخاب  وج��اء 
رئ��ي�����س ج��دي��د ل��ل��ح��ك��وم��ة، بعد 
اأزم�������ة ���س��ي��ا���س��ي��ة ط���وي���ل���ة منذ 
الن����ت����خ����اب����ات ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة يف 
 ،2021 اأكتوبر  الأول  ت�سرين 
اأعمال  اإىل  ذروت���ه���ا  يف  و���س��ل��ت 
الرئي�سي  اخل�سم  واأعلن  عنف. 
الزعيم  ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي،  ل����الإط����ار 
اأنه لن ي�سارك  مقتدى ال�سدر، 

يف احلكومة املقبلة.

حتى لو ا�ستخدمها بوتني
لهذا لن ت�شتخدم الوليات املتحدة الأ�شلحة النووية!

•• الفجر -فريد كابالن -ترجمة خرية ال�صيباين

اإذا ا�ستخدم فالدميري بوتني الأ�سلحة النووية لتفادي الهزمية يف حربه 
�سد اأوكرانيا، فكيف �سيكون رد فعل الوليات املتحدة؟

هذا ال�سوؤال يجعلنا نفكر يف احتمال ن�سوب حرب نووية بجدية اأكر من 
اأي وقت م�سى منذ اأزمة ال�سواريخ الكوبية عام 1962. ومع ذلك، فقد 
الأمريكية اجتاًها مذهاًل، والذي كان  اتخذ تفكري م�سوؤويل احلكومة 
�سيعتر هرطقة وخطرا قبل ب�سع �سنوات فقط.   )التفا�سيل �س11( 

الأمم املتحدة حتّذر من جماعة 
ال�شومال  يف  م�شبوقة  غري 

•• جنيف-اأ ف ب:

املتحدة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  ح�������ّذرت 
الثالثاء  )اليوني�سيف(  للطفولة 
باتت  ال������ذي  ال�������س���وم���ال  اأن  م����ن 
املجاعة  ����س���ف���ري  ع���ل���ى  م���ن���اط���ق���ه 
منذ  م�سبوق  غ��ري  و�سًعا  �سيواجه 
تعبئة  حت�سل  مل  اإذا  ق���رن  ن�سف 
�سعب  اإنقاذ  اأج��ل  من  كبرية  دولية 

الدولة الإفريقية.
ولفتت املنظمة الأممية اإىل اأن 44 
رعاية  موؤ�س�سات  دخلوا  طفل  األ��ف 
�سوء  ب�سبب  ال�����س��وم��ال  يف  �سحية 

تغذية حاّد يف اآب اأغ�سط�س.
وق����ال ج��ي��م�����س اي���ل���در، وه���و ناطق 
ات�سال  يف  ال��ي��ون��ي�����س��ي��ف،  ب���ا����س���م 
بالفيديو من ال�سومال )هذا يعني 
دقيقة  ك��ل  يدخل  طفل  هناك  اأن( 
اإىل مركز رعاية �سحية لُيعاَلج من 
اإىل  ا  اأي�سً ولفت  ح��اد.  تغذية  �سوء 
اأن العديد من الأطفال ل ميكنهم 
حتى الو�سول اإىل مراكز ال�سحة .

ا�شراب عام وتظاهرة بالآلف يف جرجي�س التون�شية 
•• جرجي�س-اأ ف ب:

الآلف  وتظاهر  عام  اإ�سراب  ُنفذ 
جرجي�س  م���دي���ن���ة  ����س���ك���ان  م�����ن 
التون�سية )جنوب �سرق( الثالثاء 
للمطالبة بالبحث عن مهاجرين 
دفن  بعملية  والتنديد  مفقودين 
دون  للمهاجرين  مقرة  يف  جثث 

ا�سهار لهوياتها.
ودع�����ا ل���ال����س���راب ال���ع���ام الحت����اد 
امل��ح��ل��ي )ن���ق���اب���ة( م��ط��ال��ب��ا بفتح 
حت��ق��ي��ق يف ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ح��ث عن 

املفقودين وطريقة دفنهم.
ويف الليلة الفا�سلة بني 20 و21 
اأيلول �سبتمر الفائت، ُفقد مركب 
18 تون�سيا  مهاجرين على متنه 
وانت�سل بحارة جثتني كما تفطنت 
ال�سلطات اإىل وجود اأربع جثث مت 
انت�سالها �سابقا ودفنت باخلطاأ يف 
للمهاجرين،  خم�س�سة  م��ق��رة 
للحقوق  التون�سي  للمنتدى  وفقا 
الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وهي 

الطوارئ.
�سورا  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  بع�س  ورف���ع 
لب���ن���ائ���ه���م امل���ف���ق���ودي���ن ولف���ت���ات 
كتبوا عليها جرمية دولة ونطالب 

باحلقيقة.
ال��رئ��ي�����س قي�س  والث���ن���ني ط��ل��ب 
�سعّيد من وزيرة العدل ليلى جفال 
فتح حتقيق عديل يف ملف الهجرة 
والتون�سيات  التون�سيون  ليعرف 
احل��ق��ي��ق��ة ك��ام��ل��ة ول��ي��ت��ح��م��ل من 
تبعات  ال��ف��واج��ع  ه���ذه  وراء  ك���ان 

اخاللته وتق�سريه.
التون�سية  ال�������س���ل���ط���ات  وجت������د 
اعرتا�س  ع��م��ل��ي��ات  يف  ���س��ع��وب��ات 
ب�سبب  ان���ق���اذه���م  او  امل��ه��اج��ري��ن 

نق�س املعدات.
م��ع حت�����ّس��ن الأح������وال اجل��وي��ة يف 
ت��ون�����س ت��ت��زاي��د وت����رية حم���اولت 
انطالقاً  النظامية  غري  الهجرة 
والليبية  التون�سية  ال�سواحل  من 
اأحيانا  وت��ن��ت��ه��ي  اإي���ط���ال���ي���ا  ن��ح��و 

بحوادث غرق.

   

بعد تدهور حالتها ال�شحية: 
نقل عبري مو�شي اإىل امل�شحة

•• الفجر -تون�س:

عبري  احل��ر  الد�ستوري  احل��زب  لرئي�سة  ال�سحية  احل��ال��ة  ت��ده��ورت 
الذي  املكان  من  اإبعادها  اأمنيني  حماولة  بعد  الثنني  م�ساء  مو�سي 

تنفذ فيه اإ�سراب اجلوع امام مقر وزارة الداخلية.
ق��وات من  في�سبوك  ب�سفحة مو�سي على موقع  ُن�سر  فيديو  واأظهر 
املكان الذي تعت�سم به ورف�س  ابعاد مو�سي من  المن وهي حتاول 

الخرية ذلك قبل ان ُيغمى عليها وت�سقط ار�سا.
من  بعدد  حماطة  الر����س  على  مم��ددة  مو�سي  الفيديو  اظهر  كما 
يف  املدنية  احلماية  رج��ال  وببع�س  ال�سخ�سيني  وحرا�سها  المنيني 

ظل جتمع عدد كبري من اأن�سار احلزب.
لإج���راء فحو�سات  ال�سعاف  رج��ال  م��ن  ع��دد  تدخل  الفيديو  ووف��ق 
ملو�سي �سملت خا�سة دقات القلب و�سغط الدم قبل ان ي�سريوا على 
قوات المن باإح�سار �س����يارة ا�س����عاف لنقله����ا اىل امل�سحة وهو ما مت 

فعال.                                                       )التفا�سيل �س10(

رجال الإطفاء يخمدون حريقا يف حمطة طاقة حرارية ، ت�سررت من �سربة �ساروخية يف كييف  )رويرتز(

من �سيبداأ بال�سربة الوىل وكيف �سيكون رد الثاين؟

�سكان مدينة جرجي�س يف مظاهرة اإثر فقدان مهاجرين يف البحر   )ا ف ب(

مو�سي قبل نقلها اىل امل�ست�سفى

•• عوا�صم-وكاالت:

لرو�سيا  دول���ي���ة  ات���ه���ام���ات  و����س���ط 
با�ستخدام طائرات م�سرية اإيرانية 
يف �سن هجمات على اأوكرانيا، نفى 

الكرملني الأمر متاماً.
الر�سمي  امل���ت���ح���دث  اأع����ل����ن  ف���ق���د 
دميرتي  الرو�سية،  الرئا�سة  با�سم 
الكرملني  اأن  الثالثاء،  بي�سكوف، 
اأي معلومات عن �سراء  لي�س لديه 
ل���ط���ائ���رات دون ط���ي���ار من  ب�����الده 

اإيران.
واأ�ساف يف حديث لل�سحافيني، اأن 
الكرملني ل ميلك معلومات حول 
وزارة  ب�سوؤال  امل�ساألة، مطالباً  هذه 

الدفاع.
اأم�س  اأوك�����ران�����ي�����ا،  واأع���ل���ن���ت  ه�����ذا 
�سربات  ث������الث  اأن  ال�����ث�����الث�����اء، 
ا���س��ت��ه��دف��ت »م��ن�����س��اأة ل��ل��ط��اق��ة« يف 
تعّر�س  ع���ل���ى  ي�����وم  ب���ع���د  ك���ي���ي���ف، 
ل�سربات  الأوك���ران���ي���ة  ال��ع��ا���س��م��ة 

رو�سية اأ�سفرت عن �سقوط قتلى.
الرئا�سة  مكتب  مدير  نائب  واأف��اد 
تيمو�سنكو  ك��ريي��ل��و  الأوك����ران����ي����ة 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على 
�سربات   3 ا���س��ت��ه��دف��ت  م��ب��دئ��ي��اً، 
ال�سفة  ع���ل���ى  ل���ل���ط���اق���ة  م���ن�������س���اأة 

الي�سارية لكييف.

كرى  ث��اين  يف  �سناعية«  »���س��رك��ة 
الأوكرانية خاركيف، بح�سب  املدن 
ترييخوف  اإي��غ��ور  بلديتها  رئي�س 
دقائق،   5 غ�����س��ون  يف  ق���ال  ال����ذي 
�سهدت املدينة �سل�سلتي انفجارات.

و����س���ه���دت ك����ل اأن�����ح�����اء اأوك����ران����ي����ا 
حتذيرات من غارات جوية يف ظل 
با�ستخدام  رو�سية جديدة  هجمات 

ال�سواريخ والطائرات امل�سرية.
مناطق  يف  ال�������س���ل���ط���ات  واأع����ل����ن����ت 
ع������������������دة، ت�������������س������م������ل خ������ارك������ي������ف 
وميكوليف،  ودنيروبيرتوف�سك 
اأنظمة  ت��ف��ع��ي��ل  ال���ث���الث���اء،  اأم�������س 
ال�سواريخ  ول��ك��ن  اجل���وي،  ال��دف��اع 
ع���دة مناطق.  ت�����س��رب يف  م��ازال��ت 
العا�سمة  ع�����م�����دة  اأع�����ل�����ن  ك����م����ا 
عن  كليت�سكو  فيتايل  الأوك��ران��ي��ة 

وقوع انفجارات جديدة.
مبنى  ت���ع���ر����س  م���ي���ك���ولي���ف،  ويف 
���س��ك��ن��ي ل���ه���ج���وم ب�������س���اروخ خالل 
الليل، كما انت�سلت قوات الطوارئ 
الركام، وفقا  اأ�سفل  جثة رجل من 

ملا قاله احلاكم فيتايل كيم.
وق����������ال ال����رئ����ي���������س الأوك��������������راين 
اأوكرانيا  زيلين�سكي:  فولودميري 
املحتلني. هم  تتعر�س لهجوم من 
يرعون  مبا  القيام  يف  م�ستمرون 

فيه: الرتهيب وقتل املدنيني.

وقال م�سوؤولون اأوكرانيون و�سهود 
الرو�سية هاجمت  القوات  اإن  عيان 
�سمال  يف  للطاقة  التحتية  البنية 
كييف اأم�س الثالثاء، مما ت�سبب يف 
ت�ساعد  اإىل  واأدى  انفجارات  ع��دة 

الدخان يف �سماء املدينة.
نائب  تيمو�سينكو  ك��ريي��ل��و  وق����ال 
الأوك���راين  الرئي�س  مكتب  رئي�س 
�سربات  ث���الث  وج��ه��ت  رو���س��ي��ا  اإن 

ملن�ساأة طاقة غري حمددة.
وق�����ال رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة امل���دي���ن���ة اإن 
التحتية  البنية  ا�ستهدف  الهجوم 
ال����ط����وارئ  ع���م���ال  واإن  احل���ي���وي���ة 

يتجهون اإىل هناك.
�سربتني  اإن  ت��ي��م��و���س��ن��ك��و  وق�����ال 
ا���س��ت��ه��دف��ت��ا م���ن�������س���اأة ل��ل��ط��اق��ة يف 
مدينة دنيرو )و�سط(، ما ت�سبب 
بالغة. وذكر حاكم حملي  باأ�سرار 

اأن الكهرباء انقطعت عن عدد من 
اأحياء املدينة.

من�ساأة  ���س��رب��ات  ا���س��ت��ه��دف��ت  ك��م��ا 
للطاقة يف جيتومري، وهي مدينة 
تيمو�سنكو.  بح�سب  كييف،  غ��رب 
وانقطعت اإمدادات الكهرباء واملياه 
عن املدينة، بح�سب رئي�س بلديتها 

�سريغي �سوخوملني.
ف��ا���س��ت��ه��دف��ت �سربة  ����س���رق���اً،  اأم�����ا 

منظمة تتابع ملف الهجرة.
واأف����اد م��را���س��ل ف��ران�����س ب��ر���س باأن 
مبن  امل��دي��ن��ة  ���س��ك��ان  م���ن  الآلف 
جتمعوا  املفقودين  عائالت  فيهم 
ال���������س����ارع  م���������س����رية يف  ون����ظ����م����وا 
مطالبني  ل��ل��م��دي��ن��ة  ال��رئ��ي�����س��ي 
ال�����س��ل��ط��ات ب��ت��ك��ث��ي��ف ال��ب��ح��ث عن 
املفقودين ومنددين بعمليات دفن 
�سابقة جلثث يف مقر للمهاجرين 

ات�سح فيما بعد انها تعود لبع�س 
املفقودين التون�سينب.

وت�����س��م ج��رج��ي�����س م��ق��رة تدفن 
غالبيتهم  مهاجرين  جثث  فيها 
اف���ري���ق���ي���ا جنوب  م����ن ج��ن�����س��ي��ات 

ال�سحراء.
احلكومية  املوؤ�س�سات  اأغلقت  كما 
واقت�سرت  ال���ب���الد  يف  وامل���ت���اج���ر 
على  ال���������س����ح����ي����ة  اخل���������دم���������ات 
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•• اأبوظبي -وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  اأم������ر 
اآل نهيان رئي�س  زاي��د  حممد بن 
بتقدمي  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
اإن�س������انية  اإغاثي�����ة  م�����س��اع��دات 
مليون   100 بقيمة  اإ�سافي������ة 
املدنيني  اإىل  اأم�����ريك�����ي  دولر 
الأوك����ران����ي����ني امل��ت�����س��رري��ن من 

الأزمة يف اأوكرانيا.
اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  وقالت 
ل�سوؤون  دول����ة  وزي����رة  ال��ه��ا���س��م��ي 
ه����ذه  اإن  ال������������دويل  ال�����ت�����ع�����اون 
تاأتي  الإ�����س����اف����ي����ة  امل���������س����اع����دات 
�ساحب  اإمي�������ان  م����ن  ان���ط���الق���اً 
باأهمية  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و 
خا�سة  الإن���������س����اين  ال���ت�������س���ام���ن 
والنزاعات  احل�����روب  ح����الت  يف 
وت������ن������درج ����س���م���ن ج����ه����ود دول�����ة 
التخفيف  يف  امل�ستمرة  الإم���ارات 
من التداعيات الإن�سانية لالأزمة 

الأوكرانية.
دولة  اأن  اإىل  معاليها  واأ����س���ارت 
الإم����ارات ق��دم��ت خ��الل الأ�سهر 
امل���ا����س���ي���ة م�������س���اع���دات اإغ���اث���ي���ة 
مماثلة اإىل املدنيني الأوكرانيني 

امل��ت�����س��رري��ن م��ن الأزم�����ة ف�ساًل 
ع���ن ت�����س��ي��ريه��ا ط����ائ����رات حتمل 
لالجئني  اإغ���اث���ي���ة  م�������س���اع���دات 
الأوكرانيني يف بولندا ومولدوفا 

ل��ن��داء منظمة  وذل���ك ا���س��ت��ج��اب��ة 
وخطة  ال��ع��اج��ل  امل��ت��ح��دة  الأمم 
لالجئني  الإقليمية  ال�ستجابة 

من اأوكرانيا.

القوات الثيوبية تعلن �شيطرتها 
تيغراي  يف  مـــدن  ثـــالث  عــلــى 

•• ادي�س ابابا-اأ ف ب:

اأعلنت احلكومة الثيوبية الثالثاء 
ث��الث م��دن يف  اأن��ه��ا �سيطرت على 
اإقليم تيغراي ال�سمايل الذي ي�سهد 
خ�سو�سا  م���وؤك���دة  دام����ي����اً،  ن���زاع���اً 
�ساير  م���دي���ن���ة  ع���ل���ى  ال����س���ت���ي���الء 
قتال  فيها  ان��دل��ع  ال��ت��ي  الرئي�سية 

عنيف اأثار قلق املجتمع الدويل.
وقالت احلكومة يف بيان اإن اجلي�س 
ال���ف���درايل الث��ي��وب��ي ���س��ي��ط��ر على 
م���دن ���س��اي��ر واأمل���ات���ا وك����ورمي بدون 

معارك مدنية.
كانت قيادة قوات املتمردين يف هذه 
اثيوبيا  ���س��م��ال  ال��واق��ع��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
الثيوبية  القوات  اأن  �سابقا  اعلنت 
�ساير،  ع��ل��ى  �سيطرت  والري���رتي���ة 
ال���ت���ي ي��ب��ل��غ ع����دد ���س��ك��ان��ه��ا ح���واىل 
نحو  والبعيدة  ن�سمة  األ��ف   100
احل����دود  ج���ن���وب  ك���ي���ل���وم���رًتا   40

الإثيوبية مع اإريرتيا.

اأ�شرتاليا ترتاجع عن اعرتافها بالقد�س عا�شمة لإ�شرائيل
•• �صيدين-اأ ف ب:

الغربية  بالقد�س  اليوم  بعد  لن تعرتف  اأّنها  الثالثاء  اأ�سرتاليا  اأعلنت 
عا�سمة لإ�سرائيل، يف تراجع عن �سيا�ستها ال�سابقة قوبل بتنديد من 

الدولة العرية واإ�سادة من الفل�سطينيني.
املدينة  و�سع  اأّن  وون��غ  بيني  الأ�سرتالية  اخلارجية  وزي���رة  واأّك���دت 

املقّد�سة يجب اأن يتقّرر من خالل حمادثات �سالم بني الإ�سرائيليني 
احلكومة  اّتخذته  للجدل  مثري  ق��رار  عن  تراجع  يف  والفل�سطينيني، 

املحافظة ال�سابقة.
وقالت وونغ »اأعلم اأّن هذا )القرار( ت�سّبب يف نزاعات واأزمات يف 
جزء من املجتمع الأ�سرتايل. اليوم، ت�سعى احلكومة حلّل هذا 
الأمر. وتابعت لن ندعم نهجا يقّو�س حل الدولتني، م�سيفة 

اأن �سفارة اأ�سرتاليا كانت دائماً، ول تزال، يف تل اأبيب.

رئي�س الدولة ياأمر بتقدمي م�شاعدات اإن�شانية اإىل املدنيني 
الأوكرانيني املت�شررين من الأزمـة بـــ 100مليـون دولر
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات لالإفتاء ال�شرعي ي�شارك بورقة بحثية يف املوؤمتر العاملي الـ 7 لالإفتاء يف القاهرة

املعوقات،  واإزال���ة  احللول،  لإيجاد 
وحتقيق  للتحديات،  وال�ستجابة 
امل�����س��ل��ح��ة وامل��ن��ف��ع��ة، وت��ف��اع��ل مع 
فاإنَّه  وع��ل��ي��ه:  ����س���رورة،  اأو  ح��اج��ة 
اأن  ال�سحيحة  للفتاوى  ميكن  ل 

لتحقيق  الوعي  تعزيز  يف  املوؤمتر 
والتي  امل�ستدامة،  التنمية  اأه��داف 
ودعت  احلنيف  ديننا  عليها  حثَّنا 

اإليها القيم الإن�سانية النبيلة.
" اإنَّ هذا  الدرعي:  الدكتور  وقال 

التي  ه����ي  التنمية"  و"فتوى 
والت�سدد  ال��ت��ط��رف  ع��ل��ى  تق�سي 
وتواكب  والن���غ���الق،  والن���ح���الل 
حلاجيات  وت�����س��ت��ج��ي��ب  ال�����واق�����ع، 
املفاهيم  وت�����س��ت��وع��ب  ال�������س���ب���اب، 

بني  التوا�سل  يف  العامة  الأم��ان��ة 
موؤ�س�سات الفتوى يف العامل وتبادل 
ال��ت��ج��ارب واخل�����رات، ون��ق��ل لهم 
لالإفتاء  الإم���ارات  جمل�س  حتيات 
ال�سرعي وتثمينه لأهمية مو�سوع 

املجتمعات  تعطيل  يف  �سبًبا  تكون 
تتقاع�س  اأن  ول  ال��ت��ن��م��ي��ة،  ع���ن 
تنمية  يف  ب��دوره��ا  ال�سطالع  عن 
اأو�ساعها،  وم�سايرة  جمتمعاتنا 
الفتوى"  "تنمية  اأن  ���س��ك  ف���ال 

ي�سهد  ف��ي��ه  نعي�س  ال���ذي  الع�سر 
تغريات هائلة، وتطورات عظيمة، 
يف �ستى املجالت العلمية والتقنية 
والثقافية والجتماعية، والفتوى 
يف جوهرها �سوؤال يتطلب اجلواب؛ 

•• القاهرة-وام:

الإمارات  جمل�س  من  وف��د  �سارك 
�سعادة  برئا�سة  ال�سرعي  لالإفتاء 
الدرعي  ح��ب��ت��ور  ع��م��ر  ال���دك���ت���ور 
بحثية  بورقة  املجل�س،  ع��ام  مدير 
يف املوؤمتر العاملي ال�سابع لالإفتاء، 
ة  العامَّ الأم����ان����ة  ت��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي 
ل���دور وه��ي��ئ��ات الإف���ت���اء يف العامل 
واأه���داف  :"الفتوى  ع��ن��وان  حت��ت 
التنمية امل�ستدامة" ويقام برعاية 
فخامة عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�س 

جمهورية م�سر العربية.
���ه م��دي��ر ع���ام امل��ج��ل�����س - يف  وت���وجَّ
األقاها �سمن اجلل�سة  التي  كلمته 
العلمية الأوىل والتي عقدت حتت 
ال��ف��ت��وى يف حتقيق  :"دور  ع��ن��وان 
 - امل�ستدامة"  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه������داف 
امل�سرية  الإف��ت��اء  دار  اإىل  بال�سكر 
املوؤمتر  تنظيم  يف  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى 
وذل��ك �سمن جهود  �سنوي،  ب�سكل 

فاعلة  وت��ك��ون  ال��ك��رى،  املعا�سرة 
�سمن جهود الوطن".

منظوماتنا  اأن   “  : واأ�������س������اف 
الإف���ت���ائ���ي���ة ب��ع��ل��م��ائ��ه��ا واأدوات����ه����ا، 
وحم����ت����وي����ات����ه����ا وم���رج���ع���ي���ات���ه���ا، 
بقوة  ق��ادرة  املن�سبطة  ومناهجها 
ا يف تعزيز  على اأن توؤدي دوًرا مهمًّ
وال�ستدامة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��ف��اه��ي��م 
ال��وط��ن��ي��ة لدولنا  ودع���م اخل��ط��ط 
وا�سرتاتيجيتها،  وح��ك��وم��ات��ه��ا 
واحلفاظ  ال���س��ت��ه��الك،  وتر�سيد 
على البيئة واإ�سناد الإنتاج الوطني، 
وت�����س��ج��ي��ع الب����ت����ك����ار والإب����������داع، 
والن�����ف�����ت�����اح ع����ل����ى امل�������س���ت���ج���دات 
بالبنية  والرت�����ق�����اء  امل���ع���ا����س���رة، 
وقائع  ومواكبة  املبهرة،  التحتية 
ال�سباب  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ���س��ع��وب��ن��ا 
واملوارد الب�سرية، وحاجيات العمل 
وحت���دي���ات الأ�����س����رة، وال����س���رتاك 
ل�سناعة م�ستقبل  النافع يف عاملنا 

الب�سرية".

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة لر�شد وا�شتبدال الأعالم 
التالفة يف املناطق الواقعة �شمن نطاقها اجلغرايف

•• اأبوظبي –الفجر:

ب��ا���س��رت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي، م��ن خ���الل ك��ل م���ن: م��رك��ز بلدية 
املدينة، ومركز بلدية ال�سهامة، ومركز بلدية م�سفح، ومركز بلدية 
الأعالم  وا�ستبدال  الوثبة، حملة لر�سد  بلدية  زايد، ومركز  مدينة 
مع  بالتعاون  اجل��غ��رايف،  نطاقها  �سمن  الواقعة  املناطق  يف  التالفة 
املجتمع  اأفراد  اأبوظبي، وذلك بهدف توعية  العامة ل�سرطة  القيادة 
اإبراز علم الدولة ب�سكل لئق على املنازل واملن�ساآت، تعزيزاً  ب�سرورة 

للمظهر اجلمايل واحل�ساري الذي تتمتع به اأبوظبي.
التوايل، ر�سد  اأيام على  ملدة خم�سة  ت�ستمر  التي  وتت�سمن احلملة، 
اجلغرايف  النطاق  �سمن  الواقعة  املناطق  كافة  يف  التالفة  الأع���الم 
باأعالم  وا�ستبدالها  الفرعية،  وم��راك��زه��ا  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  لبلدية 
جديدة، بالإ�سافة اإىل توعية املالك وامل�ستاأجرين ب�سرورة ا�ستبدال 
وتتما�سى مع  ال��دول��ة  برمز  تليق  ج��دي��دة  ب��اأخ��رى  التالفة  الأع���الم 
لدى  ال�سلوكيات  ه��ذه  وت��ع��زي��ز  للمدينة،  ال��ع��ام  احل�����س��اري  املظهر 

الأجيال اجلديدة تقديراً واحرتاماً لعلم الدولة.

بريد الإمارات يفتتح متاجر جديدة يف مراكز الت�شوق الكربى بدبي لالرتقاء بتجربة املتعاملني
•• دبي -وام: 

يف  ال��رائ��دة  الت�سوق  مراكز  بع�س  يف  جديدة  متاجر  الإم���ارات  بريد  افتتح 
اإم��ارة دبي مبا يف ذلك دبي م��ول، وم��ول الإم���ارات، والواحة م��ول، ومدينة 
مول، وذلك يف اإطار ا�سرتاتيجية تو�سيع ال�سبكة امل�ستمرة لريد الإمارات، 

والتي تهدف اإىل زيادة عدد املواقع خلدمة املتعاملني.
يرتادها  التي  الت�سوق  مراكز  اأه��م  يف  ت��واج��ده  اأن  الإم����ارات،  بريد  واعتر 
و�سهلة  �سل�سة  جتربة  للمتعاملني  �ستوفر  واملت�سوقني،  ال��زّوار  من  العديد 
الت�سجيل  فيها  مبا  الإم���ارات،  بريد  من  الأ�سا�سية  اخلدمات  اإىل  للو�سول 
وخدمات  بريدية،  خدمات  من  وال�ستفادة  الريدية،  ال�سناديق  خدمة  يف 

التو�سيل املحلي والدويل.
واأ�سار را�سد حريز الفال�سي، املدير التنفيذي بالوكالة لعمليات التجزئة يف 
اأهمية قيمة ال�سرعة والراحة لدى املتعاملني، خا�سة  اإىل  بريد الإم��ارات، 
الو�سول  على  التاأكيد  مع  واللوج�ستية،  الريدية  باخلدمات  يتعلق  فيما 

ب�سهولة اإىل مكاتب بريد الإمارات خالل زياراتهم للمراكز التجارية .
الإم���ارات  لريد  ال�سرتاتيجية  اخلطط  م��ن  ج���زءاً  اخل��ط��وة  ه��ذه  ومتثل 
الرامية اإىل تعزيز �سبكته املحلية وت�سهيل الو�سول اإىل اخلدمات واحللول 
لتح�سني  ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  لتو�سيع  جهوده  مع  ومتا�سياً  املبتكرة، 
التو�سيل  وحلول  ال�سريعة  والتو�سيل  الريدية  اخلدمات  وج��ودة  كفاءة 

لالأعمال التجارة الإلكرتونية.

املجل�س الوزاري للتنمية برئا�شة من�شور بن زايد ي�شتعر�س عددًا من املبادرات والت�شريعات لدعم املنظومة احلكومية
•• اأبوظبي - وام:

ت���راأ����س ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير ديوان الرئا�سة، اجتماع 
والذي  للتنمية  ال�����وزاري  املجل�س 
ُعقد اأم�س الثالثاء يف ق�سر الوطن 
جرى  حيث  اأبوظبي،  العا�سمة  يف 
املبادرات  من  ع��دد  مناق�سة  خالله 
الهادفة  والت�سريعات  وال�سيا�سات 
اإىل دعم منظومة العمل احلكومي 
يلبي  مبا  تطويرها  يف  وال�ستمرار 
امل�ستقبلية.  امل���رح���ل���ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
مناق�سة  الجتماع  اأجندة  ت�سمنت 
ال�سلع  باأ�سعار  املتعلقة  ال�سيا�سات 
ال�ستهالكية الأ�سا�سية والإعفاءات 
واآليات  ال�����س��ن��اع��ة  م��دخ��الت  ع��ل��ى 
لتنظيم العمالة يف الدولة. كما متت 
مناق�سة عدد من القرارات املتعلقة 
وتلك  ال�سحية  الرعاية  بخدمات 
الطبيعية  امل�سعة  ب��امل��واد  املتعلقة 
امل���ن�������س���اأ وت���ن���ظ���ي���م احت�������اد املُ������الك 

اخل��ت��ام��ي��ة ل��ك��ل م��ن ه��ي��ئ��ة الهالل 
ل��دول��ة الإم����ارات العربية  الأح��م��ر 
امل����ت����ح����دة، وم���وؤ����س�������س���ة الإم���������ارات 

ب�ساأن املخزون ال�سرتاتيجي للغذاء 
 ،2022 ع���ام  م��ن  الأول  للن�سف 
ونتائج امل�ساركة يف الجتماع الثالث 

والهيئة  ل��ل�����س��رائ��ب،  الحت����ادي����ة 
امل����دين، و�سركة  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة 
املتكاملة  ل��الت�����س��الت  الإم��������ارات 

للمجمعات ال�سكنية. كما ا�ستعر�س 
النتائج  م����ن  جم���م���وع���ة  امل��ج��ل�����س 
تقرير  منها  احلكومية،  والتقارير 

بريد  جمموعة  و�سركة  العقارية، 
الإم�����������ارات، وم�������س���رف الإم��������ارات 
والهيئة  امل��رك��زي،  املتحدة  العربية 

البنوك  وحمافظي  املالية  ل���وزراء 
وتقارير  الع�سر،  ملجموعة  املركزية 
ديوان املحا�سبة يف �سوؤون احل�سابات 

الإم���ارات  جمموعة  و�سركة  )دو(، 
لالت�سالت، وذلك عن ال�سنة املالية 

املنتهية يف2021-12-31.

جائزة اأبوظبي ت�شجع الأطفال على تقدمي تر�شيحاتهم عرب ا�شتمارات تر�شيح جديدة خم�ش�شة لهم
•• اأبوظبي - وام:

اأعلنت اللجنة املنظمة جلائزة اأبوظبي عن توفري 
ما  ل��الأط��ف��ال،  ج��دي��دة خم�س�سة  تر�سيح  من��اذج 
اأفراد  من  اأبطالهم  لرت�سيح  لهم  الفر�سة  يتيح 

املجتمع.
 31 حتى  الأطفال  تر�سيحات  اللجنة  وت�ستقبل 
ا�ستمارات  تنزيل  الآن  ومي��ك��ن  اجل���اري  اأك��ت��وب��ر 

الرت�سيح املب�سطة من موقع جائزة اأبوظبي .
لالأطفال  املخ�س�سة  اجلديدة  النماذج  وتت�سمن 
اأبطالهم  ع��ن  بالتعبري  فيها  ليبدعوا  م�ساحات 
اأو  كلمة  اأو  ق�سيدة  اأو  بر�سمة  ذل��ك  ك��ان  ���س��واء 
�سورة. وتوؤكد اللجنة املنظمة جلائزة اأبوظبي اأن 
تر�سيحاتهم �سيتم ت�سنيفها والتعامل معها مثل 

اأي تر�سيح اآخر.
وج���ائ���زة اأب���وظ���ب���ي ه���ي م���ب���ادرة ح��ك��وم��ي��ة تكرم 
وقتهم  كر�سوا  الذين  اخل��رية  الأع��م��ال  اأ�سحاب 
انعك�س  اإيجابياً  اأث��راً  واأحدثوا  الآخرين  مل�ساعدة 
اأبوظبي حتت  باأ�سره. وتقام جائزة  على املجتمع 
اآل  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  رعاية �ساحب 
اأرفع  وتعد  اهلل”،  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 

و�سام مدين يف الإمارة.
ويف اإطار حر�سها على تعزيز م�ساركة الأطفال يف 
عمليات الرت�سيح، اأعلنت اللجنة املنظمة جلائزة 
اأب��وظ��ب��ي ع���ن ال��ت��ع��اون م���ع م��وؤ���س�����س��ة الإم������ارات 
اأكتوبر   5 من  اعتباراً  املدر�سي حيث مت  للتعليم 
املخ�س�سة  الرت�سيح  ا���س��ت��م��ارات  ت��وزي��ع  اجل���اري 
لالأطفال لت�سمل اأكرث من 500 مدر�سة يف دولة 
الإم��ارات ليت�سنى للطالب الرت�سيح حتى تاريخ 

اأكتوبر.  31
اجلل�سات  م��ن  �سل�سلة  عقد  ال��ت��ع��اون  ي�سمل  كما 
اأبوظبي يف عدد من  بجائزة  التعريفية اخلا�سة 
م���دار����س ال���دول���ة ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��وع��ي بجائزة 
اأبوظبي وقيمها ومكرميها لدى الطالب والكادر 

التعليمي.
الأن�����س��اري املدير  ال��دك��ت��ور يحيى  ���س��ع��ادة  واأك����د 

بالإنابة  امل��در���س��ي  ال��ت��ط��وي��ر  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
حر�س  امل��در���س��ي  للتعليم  الإم�����ارات  موؤ�س�سة  يف 
املوؤ�س�سة على امل�ساركة يف كافة اجلوائز واملبادرات 
التي من �ساأنها تعزيز القيم الأخالقية احلميدة 
لدى الطلبة، اإذ ياأتي التعاون مع جائزة اأبوظبي 
يف  الطلبة  م�ساركة  �سمان  اأج��ل  م��ن  ال��ع��ام  لهذا 
عملية تر�سيح مناذجهم امللهمة يف جمال الأعمال 
اخلريية والإن�سانية ذات الأثر الكبري يف وجدان 
البحث  انخراطهم يف  وذل��ك من خ��الل  الطلبة، 
ال��ك��ب��رية وتر�سيحهم  الإ���س��ه��ام��ات  اأ���س��ح��اب  ع��ن 

للجائزة.
اأن امل��وؤ���س�����س��ة ت��ع��م��ل وب��ال��ت��ع��اون م���ع كافة  وب���ني 
جائزة  بينها  وم���ن  ال���دول���ة،  يف  املحلية  اجل��ه��ات 
التطوعي  العطاء والعمل  اأبوظبي لتكري�س قيم 
الرتبوية،  اأه��داف��ه��ا  م��ع  متا�سيا  ال��ط��ل��ب��ة،  ل���دى 
وخدمة  الإيجابية  القيم  غر�س  على  تركز  التي 
اأمامهم  امل��ج��ت��م��ع ل���دى ال��ط��ل��ب��ة، وف��ت��ح الآف�����اق 

ليكونوا موؤثرين يف هذا املجال.
واأثنى �سعادته على اجلهود الكبرية املبذولة من 

اأبوظبي وما حتمله من قيمة كبرية، من  جائزة 
اخلريية  والأع��م��ال  ب��الإجن��ازات  الحتفاء  �ساأنها 
وما  املجتمع،  على  الإي��ج��اب��ي  والأث���ر  النفع  ذات 
جت�سده من حراك جمتمعي ي�سلط ال�سوء على 

الأعمال اخلريية واأهميتها يف تقدم املجتمعات.
اللجنة  ال��ع��ام��ري، ع�سو  اأم���ل  ق��ال��ت  م��ن جهتها 
املنظمة جلائزة اأبوظبي: "اأطفال اليوم هم قادة 
ي�سعدنا  ول��ذل��ك  ال��غ��ايل،  وطننا  وم�ستقبل  الغد 
امل��واط��ن��ني واملقيمني  اإ���س��راك فئة الأط��ف��ال م��ن 
القيم  لتعزيز  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  ال��رت���س��ي��ح  عملية  يف 
لديهم  والإي���ث���ار  ك��اخل��ري  الإي��ج��اب��ي��ة  املجتمعية 
وتفعيل دورهم يف عمل اخلري وتقدير اأ�سحابه، 
بالأطفال  اخلا�سة  اجل��دي��دة  للنماذج  و�سيكون 
اأهدافنا  حتقيق  يف  ف��ع��ال  دور  �سممناها  ال��ت��ي 

املرجوة".
وت���اب���ع���ت: " ي�����س��رن��ا الإع������الن ع���ن ت��ع��اون��ن��ا مع 
موؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي والتي �سيكون 
لها اأثر يف تعزيز الوعي املجتمعي باأهمية جائزة 
على  الطلبة  اآلف  لإل��ه��ام  وم�ساعدتنا  اأبوظبي، 
امتداد دولة الإمارات لرت�سيح اأبطالهم املميزين 
يعتر  ال���ذي  ال��و���س��ام  ه��ذا  نيل  ي�ستحقون  مم��ن 

اأرفع تكرمي مدين يف الإمارة".
اأكرث  انطالقها  منذ  اأب��وظ��ب��ي  ج��ائ��زة  وح�سدت 
م���ن رب����ع م��ل��ي��ون ت��ر���س��ي��ح لأف������راد ي��ن��ت��م��ون اإىل 
باجلائزة  امل��ك��رم��ون  ق���دم  ك��م��ا  جن�سية،   135
جمتمعية  م�ساهمات  ال�سابقة  ال�سنوات  خ��الل 
نذكر  املتنوعة  املجالت  من  الكثري  �سملت  قيمة 
منها الرعاية الطبية، والتعليم، واملحافظة على 

البيئة، والرتاث العريق لدولة الإمارات.
اخلرية  الأعمال  اأ�سحاب  اأبوظبي  جائزة  وتكرم 
�سبيل  يف  وجليلة  قيمة  م�ساهمات  ق��دم��وا  مم��ن 
خدمة جمتمع دولة الإم��ارات، بغ�س النظر عن 
ال�سرط  معتمدة  امل��ه��ن��ة،  اأو  اجلن�سية  اأو  العمر 
الوحيد الواجب توفره يف املر�سحني وهو قيامهم 
بالنفع  ع��ادت  اإيجابية  واإ�سهامات  خ��رية  باأعمال 

على الدولة.

امل�شرف املركزي ي�شدر م�شكوكات تذكارية مبنا�شبة الذكرى الـ 30 لتاأ�شي�س جمل�س التوازن القت�شادي

ك�شوف جزئي لل�شم�س ت�شهده املنطقة العربية الثالثاء املقبل

ل��ل�����س��ح��راء، يعلوه  ن��ق��ط��ي��اً  ر���س��م��اً 
العربية  ب��ال��ل��غ��ة  "توازن"  ا����س���م 
اإىل عبارة  والإجنليزية، بالإ�سافة 

م�سلحة دولة الإمارات.
وتبلغ زنة كل م�سكوكة 40 غراماً، 
الأمامي  ال���وج���ه  ي��ت�����س��م��ن  ح��ي��ث 

���س��ب��اح��ا ب��ت��وق��ي��ت غ��ري��ن��ت�����س اإىل 
 01:02 ال�����س��اع��ة  يف  ي��ن��ت��ه��ي  اأن 
و�سط  يف  غرينت�س  بتوقيت  ظهرا 
ن�سبة  اأع��ل��ى  و�ستكون  ال��ع��رب  بحر 

بتوقيت  �سباحا   08:58 ال�ساعة 
اإىل  تدريجيا  ينتقل  ثم  غرينت�س 
اآ�سيا  غ��رب  اإىل  ثم  اأفريقيا  �سمال 
لي�سل الذروة يف ال�ساعة 11:00 

•• اأبوظبي -وام: 

العربية  الإم���ارات  اأ���س��در م�سرف 
امل���ت���ح���دة امل����رك����زي ب���ال���ت���ع���اون مع 
جم���ل�������س ال������ت������وازن الق���ت�������س���ادي 
ت����ذك����اري����ة  م�������س���ك���وك���ة   1000
الذكرى  ال��ف�����س��ة، مب��ن��ا���س��ب��ة  م���ن 

الثالثني لتاأ�سي�س املجل�س.
امل�سكوكات  ه���ذه  اإ����س���دار  وي��ه��دف 
ال�سوء  ت�����س��ل��ي��ط  اإىل  ال��ت��ذك��اري��ة 
على الدور احليوي الذي يقوم به 
جمل�س التوازن القت�سادي، الذي 
واإدارة  لإن�ساء   1992 عام  تاأ�س�س 
العالقات ال�سناعية التي ت�سب يف 

وارفة"  اأغ�����س��ان  ق��وي��ة،  ج���ذور   "
وال�سفلية  العلوية  الأط���راف  على 

باللغتني العربية والإجنليزية.
للم�سكوكة،  اخل��ل��ف��ي  ال��وج��ه  اأم����ا 
ال�سمية  للقيمة  ر�سماً  فيت�سمن 
كتابة  م���ع  دره����م����اً،   30 ال��ب��ال��غ��ة 
العربية  الإم����ارات  "م�سرف  ا�سم 
املتحدة املركزي" باللغتني العربية 

والإجنليزية.
امل�سكوكات  ج���م���ي���ع  ت�����س��ل��ي��م  مت 
التوازن  جم��ل�����س  اإىل  امل���ط���روح���ة 
ت��ك��ون متاحة  الق��ت�����س��ادي، ول���ن 
الرئي�سي للم�سرف  املقر  للبيع يف 

املركزي وفروعه.

•• اأبوظبي -وام: 

ك�سوفا  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  ت�����س��ه��د 
الثالثاء  ي�����وم  ل��ل�����س��م�����س  ج���زئ���ي���ا 
اأكتوبر اجلاري   25 املوافق  املقبل 
وي�ساهد من الدول العربية ما عدا 

املغرب وموريتانيا وجزر القمر.
�سوكت  حم���م���د  امل���ه���ن���د����س  وق������ال 
الدويل  الفلك  مركز  مدير  ع��ودة 
معظم  م��ن  الك�سوف  روؤي���ة  ميكن 
اأفريقيا  ����س���رق  و����س���م���ال  اأوروب��������ا 
وغرب وو�سط اآ�سيا ويبداأ الك�سوف 
دائما من املناطق الغربية وينتقل 

تدريجيا باجتاه ال�سرق.
واأو�سح اأنه بالن�سبة للكرة الأر�سية 
غرب  �سمال  م��ن  الك�سوف  �سيبداأ 
اأوروب����ا ب��ال��ق��رب م��ن اآي�����س��الن��دا يف 

للك�سوف يف رو�سيا بن�سبة 86%.
العربية  ل��ل��دول  بالن�سبة  واأ���س��اف 
يف  للك�سوف  ن�سبة  اأع��ل��ى  �ستكون 
ال�سام  ب���الد  تليها  ال��ع��راق  ���س��م��ال 
اجلزيرة  م��ن  ال�سمايل  والن�سف 
والن�سف  م�سر  ثم  وم��ن  العربية 
العربية  اجل���زي���رة  م���ن  اجل��ن��وب��ي 
وال�سودان  وتون�س  ليبيا  ث��م  وم��ن 
و�سيكون  وج��ي��ب��وت��ي  وال�����س��وم��ال 
مرئيا ب�سكل ب�سيط جدا من �سمال 

�سرق اجلزائر فقط.
وح���ذر م��رك��ز ال��ف��ل��ك ال����دويل من 
ال�سم�س وقت  النظر مبا�سرة نحو 
الك�سوف بدون ا�ستخدام النظارات 
ال�سم�سية اخلا�سة لر�سد الك�سوف 
وامل��ر���س��ح��ات اخل��ا���س��ة، مل��ا فيه من 

خطر على العني.
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اأخبـار الإمـارات

اإقامة دبي .. اإجنازات نوعية ومكانة متميزة �شمن موؤ�شرات التناف�شية الدولية
•• دبي-وام:

لالإقامة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ت��وا���س��ل 
دب�����ي  يف  الأج���������ان���������ب  و����������س���������وؤون 
بخطط  "النخبة"  اإىل  م�سريتها 
عملية  وخ����ط����وات  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
قادتها خالل م�سريتها التطويرية 
التي و�سعتها يف مقدمة املوؤ�س�سات 
للعديد  طبقاً  العاملية  احلكومية 
من املوؤ�سرات الدولية وذلك �سمن 
ال��ت�����س��اع��دي��ة يف حتقيق  اأن�����س��اق��ه��ا 
اإط�����ار  ال���ن���وع���ي���ة ويف  الإجن����������ازات 
م�ساعيها ل�ستكمال م�سرية التميز 

والريادة .
اأحمد  حممد  الفريق  �سعادة  وقال 
العامة  الإدارة  ع���ام  م��دي��ر  امل����ري 
لالإقامة و�سوؤون الأجانب بدبي يف 
حوار خا�س لوكالة اأنباء الإمارات 
وقت  يف  ���س��ع��ت  الإدارة  اإن  )وام( 
النخبة  ن��ح��و  م��ب��ك��ر م���ن رح��ل��ت��ه��ا 

ح�����س��ول م��ط��ار دب���ي ع��ل��ى املرتبة 
 ،2018 ال�����س��ن��وات  خ���الل  الأوىل 
و2021،  و2020،  و2019، 
وفقاً للتقرير ال�سنوي ال�سادر عن 
بني  م��ن  العاملي  امل��ط��ارات  جمل�س 
ال��ت��ي حققتها  ال��الف��ت��ة  امل��وؤ���س��رات 
و�سوؤون  ل��الإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
الأجانب بدبي كثمرة جلهودها يف 
تطوير البنى التحتية يف مطارات 
دب��ي وت��زوي��ده��ا ب��اأح��دث اخلدمات 
تعتمد  التي  الرقيمة  واملنظومات 
على الذكاء ال�سطناعي واإنرتنت 

الأ�سياء."
وا����س���ت���ع���ر����س امل����دي����ر ال����ع����ام عدد 
والإقليمية  امل���ح���ل���ي���ة  اجل�����وائ�����ز 
الإقامة..  ح�سدتها  التي  والعاملية 
اإج����م����ايل  ب���ل���غ  اأن�������ه  اإىل  م�������س���ريا 
اجلوائز 61 جائزة .. فيما ر�سخت 
الدائرة مكانتها �سمن 6 موؤ�سرات 
على  دولية حيث ح�سلت  تناف�سية 

وا�����س����ت����ق����ط����اب ومت����ك����ني اأف�������س���ل 
وتقدمي خدمات  الب�سرية  املواهب 
من  تعزز  فعالة  رقمية  موؤ�س�سية 
مم��ار���س��ات الب��ت��ك��ار ال��ق��ائ��م��ة على 
واجلاهزية  وال���س��ت��ب��اق��ي��ة  امل��رون��ة 

�سمن منظومة العمل.
ت�ستند  التي  الروؤية  اأن  اإىل  واأ�سار 
اإل��ي��ه��ا اإق���ام���ة دب���ي ت��ت��م��ح��ور حول 
تعزيز مكانتها كوجهة اأوىل ورائدة 
املمار�سات  اأف�سل  تقدمي  يف  عاملياً 
واأعلى معايري اخلدمات من خالل 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ي��م امل��وؤ���س�����س��ي��ة التي 
يف  املتعامل  ت�سع  وال��ت��ي  تنتهجها 
اأول��ي��ات��ه��ا ف�����س��اًل تطبيق  م��ق��دم��ة 
م�����ب�����ادئ ال����ت����ع����اط����ف وامل�����������س�����اواة 
جانب  اإىل  والأم�������ان  وال�����س��الم��ة 
البتكار كركيزة اأ�سا�سية يف تطوير 
العتماد  عر  اخلدمات  منظومة 
على الراهني والتجارب الناجحة 
الأ����س���م���ى  ال����ه����دف  اإىل  و������س�����وًل 

اأه��داف��ه��ا مما  اإىل حت��ق��ي��ق ج��م��ي��ع 
م�سبوقة  غ��ري  مكت�سبات  اإىل  ق��اد 
وعاملية  واإقليمية  حملية  وج��وائ��ز 
اإم������ارة دب���ي ع��ل��ى اخلارطة  و���س��ع 
العاملية كرقم �سعب ومناف�س قوي 
يف جمال توفري اخلدمات النوعية 

وغري امل�سبوقة.
واأ���س��اف ي��اأت��ي ذل��ك ال��ت��زام��اً منها 
بتوجيهات وروؤى القيادة الر�سيدة 
اأمن��اط وجودة  تعزيز  اإىل  الداعية 
عر  املجتمع  فئات  ملختلف  احلياة 
على  ق��ادرة  مبتكرة  برامج  تطوير 
توفري اخلدمات و�سمان �سموليتها 
املمار�سات  اأف�����س��ل  وف��ق  وتكاملها 
بناء  اإىل  اإ�سافة  العاملية  الرقمية 
واإدارة �سراكات ا�سرتاتيجية لتعزيز 
امل���رون���ة وت��ن��م��ي��ة ال����ق����درات ورف���ع 
الكفاءة  وحتقيق  اخل��دم��ات  ج��ودة 
والتناف�سية العاملية وفق متطلبات 
امل�ستهدفة  اجل���������ودة  وم����ع����اي����ري 

جمال  يف  ال����س���ت���دام���ة  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
وقطاع  الطريان  ال�سياحة  �سناعة 

ال�سياحة وال�سفر.
النوعية  م�����س��ريت��ه��ا  اأن  واأ�����س����اف 
ت�سكيل  ت�����س��م��ن��ت  ال��ن��خ��ب��ة  ن���ح���و 
وتعزيز  ل��ل��ت��م��ي��ز  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
الهيكل التنظيمي لالإدارة، وتعزيز 
ال�سراكات العاملية ومراكز الأبحاث 
واجلامعات والرتكيز على اخلدمات 
امل�ساريع  واإط�������الق  ال���س��ت��ب��اق��ي��ة 
البتكارية التي ت�ستند على تقنيات 
الثورة ال�سناعية الرابعة "تقنيات 
يف  ال�سطناعي" وال��ب��ن��اء  ال��ذك��اء 
الكوادر الوطنية عر تاأهيل فريق 
العامة  الإق��ام��ة  ك���وادر  نخبة  م��ن 
ف�ساًل  ال�سخمة  البيانات  لتحليل 
املجال  يف  امل���وظ���ف���ني  مت��ك��ني  ع���ن 

املوؤ�س�سي.
وع�������ن م�����ط�����ار دب�������ي ال�����������دويل .. 
" ي���رز   : امل��������ري  ال����ف����ري����ق  ق������ال 

العربي  ال�����س��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  ج�����واز 
الإم����ارات  اأن  مو�سحا  وال��ع��امل��ي.. 
امل�ستويني  ع��ل��ى  م��ك��ان��ه��ا  ر���س��خ��ت 
على  بح�سولها  وال��ع��امل��ي  ال��ع��رب��ي 
الت�سامح  م��وؤ���س��ر  يف  الأول  امل��رك��ز 
مع الأجانب بح�سب تقرير موؤ�سر 
الزدهار ال�سادر عن معهد ليغاتوم 

.
الإدارة  اأن  امل����ري  ال��ف��ري��ق  اأك����د  و 
الأجانب  و�سوؤون  لالإقامة  العامة 
نقلة  اإح�����داث  م��ن  دب���ي متكنت  يف 
م�سبوقة  غ���ري  وت���ط���ورات  ن��وع��ي��ة 
الذكية  ل��ل��خ��دم��ات  منظومتها  يف 
واملبتكرة حيث نفذت م�سروع املمر 
 130.332 اأجن���ز  ال���ذي  ال��ذك��ي 
وحقق   2021 ال��ع��ام  يف  م��ع��ام��ل��ة 
املتعاملني  ���س��ع��ادة  ن�سبة   96%
كما نفذت م�سروع البوابات الذكية 
 4.116.968 اأجن��������زت  ال����ت����ي 
يف  و98%  نف�سه  ل��ل��ع��ام  م��ع��ام��ل��ة 

املركز الأول يف موؤ�سر ن�سبة الأمن 
دول  ن��ط��اق  �سمن   2021 ل��ل��ع��ام 
اخلليج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
ل��ت��ق��ري��ر جالوب  وف���ق���اً  ال��ع��رب��ي��ة 

للقانون والنظام العاملي.
واأ����س���اف ج���اءت الإم������ارات الأوىل 
عاملياً وعربياً يف العام املا�سي �سمن 
موؤ�سر مرونة قوانني الإقامة وفقا 
الإدارية  للتنمية  ال��دويل  للمعهد 
متطلبات  موؤ�سر  يف   24 وامل��رت��ب��ة 
بح�سب  ال��ت��اأ���س��رية  على  احل�����س��ول 
وال�سفر  ال�سياحة  تناف�سية  تقرير 
موؤ�سر  يف  ك��ذل��ك  ع��رب��ي��اً  والأوىل 
امل�سافرين”  “عدد  اجل��وي  النقل 
الطريان  م��ن��ظ��م��ة  ل��ت��ق��ري��ر  وف���ق���اً 
املدين الدويل كما وا�سلت تفوقها 
بح�سدها   2021 ال���ع���ام  خ����الل 
�سمن  وعاملياً  عربياً  الأول  امل��رك��ز 
اإن��دك�����س الذي  م��وؤ���س��ر ب��ا���س��ب��ورت 
كاأقوى  الإم����ارات����ي  و���س��ع اجل����واز 

ن�سبة �سعادة املتعاملني.
وقال اأثبتت اإقامة دبي جدارتها يف 
اأثمر  بناء الكفاءات الوطنية حيث 
كفاءة  رف��ع  عن  التطويري  نهجها 
العاملة  الب�سرية  الكوادر  وق��درات 
لديها وجتهيز 84 خبرياً اإماراتياً 
تدرجوا يف وظائفهم حتى اكت�سبوا 
اأماكنهم كخراء لدى  عن ج��دارة 
خرتهم  وظ��ف��وا  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
اإقامة  توجهات  دع��م  يف  وقدراتهم 
التميز  ن���ح���و  ط���ري���ق���ه���ا  يف  دب������ي 

والريادة و�سوًل اإىل النخبة.

وزارة الدفاع توقع 3 مذكرات تفاهم مع اللجنة الأوملبية الوطنية واأبوظبي الريا�شي وال�شارقة الريا�شي
•• اأبوظبي-وام:

الأوملبية  اللجنة  من  كل  مع  تفاهم  مذكرات  ثالث  الدفاع  وزارة  وقعت 
اأبوظبي الريا�سي وجمل�س ال�سارقة الريا�سي والتي  الوطنية وجمل�س 
ركزت على تبادل اخلرات الفنية والإدارية يف املجال الريا�سي و تبادل 
الأن�سطة  و  الرامج  امل�ساركة يف  تبادل  و  الريا�سية  املعارف  و  املعلومات 
و  الإ����س���دارات  ت��ب��ادل  �سملت  كما  املجتمعية،  و  الريا�سية  امل���ب���ادرات  و 

املطبوعات يف املجال الريا�سي .
ووقع املذكرات - يف مقر وزارة الدفاع - من جانب الوزارة .. اللواء الركن 
�سامل �سعيد غافان اجلابري الوكيل امل�ساعد للموارد واخلدمات امل�ساندة 
.. ووقعها من جانب اللجنة الأوملبية الوطنية املهند�سة عزة بنت �سليمان 

جانب  وم��ن  باللجنة  وامل��ال��ي��ة  الإداري����ة  لل�سوؤون  امل�ساعد  ال��ع��ام  الأم���ني 
العام للمجل�س  اأبوظبي الريا�سي �سعادة عارف العواين الأمني  جمل�س 
احلزامي  ه��الل  عي�سى  �سعادة  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  جانب  وم��ن 

رئي�س املجل�س.
واأكد اللواء الركن �سامل �سعيد غافان اجلابري - يف كلمة بهذه املنا�سبة 
البطولت  دع��م  يف  الكبري  ودوره����ا  التفاهم  م��ذك��رات  توقيع  اأه��م��ي��ة   -
والفعاليات الريا�سية املجتمعية، وانعكا�سها الإيجابي على تو�سيع نطاق 
املمار�سة الريا�سية لكافة �سرائح املجتمع، م�سرياً اإىل اأن توقيع املذكرات 
وجمل�س  ال��ري��ا���س��ي  اأب��وظ��ب��ي  وجمل�س  الوطنية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  م��ع 
تعزيز  على  وحر�سها  الكبري  ال���وزارة  ال��ت��زام  ت��وؤك��د  الريا�سي  ال�سارقة 
ال�سراكة مع خمتلف اجلهات والحتادات الريا�سية والهيئات احلكومية 

داخل وخارج الدولة، دعماً مل�ساعي اخلطط التطويرية الرامية اإىل تهيئة 
املناخ الإيجابي للتفاعل الريا�سي املجتمعي، والزيارات امليدانية املتبادلة 

ملختلف ال�سروح والبنى التحتية الريا�سية .
من جانبها قالت �سعادة املهند�سة عزة بنت �سليمان : “ �سعداء بهذه املذكرة 
التي تفتح املجال ملزيد من التن�سيق والعمل الت�ساركي مع جهة وطنية 
بحجم وزارة الدفاع التي �ست�سهم مبا تقدمه من دعم وبرامج تدريبية 
وريا�سية، وما متتلكه من مرافق ومن�ساآت ريا�سية عالية امل�ستوى يف دفع 
م�سرية احلركة الأوملبية بالدولة وتنفيذ اخلطط الريا�سية املو�سوعة، 
خ�سو�ساً فيما يتعلق باإقامة املع�سكرات التي ت�سبق امل�ساركات الر�سمية، 

اإىل جانب الرتقاء مب�ستوى الريا�سيني ”.
من جهته اأكد �سعادة عارف حمد العواين اأن مذكرة التفاهم املوقعة مع 

وزارة الدفاع، هي بداية لعهد جديد من العمل الريا�سي امل�سرتك بني 
والريا�سيني يف  الريا�سة  �سي�سهم بخدمة  الذي  امليثاق  الطرفني، وهي 
الإجراءات  وف��ق  الفني  الريا�سي  امل�ستوى  من  �سريفع  وال��ذي  ال��دول��ة، 

املتبعة لدى جميع الأطراف .
من ناحيته قال �سعادة عي�سى هالل احلزامي :" يت�سرف جمل�س ال�سارقة 
الريا�سي بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الدفاع ، انطالقا من احلر�س 
على التعاون مع اجلهات والدوائر احلكومية يف الدولة ، وحتقيق كل ما 
من �ساأنه اأن يحقق التكامل ،ونحن واثقون من اأن هذه ال�سراكة �ستتكفل 
با�ستثمار اخلرات الإدارية والفنية ،والإمكانات اللوج�ستية التي يتمتع 
�سرتتقي  امل�سرتكة  والرامج  امل��ب��ادرات  خالل  من  واأنها   ، اجلانبان  بها 

باملردود على كل ال�سعد يف وزارة الدفاع واملجل�س ".

كاأول جهة يف العامل .. الإمارات للخدمات ال�شحية حت�شل على �شهادة العتماد الدويل املوؤ�ش�شي

يف ندوة متخ�س�سة �سمن مو�سمه الثقايف 2022

الأر�شيف واملكتبة الوطنية ي�شلط ال�شوء على التناف�شية وبناء القت�شاد املعريف

•• دبي-وام:

الدويل  العتماد  ال�سحية" ب�سهادة  للخدمات  الإم��ارات  "موؤ�س�سة  فازت 
 JCI" املوؤ�س�سي من اللجنة الدولية امل�سرتكة لعتماد املوؤ�س�سات ال�سحية

العتماد. هذا  على  حت�سل  العاملي  امل�ستوى  على  �سحية  جهة  " كاأول 
وعززت املوؤ�س�سة بهذا العتماد مكانتها املرموقة والعاملية يف جمال تقدمي 
اإدارتها يف تطبيق جميع معايري ومتطلبات  الرعاية ال�سحية بعد جناح 
من  الدوليني  املحكمني  تقرير  على  بناء  العتماد  ه��ذا  على  احل�سول 
التي  ال�سحية  واملن�ساآت  املركزية  الإدارات  جلميع  التقييم  عملية  خالل 
للرعاية  اخليمة  راأ����س  م��راك��ز  �سبكة  اإىل  اإ�سافة  م�ست�سفى   17 �سملت 
ال�سارقة  م��راك��ز  وك��ذل��ك  م��رك��زاً   18 ع��دده��ا  ال��ب��ال��غ  الأول��ي��ة  ال�سحية 

للرعاية ال�سحية الأولية والتي �سملت 21 مركزاً �سحياً.
تطبيق  م��ن  لها  التابعة  ال�سحية  وامل��ن�����س��اآت  املوؤ�س�سة  اإدارات  متكنت  و 

العتماد  برنامج  يف  امل����درجة  الع������املية  وال�س�����رتاطات  املع������ايري  جميع 
ذلك  لي�سهم  وال�سحية  الإداري���ة  اخلدمات  ج��ودة  مبقايي�س  تعنى  والتي 
باحتفاظ دول���ة الإم��ارات بدورها الريادي يف تطبيق معايري اجل��ودة يف 
املجال ال�سحي واحل�سول على �سهادات العتماد لتبقى الأوىل عاملياً يف 

هذا املجال.
العتماد  ب��رام��ج  �سمن  ن��وع��ه  م��ن  الأول  املوؤ�س�سي”  “العتماد  يعتر 
له  العاملية  املعايري  من  النتهاء  ومت  امل�سرتكة  الدولية  للجنة  ال��دويل 
وت�سمل   2022 اأبريل  يف  العالقة  ذات  املوؤ�س�سات  يف  للتطبيق  ون�سرها 
املن�ساآت  اأداء  تعزيز  يف  ت�سهم  التي  ال�سحية  لالأنظمة  الرئي�سية  املهام 
ال�سحية من خالل معايري احلوكمة واملوارد الب�سرية والأنظمة ال�سحية 

والرقمية املرتابطة ومعايري اجلودة و�سالمة املر�سى.
اإعجابهم  املقّيمون  اأب��دى  املوؤ�س�سة  ما قدمته  الط��الع على  وم��ن خ��الل 
يف  ال�سحية  للخدمات  الإم����ارات  موؤ�س�سة  اإل��ي��ه  و�سلت  ال��ذي  بامل�ستوى 

مبا  والكفاءة  الأداء  م�ستويات  اأعلى  وف��ق  املعايري  ه��ذه  وتطبيق  حتقيق 
يناف�س امل�ستوى واملمار�سات العاملية للموؤ�س�سات ال�سحية امل�سابهة.

موؤ�س�سة  يف  الإدارة  جمل�س  رئي�س  العلماء  حممد  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
الإمارات للخدمات ال�سحية اإن هذا الإجناز ميثل اعرتافاً دولياً باملكانة 
التناف�سية  قدراتها  ويعزز  العاملية  املحافل  يف  الإم���ارات  لدولة  الرفيعة 
وريادتها العاملية يف القطاع ال�سحي وياأتي مواكباً لروؤية القيادة الر�سيدة 
ال�سحية  الرعاية  م�ستقبل  ا�ست�سراف  م�سرية  اليوم  الدولة  تقود  حيث 
و�سنعه وتر�سيخ مكانة الإمارات على اأجندة امل�ستقبل ل�ستدامة الريادة 
وتعزيز تناف�سية دولة الإمارات يف املجال ال�سحي بف�سل توجيهات القيادة 
الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اهلل" و�ساحب  "حفظه 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل".
واأ�ساف :" يكر�س هذا الإجناز روؤية املوؤ�س�سة وريادتها يف تقدمي اخلدمات 

ال�سحية وير�سخ قدرتها على تقدمي خدمات �سحية م�ستدامة متكاملة 
فعالة مبتكرة وعالية اجلودة تواكب روؤية دولة الإمارات العربية املتحدة 
والريادة  التميز  ت�سمل  التي  املوؤ�س�سة  قيم  من  ويعزز  العاملية  واملعايري 
اجلماعي  العمل  البتكار  و  الح��رتام  و  امل�ساءلة  و  والإنتاجية  املبادرة  و 
و�سعادة املجتمع لتحقيق اأهداف الأجندة الوطنية لروؤية الإمارات ولتكون 

الإمارات اأف�سل الدول يف جودة الرعاية ال�سحية وفق مئوية 2071".
موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  ال�سركال  حممد  يو�سف  الدكتور  �سعادة  اأك��د  ب��دوره 
اإ�سرتاتيجية املوؤ�س�سة موا�سلة تقدمي  الإمارات للخدمات ال�سحية على 

اأف�سل اخلدمات ال�سحية وفقاً املعايري العاملية ب�سكل دائم .
 .. املوؤ�س�سة  القيادية والطبية والفنية يف  الكوادر  واأبدى اعتزازه بجميع 
املوؤ�س�سي  ال��دويل  العتماد  �سهادة  ا�ستحقاقهم  املوظفني  جلميع  وب��ارك 
�سعادة  وتعزيز  املر�سى  و�سالمة  اخلدمات  بجودة  الرت��ق��اء  يف  ي�سهم  ما 

املر�سى واملتعاملني.

•• ابوظبي-الفجر:

"التناف�سية وبناء القت�ساد  نظم الأر�سيف واملكتبة الوطنية ندوة بعنوان: 
املعريف" وذلك �سمن مو�سمه الثقايف 2022 وقد ركز امل�ساركون يف تطلعات 
دولة الإمارات العربية املتحدة لتكون اأف�سل دول العامل بحلول مئويتها يف 
عام 2071 يف خمتلف املجالت، ومن اأجل حتقيق ذلك فاإن الدولة توا�سل 
وتعزيز  التناف�سية  مفهوم  وغ��ر���س  امل��واط��ن��ني  اإم��ك��ان��ات  اإط���الق  يف  دوره���ا 

البتكار والبحث العلمي يف جميع املجالت.
والقت�ساد  التناف�سية  جم��ال  يف  متميزون  متحدثون  ال��ن��دوة  يف  ���س��ارك 
وامل��ع��رف��ة، وذل����ك ب��و���س��ف امل��ع��رف��ة م�����س��األ��ة ج��وه��ري��ة يف حت��ق��ي��ق التنمية 

ال�ساملة.

باملركز  التناف�سية  لقطاع  بالإنابة  تنفيذي  مدير  امل��دين  مالك  �سعادة  ب��داأ 
الحتادي للتناف�سية والإح�ساء - احلديث عن رحلة دولة الإمارات مع ملف 
التناف�سية، وقدم عر�ساً بعنوان: "املعرفة من اأجل الزدهار"؛ فاأ�سار اإىل اأن 
التناف�سية  فكر  ولكن  نظام موؤ�س�سي،  2009 �سمن  عام  بداأ يف  امللف  هذا 
والتنمية كان موجوداً منذ تاأ�سي�س الدولة على اأيادي املغفور له -باإذن اهلل- 
دولة  اأجل  املوؤ�س�سني من  الآب��اء  واإخوانه  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 
رائدة، وهذا ما بلغته دولة الإمارات العربية املتحدة التي تقدمت فيما يزيد 

على 150 موؤ�سراً عاملياً يف خمتلف املجالت.
واأ�سار املحا�سر اإىل ما اأكدته القيادة الر�سيدة لدولة الإمارات، والذي يو�سح 
اأن تناف�سية الدولة هي لي�ست م�سوؤولية احلكومة فقط، ولكنها م�سئولية 
القيادة  واأن  املجتمع،  واأف����راد  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع  احل��ك��وم��ة  ب��ني  م�سرتكة 

الر�سيدة لدولة الإمارات العربية املتحدة هي التي تقود ثقافة التناف�سية.
املتكاملة  الأ�سا�سية والأهداف ال�سرتاتيجية  ا�ستعر�س املدين الأعمال  ثم 
للمركز الحتادي للتناف�سية والإح�ساء؛ مو�سحاً اأنه يبحث يف مدى �سحة 
من  انطالقاً  التطوير  بغية  ال��واق��ع  تعك�س  التي  والإح�سائيات  البيانات 
اأر�سية �سلبة، وهو يعمل على مواكبة التكنولوجيا، ويحر�س على اأن يوؤدي 

دور ال�سراكة ال�سرتاتيجية البناءة مع اجلهات الوطنية والعاملية.
والتكنولوجيا  العلوم  اإدارة  م��دي��ر  ال��ط��ري  هند  ال��دك��ت��ورة  ا�ستعر�ست  ث��م 
التناف�سية  ال��وزارة يف رفع  والبحث العلمي بوزارة الرتبية والتعليم- دورة 
املعرفية يف قطاع اجلامعات، واأ�سهبت يف �سرح دور منظومة ريادة الأعمال 
عّرفت  حيث  العايل؛  التعليم  يف  والبتكار  البحث  منظور  من  الإم��ارات��ي��ة 
وريادة  والب��ت��ك��ار،  والتطوير،  البحث  مو�سوع  وه��ي:  املتقاطعة  املفاهيم 

الأع��م��ال يف  وري��ادة  التوجهات احلالية لالبتكار  اإىل  الأع��م��ال. ثم حتولت 
البحث  منظور  م��ن  الأع��م��ال  ري���ادة  ومنظومة  ال��ع��ايل،  التعليم  موؤ�س�سات 

والبتكار يف التعليم العايل.
واختتمت املتحدثة بقول �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
-رعاه اهلل- "لن نعي�س مئات ال�سنني ولكن ميكن اأن نبدع �سيئاً ي�ستمر ملئات 

ال�سنني". 
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن الأر�سيف واملكتبة الوطنية قد اأطلق مو�سمه الثقايف 
للعام اجلاري 2022 وهو يحر�س على اأن يتناول يف ندواته التي ينظمها 
�سهرياً جوانب يف تاريخ الإمارات املجيد وحا�سرها الزاهر مما يكون له بالغ 
الأثر يف تعزيز النتماء للوطن والولء لقيادته الر�سيدة، ويقدم للمتابعني 

معلومات ومعارف دقيقة ومهمة. 

معهد البتكار التكنولوجي ي�شتعر�س املوا�شيع الرئي�شية ملوؤمتر GlobalEM للفيزياء الكهرومغناطي�شية عالية الطاقة يف اأبوظبي
•• اأبوظبي- وام:

اأعلن معهد البتكار التكنولوجي، املركز العاملي الرائد 
للبحث العلمي وذراع البحوث التطبيقية ملجل�س اأبحاث 
اجلل�سات  عن  اأم�س  اأبوظبي،  يف  املتطورة  التكنولوجيا 
من  املقبلة  ال��دورة  �ستت�سمنها  التي  الرئي�سية  الأرب��ع 
موؤمتر "GlobalEM" املرموق يف جمال الفيزياء 
الكهرومغناطي�سية عالية الطاقة، والتي تعك�س اأهم ما 
تركز عليه فرق البحث يف مركز بحوث الطاقة املوجهة 
وت�سمل الروؤى والأفكار املعرو�سة يف املن�سورات العلمية 
للمركز. ومن املقرر اأن ُيعقد املوؤمتر الذي �سي�ست�سيفه 
فندق  يف  للمعهد  التابع  املوجهة  الطاقة  بحوث  مركز 
 17 اإىل   13 م��ن  ال��ف��رتة  يف  اأب��وظ��ب��ي  ريجي�س  �سانت 
نوفمر املقبل بح�سور نخبة من اخل��راء يف جمالت 
ملناق�سة  الطاقة  عالية  الكهرومغناطي�سية  الفيزياء 

التحديات والفر�س القائمة يف املجال.
والهوائيات  امل�سادر  موا�سيع  الأرب��ع  اجلل�سات  وت�سمل 
واملرافق – وهو املو�سوع الذي �سياأخذ احليز الأكر �سمن 
والتاأثريات  التهديدات  مو�سوع  اإىل  اإ�سافة  امل��وؤمت��ر- 
الكهرومغناطي�سي  ب��ال��ت��داخ��ل  امل��ت��ع��ل��ق��ة  واحل���م���اي���ة 
املواد؛  على  وت��اأث��ريه  ال��ط��اق��ة  ع��ايل  وال��ل��ي��زر  املتعمد؛ 
عالية  الكهرومغناطي�سية  الفيزياء  ت��اأث��ريات  وتقييم 
على  املتعمد  الكهرومغناطي�سي  ال��ت��داخ��ل  ال��ط��اق��ة/ 

البنية التحتية احليوية.
و�سترز هذه اجلل�سات اأهمية البحث يف اأنظمة وتقنيات 
للحا�سرين  و���س��ت�����س��م��ح  امل��ت��ق��دم��ة،  امل��وج��ه��ة  ال��ط��اق��ة 
واملخرجات  امل�����س��ارات  خمتلف  ح��ول  املعرفة  باكت�ساب 

البحثية �سمن كل مو�سوع.
قد   "GlobalEM" مل��وؤمت��ر  ن�سخة  اأول  اأن  ي��ذك��ر 
1978 يف  ع��ام  ب��وم يف  ك��ارل  الدكتور  ال��راح��ل  نظمها 

األبوكركي يف نيو مك�سيكو بدعم من موؤ�س�سة "�سوما". 
وحقق املوؤمتر منواً وا�سعاً لي�سبح اليوم احلدث الأكرث 
عالية  الكهرومغناطي�سية  الفيزياء  جم��ال  يف  �سهرة 
والباحثني  واملهند�سني  للعلماء  من�سة  الطاقة، موفراً 
املجالت  وا���س��ت��ك�����س��اف  مل��ن��اق�����س��ة  ع���امل���ي���اً  امل�����س��ه��وري��ن 

الديناميكية للفيزياء الكهرومغناطي�سية.
ويف ح���دي���ث���ه ع�����ن ال�����������دورة ال����ق����ادم����ة م�����ن م���وؤمت���ر

كبري  قا�سمي،  �سوقي  الدكتور  قال   ،GlobalEM
الباحثني يف مركز بحوث الطاقة املوجهة: "قد تفر�س 
امل��خ��اط��ر ال��ب�����س��ري��ة وال��ط��ب��ي��ع��ة، خ��ا���س��ة ت��ل��ك املتعلقة 
عاملنا  على  عواقب وخيمة  الكهرومغناطي�سية،  مبجال 
احلايل الذي ميتاز برتابطه الكبري. ول �سك باأن جمع 
كبار العلماء يف دولة الإمارات ملناق�سة �سبل تقلي�س هذه 
الهدف  حتقيق  نحو  مهمة  اأوىل  خطوة  يعد  املخاطر 

املتمثل يف جعل اأبوظبي مركزا عامليا رائدا لالبتكار".
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اأخبـار الإمـارات
حمدان املزروعي : مبادرات رئي�س الدولة و�شعت الإمارات يف مقدمة الدول اخلرّية وال�شاعية اإىل احلد من التداعيات الإن�شانية حول العامل

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل الدكتور حمدان م�سلم املزروعي رئي�س جمل�س اإدارة هيئة 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأن مبادرات �ساحب  الإماراتي،  الأحمر  الهالل 
"حفظه اهلل"، جعلت دولة الإمارات  الدولة  اآل نهيان رئي�س  بن زايد 
العامل،  الإن�ساين حول  ال�ساأن  واملوؤثرة يف  الفاعلة  ال��دول  اأهم  اإح��دى 
اإىل  واإ���س��رار  بعزمية  وال�ساعية  اخل��رية  القوى  مقدمة  يف  وو�سعتها 
اآثارها  ومعاجلة  والأزم���ات  للكوارث  الإن�سانية  التداعيات  من  احل��د 

وتخفيف وطاأتها عن كاهل ال�سعوب ال�سقيقة وال�سديقة.
دعم  ب�ساأن  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات  معاليه  واأ���س��اد 

مليون   25 تقدمي  خ��الل  من  ال�سرقية  القد�س  يف  ال�سحي  القطاع 
دولر اإىل م�ست�سفى املقا�سد يف القد�س ال�سرقية، بالتعاون مع منظمة 
اخلا�س  املتحدة  الأمم  من�سق  مكتب  مع  والتن�سيق  العاملية،  ال�سحة 

بعملية ال�سالم يف منطقة ال�سرق الأو�سط.
ام��ت��دادا جلهود دولة  تاأتي  التنموية  امل��ب��ادرة  اأن ه��ذه  امل��زروع��ي  واأك��د 
الإمارات يف الوقوف بجانب ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق ..م�سرياً اإىل 
اأن الدولة تواجدت على ال�ساحة الفل�سطينية منذ وقت مبكر، واحتلت 
كبرية  م�ساحة  فل�سطني  التنموية يف  وم�ساريعها  الإن�سانية  براجمها 
من حجم اجلهود التي تبذلها على ال�ساحة الإن�سانية الدولية، ن�سبة 

للظروف والأحداث التي �سهدتها فل�سطني خالل العقود املا�سية.

وقال اإن هذه الرامج وامل�ساريع متنوعة حيث تاأتي اإىل جانب العمليات 
الإغاثية التي وفرت الغذاء والدواء ومواد الإيواء، امل�ساريع الإن�سائية 
والتنموية وبرامج اإعادة الإعمار، فيما يعد م�سروع اإعادة اإعمار خميم 
لآلف  املالئم  ال�سكن  وف��رت  التي  الكرى  امل�ساريع  قمة  على  جنني 
التاأم �سملها، بجانب  اأن  التي تهناأ حاليا بنعمة ال�ستقرار بعد  الأ�سر 
م�سروع اإ�سكان املعلمني يف القد�س، وم�ساريع اأخرى يف خانيون�س وبيت 

حانون ورفح وغريها من املحافظات.
واأكد معاليه اأن اجلانب ال�سحي يف فل�سطني حظي باهتمام كبري من 
امل�ست�سفيات  من  العديد  اإن�ساء  على  عملت  التي  الإم���ارات  دول��ة  قبل 
اهلل،  رام  يف  اجلراحي  زاي��د  ال�سيخ  م�ست�سفى  منها  ال�سحية  وامل��راك��ز 

وم�ست�سفى ال�سيخة �سالمة للعيون يف نابل�س، وم�ست�سفى رفح اخلريي، 
ومركز الندى الطبي وم�ست�سفى طوبا�س يف ال�سفة الغربية، بجانب 
الفل�سطيني  الأحمر  للهالل  الإ�سعاف  �سيارات  من  الع�سرات  تقدمي 
الدولة  تهمل  مل  كما  ال�سحية،  واملوؤ�س�سات  امل�ست�سفيات  م��ن  وع��دد 
املجتمع  يف  ودجمهم  الهمم  اأ�سحاب  تاأهيل  يف  ت�سهم  التي  امل�ساريع 
الأخرية  ال�سنوات  خ��الل  زادت  قد  فل�سطني  يف  اأع��داده��م  واأن  خا�سة 
الناجمة عن الأحداث اجلارية هناك، واأن�ساأت عددا  ب�سبب الإ�سابات 
من مراكز التاأهيل منها، مركز ال�سيخة فاطمة للمعاقني يف اخلليل 
خليفة  ال�سيخ  وم��رك��ز  غ��زة  يف  له��ي��ا  بيت  يف  املعاقني  تاأهيل  وم��رك��ز 

للمعاقني يف نابل�س.

مركز ال�شباب العربي يعلن اأ�شماء اأع�شاء الدورة الثانية من برنامج الزمالة التقنية

الأوطان والإن�سان".
ال�سابة  الكفاءات  دور  اأهمية  واأك��د 
التكنولوجيا  قطاعات  يف  املوؤهلة 
مل�سلحة البالد العربية يف حتولها 
امل�ستقبلي  واق��ت�����س��اده��ا  ال��رق��م��ي 
والتكنولوجيا  املعرفة  على  القائم 
دول����ة  اإن   ": وق������ال  والب����ت����ك����ار. 
ا�سرتاتيجية  اأط��ل��ق��ت  الإم�������ارات 
وا�سرتاتيجية  ���س��ام��ل��ة،  رق��م��ي��ة 
ال�سطناعي،  ب���ال���ذك���اء  خ��ا���س��ة 
خا�سة  اأخ��������رى  وا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
ب��ت��ق��ن��ي��ة ال��ب��ل��وك ت�����س��ني، واأخ����رى 
وهو  املتقدمة،  املواهب  على  تركز 
ما اأّهلها لتكون عام 2021 �سمن 
العامل  م�ستوى  على  الكبار  ال�10 
الرقمية  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  "تقرير  يف 
عن  ال�������س���ادر   ،"2021 ال��ع��امل��ي��ة 

•• اأبوظبي - وام:

ال��ع��رب��ي عن  ال�سباب  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
اأ�سماء 57 �ساباً و�سابة من اأع�ساء 
الدورة الثانية من برنامج الزمالة 
ميثلون  العربي،  لل�سباب  التقنية 
15 دولة عربية وذلك بعد تلقيه 
اأكرث من 4500 طلب ت�سجيل يف 
بال�سراكة  ينظمه  ال��ذي  الرنامج 
ال�سطناعي  ال���ذك���اء  م��ك��ت��ب  م���ع 
مب��ك��ت��ب رئ��ا���س��ة جم��ل�����س ال�����وزراء، 
للذكاء  زاي���د  ب��ن  وج��ام��ع��ة حممد 
موؤ�س�سات  وك����رى  ال���س��ط��ن��اع��ي 
العاملية،  التكنولوجيا  وم��ن�����س��ات 
باأحدث  ال��ع��رب��ي  ال�سباب  لتمكني 
امل���ه���ارات وامل���ع���ارف واخل������رات يف 
املتقدمة  التكنولوجيا  تخ�س�سات 
ال�سطناعي  ال���ذك���اء  وت��ط��ب��ي��ق��ات 

والقت�ساد الرقمي.
يف  العربي  ال�سباب  مركز  ويتعاون 
الرنامج  م��ن  اجل��دي��دة  الن�سخة 
التعليمية  املن�سة  يوث"  "اإي  م��ع 
لل�سباب  ت����وف����ر  ال����ت����ي  ال������رائ������دة 
العملية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال�����رام�����ج 
ل�سوق  توؤهلهم  ال��ت��ي  والتفاعلية 
املهنية،  التغريات  وت��واك��ب  العمل 
فايف  "واي  م�����ع  وب���ال���ت���ن�������س���ي���ق 
للرنامج،  امل����ع����ريف  "ال�سريك 

خا�سة  بحثية  ورق��ة  امل��رك��ز  ين�سر 
الذكاء  م���ه���ارات  م�����س��ت��ق��ب��ل  ح����ول 

ال�سطناعي عربيا.
وت��ن��ظ��م ال��ن�����س��خ��ة اجل����دي����دة من 
من  اأك��رث  مع  بال�سراكة  الرنامج 
من  وحم��ل��ي��اً،  دول��ي��اً  �سريكاً   85
تكنولوجية  م��وؤ���س�����س��ات  ���س��م��ن��ه��ا 
اك�����س��ن��ت�����س��ر، جوجل،  م��ث��ل  ع��امل��ي��ة 
تويرت، تيك توك، �سي�سكو، كانون، 
اوراكل،  اإم،مايكرو�سوفت،  بي  اأي 
�سنايدر اإلكرتيك، جرنال موتورز، 
اإري��ك�����س��ون، م��دي��ن��ة دبي   ،42 ج��ي 

لالإنرتنت، هواوي، لينكد اإن.
واج��ت��م��ع ام�����س ال�����س��ي��خ را����س���د بن 
ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي، رئ��ي�����س دائ����رة 
 ، عجمان  يف  والتخطيط  البلدية 
رئي�س احتاد الإم��ارات لكرة القدم 
نائب رئي�س مركز ال�سباب العربي 
باأع�ساء الدورة الثانية من برنامج 
العربي  لل�سباب  التقنية  الزمالة 
عر تقنية الت�سال املرئي.. وقال 
" اإن مركز ال�سباب  - يف كلمته- : 
ذياب  ال�سيخ  �سمو  بقيادة  العربي، 
بن حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
مركز ال�سباب العربي، يعتز بكم يف 
الطاحمة  العربية  املواهب  طليعة 
واملعرفة  التكنولوجيا  توطني  اإىل 
خلدمة  وت���وظ���ي���ف���ه���ا  ال���رق���م���ي���ة 

و  ليبيا  و  وم�سر  وقطر  والكويت 
الأردن و �سوريا واليمن وال�سودان 
فل�سطني  و  واجل����زائ����ر  وامل����غ����رب 
على  الط�����������الع  مي����ك����ن  ح����ي����ث   ،
الثانية  ال��دف��ع��ة  منت�سبي  اأ���س��م��اء 
م����ن خ�����الل م���وق���ع الإل�����ك�����رتوين 
technology. ل���ل���رن���ام���ج 
arabyouthcenter.org

وي���ق���دم ال��رن��ام��ج اأك����رث م���ن 30 
جل�سة تدريبية ولقاء مع اخلراء 
اأكرث  تخ�سي�س  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
350 �ساعة توجيه مع نخبة  من 
م��ن امل��درب��ني وال��ق��ادة يف جمالت 

التكنولوجيا املتقدمة.
التقنية  الزمالة  برنامج  ويهدف 
لل�سباب العربي من مركز ال�سباب 
عربية  قيادات  تكوين  اإىل  العربي 
الرقمية  التقنيات  جمال  يف  �سابة 
من  جيل  واإع����داد  والتكنولوجيا، 
ر�سد  على  القادر  العربي  ال�سباب 
املهارات امل�ستجدة فيها، اإىل جانب 
تدريبية  تطويرية  من�سة  توفريه 
ل��ل�����س��ب��اب ال���ع���رب���ي ب���ال���ت���ع���اون مع 
واإتاحة  وع��امل��ي��ني،  حملني  �سركاء 
للتعلم  العربي  لل�سباب  الفر�سة 
جمموعة  جت���ارب  على  والط����الع 
اأه���������م اخل�����������راء يف جم����ال  م������ن 

التقنيات الرقمية والتكنولوجيا.

وال�ستجابة  م���ت���ق���دم���ة،  ت��ق��ن��ي��ة 
يف  قدراتهم  بتطوير  لطموحاتهم 
والرقمنة  ال��رجم��ة  تخ�س�سات 
والبتكار. ودعت معاليها منت�سبي 
لل�سباب  التقنية  الزمالة  برنامج 
النظرية  امل��ع��رف��ة  ل��ن��ق��ل  ال��ع��رب��ي 
اإىل  �سيكت�سبونها  ال��ت��ي  والعملية 
التحول  ق���درات  لتعزيز  اأق��ران��ه��م 
الرقمي يف جمتمعاتهم واأوطانهم، 
الرنامج  ���س��رك��اء  ب����دور  م�����س��ي��دة 
والدوليني  والإقليميني  املحليني 
مهارات  ت��ط��وي��ر  يف  واإ���س��ه��ام��ات��ه��م 
للمناف�سة  وت��اأه��ي��ل��ه��م  ال�����س��ب��اب 
والتميز والإبداع يف ميادين العمل 

والبحث والتطوير التكنولوجي.
الثانية  وي�سعى الرنامج بن�سخته 
اأكتوبر  م���ط���ل���ع  ان���ط���ل���ق���ت  ال����ت����ي 
منت�سبيه  مت���ك���ني  اإىل  اجل�������اري 
ال�سطناعي  ال�����ذك�����اء  ع���ل���وم  يف 
والرجمة بالأخ�س لغة "بايثون" 
وذل������ك م����ن خ�����الل حم���ا����س���رات، 
وور�س تدريبية، وندوات ومقابالت 
مع اأبرز خراء املجال بالتعاون مع 

�سركائنا املحليني والعامليني.
وت�سم دورة هذا العام من برنامج 
منت�سبني  ال���ت���ق���ن���ي���ة  ال�����زم�����ال�����ة 
الإمارات،  من  ك��ٍل  من  ومنت�سبات 
وعمان  وال��ب��ح��ري��ن  وال�����س��ع��ودي��ة، 

وهذا  العاملي"،  التناف�سية  "مركز 
م�ساركته  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  ال���ن���م���وذج 
م��ع ال�����س��ب��اب ال��ع��رب��ي، ون��اأم��ل من 
خ��الل ه��ذا ال��رن��ام��ج ال��ن��وع��ي اأن 
الريادي  ال��دور  لعب  من  تتمكنوا 
الذي ي�ستحقه ال�سباب يف ت�سميم 
امل�ستقبل الذي نطمح اإليه جميعاً، 
التكنولوجيا  فيه  تكون  م�ستقبل 

وتطبيقاتها يف خدمة النا�س".
من جانبها اأكدت معايل �سما بنت 
امل��زروع��ي وزيرة  ب��ن ف��ار���س  �سهيل 
رئي�س  نائب  ال�سباب  ل�سوؤون  دولة 
مركز ال�سباب العربي، اأن حتولت 
بداأت  هائلة  ج��دي��دة  تكنولوجية 
و�ستوا�سل النمو يف العقد احلايل، 
مثل تطبيقات الذكاء ال�سطناعي 
وال�����ث�����ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة، 
الرقمية  ال����ت����واأم����ة  وت����وج����ه����ات 
يف  وامل���دن  وال�سركات  للموؤ�س�سات 
واملمتد  الفرتا�سي  الواقع  ف�ساء 
وال�سباب  وامل��ي��ت��اف��ري���س،  وال��غ��ام��ر 
هم الكفاءات الأبرز والأكرث حتفزاً 
لقيادة هذه التحولت والفر�س يف 

اقت�سادات وجمتمعات امل�ستقبل.
وق�����ال�����ت يف ه������ذا ال�������س���ي���اق ف�����اإن 
ال�������س���راك���ات ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة مع 
العاملية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ����س���رك���ات 
�سرورة لتمكني ال�سباب من مهارات 

حممد القرقاوي : م�شر والإمارات قلب واحد .. �شعار يرتجم 5 عقود من املحبة والعتزاز بروابط الأخوة وعالقات التعاون وال�شراكة ال�شاملة 
•• دبي- وام:

اأع���ل���ن���ت ح��ك��وم��ت��ا دول�����ة الإم�������ارات 
وج���م���ه���وري���ة م�����س��ر ال���ع���رب���ي���ة عن 
على  ع���ام���اً   50 الح���ت���ف���اء مب����رور 
ت��اأ���س��ي�����س ال���ع���الق���ات الإم����ارات����ي����ة 
احتفالية  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ر  امل�����س��ري��ة 
كرى حتت �سعار "م�سر والإمارات 
قلب واحد"، تت�سمن اأجندة متنوعة 
من الفعاليات خالل الفرتة ما بني 
اجلاري،  اأكتوبر   28 ولغاية   26
بح�سور  ال����ق����اه����رة،  ت�����س��ت�����س��ي��ف��ه��ا 
البلدين،  ح���ك���وم���ت���ي  م����ن  وزراء 
من  �سخ�سية   1800 م��ن  واأك����رث 
الأعمال  ورج����ال  امل�����س��وؤول��ني  ك��ب��ار 
واملبدعني  واملثقفني  وامل�ستثمرين 

والإعالميني. 
واأك�����������د م�����ع�����ايل حم����م����د ع����ب����داهلل 
�����س����وؤون جمل�س  ال���ق���رق���اوي وزي�����ر 
امل�سرية  ال���ع���الق���ات  اأن  ال���������وزراء 
متميزاً  من��وذج��اً  متثل  الإم��ارات��ي��ة 
الثنائية بني الدول وهي  للعالقات 
عالقات قامت على التكامل وتعزيز 
روابط  ون�سجت  امل�سرتكة،  امل�سالح 
الأخوة الرا�سخة بني البلدين قيادة 
لت�سبح مب��ث��اب��ة من����وذج يف  و���س��ع��ب��اً 
واأثرها  �سداها  وانعك�س  العالقات 
كافة  وع���ل���ى  امل���ج���الت  يف خم��ت��ل��ف 

م�ستويات التعاون. 
وق������ال م��ع��ال��ي��ه : رواب�������ط الأخ������وة 
وال�سداقة الرا�سخة اأر�سى دعائمها 
ال��وال��د امل��وؤ���س�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ 
"طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه" مع م�سر .. وت�سهد اليوم 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��ي��ادة  حت��ت 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
وفخامة  اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة 
الرئي�س امل�سري عبدالفتاح ال�سي�سي 

مزيداً من الزخم والزدهار. 
والإمارات  م�سر  معاليه:  اأك��د  كما 
قلب واحد .. �سعار يرتجم 5 عقود 
من العتزاز وال�سراكة ال�ساملة بني 

البلدين ال�سقيقني. 
واأ�������س������اف ال�����ق�����رق�����اوي: ال���ت���ع���اون 
العالقات  قاطرة  يقود  القت�سادي 
الرا�سخة بني البلدين .. فالإمارات 
اأكر م�ستثمر يف م�سر على م�ستوى 

العامل. 
اآف���اق���اً  ه���ن���اك  اأن   : م��ع��ال��ي��ه  واأك������د 
امل�سرية  ال��ع��الق��ات  تنتظر  واع����دة 
الإم���ارات���ي���ة، ت��ع��ود اآث���اره���ا باخلري 
البلدين،  ���س��ع��ب��ي  ع��ل��ى  والزده�������ار 
املتميزة،  الحتفالية  ه��ذه  وتنظيم 
ه��و مب��ث��اب��ة ر���س��ال��ة حم��ب��ة وتقدير 
����س���ع���ار م�سر  واخ���ت���ي���ار  واع�����ت�����زاز، 
والإم�������ارات ق��ل��ب واح����د ي��رتج��م 5 
عقود من املحبة والعتزاز بروابط 
الأخوة وعالقات التعاون وال�سراكة 

ال�ساملة بني البلدين ال�سقيقني. 
الدكتورة  معايل  اأك��دت  جانبها  من 
التخطيط  وزي����رة  ال�����س��ع��ي��د،  ه��ال��ة 
بجمهورية  القت�سادية  والتنمية 
م�سر العربية اأن اإقامة الحتفالية 
يعك�س عمق العالقات بني البلدين 
هذه  تعميق  على  ال��ق��ي��ادة  وح��ر���س 
امل���ت���ي���ن���ة على  ال���ق���وي���ة  ال����ع����الق����ات 
وال�سعبني،  احل��ك��وم��ت��ني  م�����س��ت��وى 
القيادة  ت���وج���ي���ه���ات  اإىل  م�������س���رية 
التعاون  ال�سيا�سية امل�سرية بتعميق 
مع دولة الإمارات يف جميع املجالت، 
القت�سادي  امل���ج���ال  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى 
ل�ستغالل الفر�س الواعدة للتعاون 
م�سالح  وحت���ق���ي���ق  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني 
به  يحتذى  من���وذج  وب��ن��اء  ال�سعبني 

على م�ستوى العالقات العربية. 
التخطيط  وزي���������رة  اأك���������دت  ك���م���ا 

والتنمية القت�سادية حر�س الدولة 
ال�سراكة  ا���س��ت��م��رار  ع��ل��ى  امل�����س��ري��ة 
المارات،  دول��ة  مع  ال�سرتاتيجية 
جمال  يف  ال����ت����ع����اون  اإىل  م�������س���رية 
احلكومية  اخل��دم��ات  مراكز  اإن�ساء 
املتميزة ومنها مركز خدمات م�سر 
يف اأ�����س����وان، وم���ل���ف ب���ن���اء ال���ق���درات 
احلكومية يف جمالت تعزيز ثقافة 
والتوجيهات  ال��ع��م��ل  يف  الب���ت���ك���ار 
ال�سرتاتيجية ل�ست�سراف امل�ستقبل 
الت�سال  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وك���ذل���ك 
جائزة  يف  وال���ت���ع���اون   ، احل���ك���وم���ي 
مدار  على  احلكومي  للتميز  م�سر 

ال�سنوات املا�سية . 
وح���������ول جم���������الت ال�����ت�����ع�����اون بني 
الرغبة  ال�����س��ع��ي��د  اأك����دت  ال��ب��ل��دي��ن، 
يف ف��ت��ح اآف����اق ج��دي��دة، م�����س��رية اإىل 
البلدين  بني  ال�ستثماري  التعاون 
ال�سيادي،  م�سر  ���س��ن��دوق  اإط���ار  يف 
ال�سرتاتيجية  املن�سة  ت��اأت��ي  حيث 
م�سر  �����س����ن����دوق  ب�����ني  امل�������س���رتك���ة 
القاب�سة  اأبوظبي  و�سركة  ال�سيادي 
����س���م���ن اأه�������م ال����ف����ر�����س ال�����واع�����دة 
متت  وال��ت��ي  امل�����س��رتك،  لال�ستثمار 
حت��ت مظلة ال��روت��وك��ول امل��وق��ع يف 
ا�ستثمارات م�سرتكة  ل�سخ   2019
لتنفيذ  دولر  مليار   20 اإىل  ت�سل 

م�سروعات اقت�سادية وتنموية. 
والتنمية  التخطيط  وزي��رة  وقالت 
القت�سادية امل�سرية اإن هناك اأكرث 
من ع�سرات الفر�س ا�ستثمارية بني 
البلدين يف قطاعات خمتلفة ت�سمل 
الدوائي،  والت�سنيع  ال�سحة  قطاع 
التطوير العقاري، وقطاع اخلدمات 
امل��ال��ي��ة وال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي، وقطاع 
والت�سالت،  الأ���س��ا���س��ي��ة،  ال��ب��ن��ي��ة 
الغذائي  وال��ت�����س��ن��ي��ع  وال������زراع������ة 
وغريها، كما اأن هناك فر�سا واعدة 

يف  البلدين  ب��ني  امل�سرتك  للتعاون 
ودمج  الرقمي،  القت�ساد  جم��الت 
التعايف  اإىل  والتحول  البيئي  الُبعد 
الأخ�سر، خا�سة يف ظل ما تفر�سه 
جائحة كورونا من تغرّي يف اأولويات 
جميع الدول لإزالة امل�سافة، نتيجة 
على  للجائحة  ال�سلبية  التداعيات 
التقليدية  القت�سادية  املمار�سات 
مبا ي�ستدعي التحول اإىل القت�ساد 
التعايف  ج���ه���ود  وت���ع���زي���ز  ال���رق���م���ي 

الأخ�سر. 

 ... االق��ت�����س��ادي  امل��ن��ت��دى   (
وت��ع��زي��ز اآف����اق ال��ت��ع��اون بني 

البلدين ( 
العديد  الح��ت��ف��ال  اأج���ن���دة  وت�����س��م 
من الفعاليات التي �سيتم تنظيمها 
خالل الفرتة من 26-28 اأكتوبر 
اجل������اري يف ال���ق���اه���رة، وذل�����ك من 
اقت�سادي  م��ن��ت��دى  اإق���ام���ة  خ����الل 
وزراء  بح�سور  الأول،  اليوم  خ��الل 
يف حكومة دول��ة الإم��ارات وحكومة 
م�سر، اإىل جانب كبار امل�سوؤولني يف 
الأعمال  ورجال  القت�سادي  املجال 
القت�سادي  ب���ال�������س���اأن  وامل��ه��ت��م��ني 

فعاليات  ت��ق��ام  ح��ي��ث  ال��ب��ل��دي��ن،  يف 
من  ال���ث���اين  وال����ي����وم  الأول  ال���ي���وم 
الأجندة بح�سور اأكرث من 1800 

�سخ�سية. 
"اأم  مم��ي��ز  ح��ف��ل  تنظيم  �سيتم  ك��م��ا 
اأحيته  وال����ذي  اأبوظبي"  يف  ك��ل��ث��وم 
اإم����ارة  يف   1971 ع���ام  يف  ال��ف��ن��ان��ة 
اإح���ي���ائ���ه بطابع  واإع�������ادة  اأب���وظ���ب���ي، 
اأجندة  ���س��م��ن  وا���س��ت��ث��ن��ائ��ي  ج��دي��د 

الفعاليات. 
وي��رك��ز امل��ن��ت��دى الق��ت�����س��ادي �سمن 
اآف���اق  ع��ل��ى  ل��الأج��ن��دة  الأول  ال���ي���وم 
وال�ستثماري  القت�سادي  التعاون 
ب���ني ال���ب���ل���دي���ن، وت��ع��م��ي��ق الل���ت���زام 
التي  املتميزة  التاريخية  بالعالقة 
ت��رب��ط ب��ي��ن��ه��م��ا، وا���س��ت��ع��را���س اأب���رز 
يف  ال�ستثمارية  والفر�س  امل�ساريع 
القطاعات ال�سرتاتيجية التي تركز 
وجمهورية  الإم������ارات  دول���ة  عليها 
املنتدى  ي�����س��ت��ع��ر���س  ك���م���ا  م�������س���ر، 
لل�سركات  املتميزة  النجاح  ق�س�س 
والنماذج  والإم����ارات����ي����ة،  امل�����س��ري��ة 
واملوؤ�س�سات  الأع��م��ال  م��ن  الناجحة 
الإم���ارات���ي���ة وامل�����س��ري��ة امل��ت��م��ي��زة، يف 
تت�سمن  ك���م���ا  خم��ت��ل��ف��ة،  جم������الت 
تكرمي  كذلك  الأول  اليوم  فعاليات 
اأ�سهمت  التي  ال�سخ�سيات  من  عدد 
امل�سرية  ال����ع����الق����ات  ت���ر����س���ي���خ  يف 
الإم����ارات����ي����ة، وع��ك�����س��ت مت��ي��زه��ا يف 

خمتلف املجالت. 

ث���ق���ايف وج��ل�����س��ات  م��ن��ت��دى   (
حوارية ونقا�سية ( 

يومها  يف  الفعاليات  اأجندة  وت�سهد 
ال���ث���اين اإق����ام����ة امل���ن���ت���دى ال���ث���ق���ايف ، 
من  نخبة  مب�����س��ارك��ة  يعقد  وال����ذي 
املثقفني والإعالميني وال�سخ�سيات 
وي�ستعر�س  ال��دول��ت��ني،  يف  ال���ب���ارزة 

يف  الرئي�سة  املحطات  اأه���م  املنتدى 
ال��ع��الق��ة الإم����ارات����ي����ة امل�����س��ري��ة يف 
جم��ال الإع����الم وال��ث��ق��اف��ة والفنون 
البلدين،  ب��ني  امل�����س��رتك  وال��ت��اري��خ 
ك��م��ا ي��ت��خ��ل��ل امل��ن��ت��دى ���س��ل�����س��ل��ة من 
مو�سوعات  تتناول  التي  اجلل�سات 
الريا�سي  ال���ت���ع���اون  يف  م�����س��رتك��ة 
والإع���الم���ي وال��ث��ق��ايف، ك��م��ا وي�سم 
املنتدى كذلك �سل�سلة من اجلل�سات 
احل�����واري�����ة وال���ن���ق���ا����س���ات م����ع عدد 
الإماراتيني  ال��دي��ب��ل��وم��ا���س��ي��ني  م��ن 
وامل�سريني، ونخبة من الإعالميني 
يف  واخل��ا���س  احلكومي  القطاع  من 

الدولتني. 

يقود  االقت�سادي  التعاون   (
قاطرة العالقات املتميزة ( 

الذي  القت�سادي  التعاون  ويقود 
القطاعات  م��ن  العديد  ي�ستوعب 
البلدين،  بني  احليوية  وامل��ج��الت 
ق������اط������رة ال������ع������الق������ات امل���ت���م���ي���زة 
والرا�سخة بينهما، وهو تعاون ي�سل 
القت�سادية  ال�سراكة  م�ستوى  اإىل 
العديد  على  بدورها  تنعك�س  التي 
من املجالت الأخرى، وتعزز ب�سكل 
التنمية  جوهري خمتلف م�سارات 
واأ�سبحت  ال��ب��ل��دي��ن،  يف  ال�ساملة 
ت�����س��ه��د ت���ط���وراً ك���ب���رياً ون��وع��ي��اً يف 
منواً  وك��ذل��ك  القت�سادي،  ال�ساأن 
التجاري،  ال���ت���ب���ادل  يف  م��ل��ح��وظ��اً 
وزيادة كبرية يف حجم ال�ستثمارات 

املتبادلة. 
وبلغ حجم التجارة اخلارجية غري 
ال��ن��ف��ط��ي��ة ب���ني م�����س��ر والإم�������ارات 
خ����الل ال���ف���رتة م���ن ي��ن��اي��ر وحتى 
 11.8 م���ن  اأك����رث   2022 م��اي��و 
مليار دره���م، )م��ا ي��زي��د ع��ن 3.2 
ن�سبته  و�سلت  بنمو  دولر(،  مليار 

اىل %11 مقارنة مع ذات الفرتة 
حجم  بلغ  فيما  املا�سي،  العام  من 
النفطية  غري  اخلارجية  التجارة 
ب�����ني ال���ب���ل���دي���ن خ������الل الأ����س���ه���ر 
اخلم�سة الأوىل من العام 2021 
10.6 مليار درهم )ما  ما قيمته 

يعادل نحو 2.9 مليار دولر(. 
وو���س��ل��ت ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة غري 
ب����ني ال���ب���ل���دي���ن خالل  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
 27.7 ق��راب��ة  اإىل   2021 ال��ع��ام 
م���ل���ي���ار دره���������م، )م������ا ي����زي����د عن 
منو  بن�سبة  دولر(،  مليار   7.5
مع  ب��امل��ق��ارن��ة   7.4% اإىل  ت�����س��ل 
قيمة  ت��ق��در  ك��م��ا   ،2020 ال���ع���ام 
ال���س��ت��ث��م��ارات ال�����س��ادرة م��ن دولة 
اإىل م�سر خالل الفرتة  الإم��ارات 
العام  وح���ت���ى   2003 ال���ع���ام  م���ن 
30 مليار دولر  2019، بحوايل 

اأمريكي )110 مليارات درهم(. 
وتعد دولة الإمارات اأكر م�ستثمر 
عاملياً  وال��ث��ال��ث��ة  م�����س��ر  يف  ع��رب��ي 
بر�سيد  ال���ع���امل���ي،  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
 28 يزيد عن  تراكمي  ا�ستثمارات 
مليار دولر اأمريكي )102 مليار 
مبا�سرة  ا�ستثمارات  منها  دره���م(، 
بقيمة 9 مليار دولر، وبعدد اأكرث 
اإم���ارات���ي���ة يف  ���س��رك��ة   1300 م���ن 
وا�ستثمارات  م�ساريع  �سمن  م�سر 
اجلملة  ق��ط��اع��ات  خمتلف  ت�سمل 
والتخزين  وال���ن���ق���ل  وال���ت���ج���زئ���ة، 
والقطاع  اللوج�ستية،  واخل��دم��ات 
امل�����������ايل واأن�����������س�����ط�����ة ال�����ت�����اأم�����ني، 
وتكنولوجيا املعلومات والت�سالت، 
وال�سياحة،  وال��ب��ن��اء،  وال���ع���ق���ارات 
وال��زراع��ة والأم���ن ال��غ��ذائ��ي، فيما 
اأكرث  امل�سرية  ال�سركات  ت�ستثمر 
الإمارات  دره��م يف  4 مليارات  من 
)ما يعادل نحو 1.1 مليار دولر(، 

القطاع  كذلك  م�ساريعها  وت�سمل 
العقاري واملايل والإن�ساءات وجتارة 

اجلملة والتجزئة. 

يعك�سان  واالإع��الم  الثقافة   (
متانة الروابط التاريخية ( 

والإعالمي  الثقايف  التعاون  وُيعد 
امل��ج��الت ق��وة وتاأثرياً  اأك���رث  اأح���د 
يف تطوير العالقات بني البلدين، 
للقيم  مبا�سراً  انعكا�ساً  مثَّل  حيث 
التاريخية  وال����رواب����ط  امل�����س��رتك��ة 
واأوا�������س������ر الأخ����������وة وال�������س���داق���ة 

الرا�سخة بني البلدين. 
البلدين  يف  الإع������������الم  وي�����ق�����وم 
وتقوية  تر�سيخ  يف  اأ���س��ا���س��ي  ب���دور 
تطورها  م�سرية  ودع���م  ال��ع��الق��ات 
والثقايف  التنموي  املنجز  واإب����راز 
بدولة الإمارات، وجمهورية م�سر 
الدولتان  ترتبط  حيث  ال��ع��رب��ي��ة، 
ب��روت��وك��ول ت��ع��اون اإع��الم��ي منذ 
عام 1988 لتعميق وتطوير ودفع 

التعاون الإعالمي بينهما. 
العالقات  ال����دول����ت����ان  وت����ت����ب����ادل 
ال��ث��ق��اف��ي��ة والإب���داع���ي���ة ع��ل��ى كافة 
الأ�سعدة، مبا ي�سمل الفرق الفنية 
الكتب،  م��ع��ار���س  يف  امل�����س��ارك��ة  اأو 
امل�ستوى  رفيعة  ال��زي��ارات  وت��ب��ادل 
ال���ث���ق���ايف، كما  امل���ج���ال  ب��ي��ن��ه��م��ا يف 
الإم����ارات على دعم  دول��ة  حتر�س 
ال��ع��دي��د م��ن امل�����س��اري��ع وامل���ب���ادرات 
م�سروع  ومنها  مب�سر،  الثقافية 
عر  الإ���س��ك��ن��دري��ة  مكتبة  ت��ط��وي��ر 
لت�سبح  دولر،  مليون   21 تقدمي 
ع��ل��ى م���ا ه���ي ع��ل��ي��ه ال����ي����وم، فيما 
����س���ه���دت ال����ع����الق����ات الإم����ارات����ي����ة 
اتفاقية   18 ت���وق���ي���ع  امل�������س���ري���ة، 
اإماراتية  م��وؤ���س�����س��ات  ب��ني  ث��ق��اف��ي��ة 

ومكتبة الإ�سكندرية يف م�سر. 

جمل�س اإدارة دبي للمراأة ي�شتعر�س اأهم امل�شاريع التي نفذتها املوؤ�ش�شة يف الربع الثالث
•• دبي -وام:

عقد جمل�س اإدارة موؤ�س�سة دبي للمراأة اجتماعه الثالث لعام 2022 برئا�سة 
املنتدب  والع�سو  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�سة  امل���ري  غ��امن  منى  ���س��ع��ادة 
من  الثالث  الربع  يف  املوؤ�س�سة  نفذتها  التي  امل�ساريع  اأه��م  خالله  ا�ستعر�س 
ال�سرتاتيجية  اخلطة  تت�سمنها  التي  وامل��ب��ادرات  وال��رام��ج  احل��ايل  العام 

اجلديدة 2022-2026 املزمع اإطالقها قريبا.
ال��ع��ام لهيئة الثقافة  امل��دي��ر  ب���دري  ���س��ع��ادة ه��ال��ة  ح�سر الج��ت��م��اع ك��ل م��ن 
والفنون يف دبي نائبة رئي�سة جمل�س اإدارة موؤ�س�سة دبي للمراأة و�سعادة هدى 
الها�سمي م�ساعد وزير �سوؤون جمل�س الوزراء ل�سوؤون ال�سرتاتيجية و�سعادة 
�سم�سة �سالح املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي للمراأة وهدى بوحميد الرئي�س 
التنفيذي للت�سويق يف دبي القاب�سة ومنى بو�سمرة رئي�سة �سحيفة الإمارات 
ال�سرتاتيجية  لقطاع  للرئي�س  التنفيذية  النائبة  امل��ه��ريي  وخ��ول��ة  ال��ي��وم 
الرئي�س  الب�ستكي  فوهيمة  دب��ي  ومياه  كهرباء  بهيئة  احلكومي  والت�سال 
التنفيذي لتطوير الأعمال واملنتجات ب�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية واجلود 

لوتاه م�سممة ورائدة اأعمال. واأ�سادت �سعادة منى غامن املري رئي�سة جمل�س 
الإدارة باجلهود املبذولة من قبل فريق املوؤ�س�سة لتنفيذ العديد من الفعاليات 
ال��ع��ام احل��ايل...م��وؤك��دة على توجيهات  م��ن  الثالث  ال��رب��ع  الناجحة خ��الل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ح��رم 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بنت  منال  ال�سيخة  �سمو  الرئا�سة  دي��وان  وزي��ر 
اأف�سل  وفق  ومبادرات تطويرية  برامج  بتنفيذ  للمراأة  دبي  موؤ�س�سة  رئي�سة 
املمار�سات واملعايري العاملية يف الرتقاء بقدرات املراأة العاملة مبا يعود عليها 
جهود  يف  الفاعلة  م�ساركتها  �سمان  يف  ي�سهم  ومبا  بالنفع  موؤ�س�ستها  وعلى 
التنمية بكافة القطاعات. وا�ستعر�س الجتماع اإطالق الن�سخة الثانية من 
برنامج الإر�ساد املهني خالل الفرتة القليلة املقبلة بالتعاون مع �سفارات دول 
ال�سمال الأوروبي يف اإطار جهود املوؤ�س�سة لتعزيز القدرات القيادية واملهنية 
�ساركت  التي  الأوىل  الن�سخة  حققته  الذي  النجاح  وبعد  الإماراتية  للمراأة 
فيها 30 منت�سبة من القطاعني احلكومي واخلا�س و�سبه اخلا�س ا�ستفدن 
من الإر�ساد والتوجيه الذي قدم لهن من قبل قادة وخراء مهنيني من دول 
ال�سمال الأوروبي وا�ستهدف اإطالعهن على اأهم �سبل التطور الوظيفي من 

خالل اجتماعات فردية عقدت ب�سكل دوري بني املر�سد واملنت�سبة على مدار 
عام كامل وجري من خاللها نقل وتبادل العديد من التجارب واخلرات. 
كما اطلع اأع�ساء جمل�س الإدارة على التاأثريات الإيجابية لعدد من املبادرات 
التي اأطلقتها املوؤ�س�سة خالل م�سريتها كامل�سروع الوطني للح�سانات واملراأة 
اأ�سهمت يف متكني  التي  وامل�ساريع  املبادرات  الإدارة وغريها من  يف جمال�س 
املراأة يف الوظائف القيادية و�سمان ا�ستقرارها الوظيفي ومدى تو�سيع نطاق 

ال�ستفادة من هذه املبادرات وتطويرها من خالل عقد �سراكات جديدة.
يف  بعد  عن  امل��راأة  لعمل  ال�سرت�سادي  دليلها  للمراأة  دبي  موؤ�س�سة  وطرحت 
الإمارات  روؤي��ة  مبعر�س  م�ساركتها  خ��الل  واخل��ا���س  احلكومي  القطاعني 
املوارد  ودائ���رة  للت�سريعات  العليا  اللجنة  مع  بالتعاون   2022 للوظائف 
�سمان  اإىل  الدليل  يهدف  حيث  والنقا�س  للتداول  دب��ي  حلكومة  الب�سرية 
على  املختلفة  العمل  جهات  ل��دى  املعتمدة  بعد  ع��ن  العمل  اأنظمة  تطبيق 
وال�سرتاتيجيات  الأنظمة  ب��ني  الن�سجام  وحتقيق  دب��ي  ب��اإم��ارة  املوظفات 
اأكرث مالءمة لتوظيف  بيئة عمل  وال�سيا�سات احلكومية من خالل توفري 
واحلفاظ على الكوادر الن�سائية الإماراتية يف �سوق العمل وم�ساعدتها على 

اإيجاد التوازن بني اللتزامات الوظيفية واملتطلبات الأ�سرية والجتماعية.
من  اخلام�سة  للن�سخة  ال��ن��اج��ح  بالتنظيم  الإدارة  جمل�س  اأع�����س��اء  واأ���س��اد 
ترايثلون دبي لل�سيدات حتت رعاية �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم رئي�س جمل�س دبي الريا�سي ونظمه املجل�س بالتعاون مع نادي دبي 
لل�سيدات يوم 2 اأكتوبر اجلاري يف اإطار ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني الطرفني 
وت�سمن ثالث ريا�سات هي ال�سباحة واجلري والدراجات الهوائية. واأ�سارت 
وا�سعة من خمتلف  �سهدت م�ساركة  الن�سخة  اأن هذه  اإىل  املري  �سعادة منى 
اجلن�سيات والأعمار ب�سورة عززت مكانته كاأحد اأهم الفعاليات الرائدة على 
خارطة الريا�سة الن�سائية على امل�ستويني املحلي والإقليمي كونه الأول من 
نوعه يف املنطقة املخ�س�س لل�سيدات. كما وقعت موؤ�س�سة دبي للمراأة خالل 
الربع املن�سرم مذكرة تفاهم مع نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية بهدف 
التعاون يف تنظيم فعاليات الريا�سات البحرية لل�سيدات على مدار العام من 
التقنية مبا ي�سهم يف تعزيز  الب�سرية والإمكانيات  خالل توظيف اخلرات 
املرافق  وال�ستفادة من  البحرية  الريا�سات  م�سابقات  ال�سيدات يف  م�ساركة 

الريا�سية احلديثة بنادي دبي لل�سيدات الع�سو يف موؤ�س�سة دبي للمراأة.
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•• اأبوظبي-وام: 

�ساركت جامعة ال�سارقة يف فعاليات الدورة ال�سنوية ال� 16 
من  ُيعد  وال��ذي  باأبوظبي   ،"2022 "جناح  معر�س  من 
يف  التعليم  �سوؤون  يف  املتخ�س�سة  التعليمية  املعار�س  اأه��م 

دولة الإمارات .
اأجل  من  للجامعة  امل�ستمر  التوا�سل  اإط��ار  يف  ذل��ك  ياأتي 
الثانوية  امل��رح��ل��ة  ل��ل��ط��الب يف  امل��ع��ل��وم��ات  ك��اف��ة  ت��وف��ري 
اختيار  ت�ساعدهم على  والتي  واملخت�سني،  الأم��ور  واأولياء 
درا�سته من بني  يرغبون يف  ال��ذي  الأك��ادمي��ي  التخ�س�س 
املراحل  خمتلف  يف  متخ�س�سا  برناجما   122 من  اأك��رث 
ال��درا���س��ي��ة وال���ت���ي ت��ط��رح��ه��م ج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة. وقالت 
وا�ستقطاب  الت�سويق  اإدارة  مدير  فرحات  نادية  الدكتورة 
تاأتي متزامنة مع  العام  اإن م�ساركة اجلامعة هذا  الطلبة 
عاماً   25 وم���رور  الف�سي،  باليوبيل  اجلامعة  احتفالت 

لت�سنيف  النتائج  اأح���دث  ووف���ق  وك��ذل��ك  تاأ�سي�سها،  على 
موؤ�س�سة التاميز للتعليم العايل على م�ستوى العامل لعام 
2023م والتي اأُعلنت موؤخراً عن ان�سمام اجلامعة ر�سميا 
 ،  )300-251( العامل  ح��ول  جامعة  اأف�سل  فئة  �سمن 
لت�سبح الأوىل على م�ستوى الدولة، حمققة تقدما باأكرث 
العام  بنتائج  مقارنة  الت�سنيف  ه��ذا  يف  مرتبة   150 من 
املا�سي، كما احتلت املرتبة ال�سابعة عربياً. و�ساركت جامعة 
برناجما يف   122 اأك��رث من  بتقدمي  املعر�س  ال�سارقة يف 
املاج�ستري  ت�سمل  التي  العليا  وال��درا���س��ات  البكالوريو�س 
والدكتوراه وبرامج الدبلوم، كذلك �ساركت كلية الهند�سة 
وكلية الفنون اجلميلة وكلية احلو�سبة واملعلوماتية بعر�س 
مناذج من امل�ساريع الطالبية املتميزة للتعريف بها. و�سهد 
جناح جامعة ال�سارقة اإقبال كبريا من رواد املعر�س، حيث 
وا�ستقطاب  الت�سويق  اإدارة  املعر�س  هذا  يف  اجلامعة  مثل 

الطلبة، واإدارة القبول، واإدارة العالقات العامة.

•• دبي-الفجر:

ال��ف��ري��ق عبد اهلل خليفة  م��ع��ايل  اأك���د 
امل�����ري، ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����س��رط��ة دبي، 
�سري  متابعة  على  دبي  �سرطة  حر�س 
حماية  مدار�س  يف  التعليمية  العملية 
التابعة لها ل�سمان جودة التعليم عر 
التن�سيق امل�سرتك بني اإدارات مدار�س 
والتعليم  ال���رتب���ي���ة  ووزارة  ح��م��اي��ة 

واجلهات ذات العالقة.
جاء ذلك خالل زيارة معاليه ملدار�س 
ح���م���اي���ة ب���ن���ني وب����ن����ات ل��ت��ف��ق��د �سري 
العملية التعليمية يف مدار�س حماية، 
رافقه خاللها اللواء الأ�ستاذ الدكتور 
غيث غامن ال�سويدي، م�ساعد القائد 
ل�����س��وؤون الأك��ادمي��ي��ة والتدريب  ال��ع��ام 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  والعميد  بالوكالة، 
مدير  ال�������س���ام�������س���ي،  ب���ط���ي  حم���م���د 
بالوكالة، وعدد  دبي  �سرطة  اأكادميية 

من ال�سباط.
خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  وب��داأ 
حماية  مدر�سة  ب��زي��ارة  اجلولة  امل��ري 
معاليه  ا���س��ت��ق��ب��ال  يف  وك����ان  ل��ل��ب��ن��ني، 
الأ�ستاذ جمال ال�سيبة، مدير املدر�سة 
يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  وع��دد 

املدر�سة.
وجتول معايل الفريق املري يف مرافق 
فيها،  الدرا�سية  وال�سفوف  امل��در���س��ة 
التعليمية  العملية  �سري  على  وتعرف 
امل���در����س���ة م���ن جتهيزات  اأع���دت���ه  وم����ا 
م���ن ���س��اأن��ه��ا م�����س��اع��دة ال���ط���الب على 
على  وت�سجيعهم  العلمي  التح�سيل 
املختر  زي��ارة  بالإ�سافة اىل  الإب���داع، 
ال���ع���ل���م���ي ل��ل��ط��ل��ب��ة، وال����ت����ع����رف على 
املوهوبني،  للطلبة  العلمية  التجارب 

وم�������ن ����س���م���ن���ه���ا جت�����رب�����ة ال���ك���ر����س���ي 
املحاقن  ب��ا���س��ت��خ��دام  ال��ه��ي��درول��ي��ك��ي 
املائية، وم�سروع الروبوت الآيل، وعدد 

من التجارب الأخرى.
املري  اهلل  عبد  الفريق  معايل  واطلع 
على جتربة تعليم لغة الإ�سارة لطالب 
امل��ب��ادرة الأوىل  م��دار���س حماية، وه��ي 
تنفيذها  ومت  ال��دول��ة،  م�ستوى  على 
الهمم  اأ�سحاب  جمل�س  مع  بالتعاون 
لتمكني  ال��وط��ن��ي��ة  ال�سيا�سة  لتفعيل 
دبي  وا�سرتاتيجية  ال��ه��م��م،  اأ���س��ح��اب 
)جمتمعي... مكان للجميع(، الهادفة 
لتكون دبي �سديقة بالكامل لأ�سحاب 
الهمم  اأ�سحاب  وا�سرتاتيجية  الهمم، 
ب�������س���رط���ة دب������ي، م����ن خ�����الل اإط�����الق 
تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  ن��وع��ي��ة  م���ب���ادرات 
التي  ومكت�سباتها  دب��ي  �سرطة  �سمعة 
لأ�سحاب  ���س��دي��ق��ة  ك��ج��ه��ة  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
ال��ت��ق��ى معاليه م��ع عدد  ك��م��ا  ال��ه��م��م. 
وتعرف  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  م��ن 
التي  الرتبوية  الأ�ساليب  على  منهم 

يتبعونها يف عملهم، وما ي�ستخدمونه 
على  ال�����ط�����الب  ت����ع����ني  اأدوات  م�����ن 
يت�سم  ب��اأ���س��ل��وب  امل���ع���ريف  ال��ت��ح�����س��ي��ل 
بال�سهولة، وميكن الطالب من الفهم 
وال��ت��ح��ل��ي��ل، وي��ح��ف��زه��م ع��ل��ى زي����ادة 

م�ستوى التح�سيل املعريف.
كما زار معايل الفريق عبد اهلل خليفة 
وكان  للبنات،  حماية  مدر�سة  امل���ري، 
يف ا���س��ت��ق��ب��ال��ه الأ����س���ت���اذة ���س��ف��ي��ة عبد 
مدار�س  م��دي��رة  املن�سوري،  الرحمن 
حماية للبنات، وعدد من اأع�ساء هيئة 
التدري�س.  و�ساهد معاليه مقتطفات 
م���ن م�����س��رح ال���دم���ى امل���در����س���ي، الذي 
حماية  م��دار���س  من  طالبتان  قدمته 
كما  وال���ث���ان���ي���ة،  الأوىل  احل��ل��ق��ة  م���ن 
فهد  دان��ة  الطالبة  مع  معاليه  التقى 
م�سابقة  يف  الأول  باملركز  ف��ازت  التي 
يف  اأق��ي��م��ت  وال��ت��ي  الإلقاء"،  "فار�س 
واأث��ن��ى معاليه على  ال��ف��ج��رية،  اإم���ارة 

اأدائها يف عملية الإلقاء.
مرافق  �سملت  ب��ج��ول��ة  معاليه  وق���ام 

���س��ري العملية  امل��در���س��ة، واط��ل��ع ع��ل��ى 
املدر�سة  وفرته  وم��ا  فيها،  التعليمية 
من عنا�سر تدعم طالباتها وتعينهن 

على موا�سلة درا�ستهن.
الثالثة،  للحلقة  حماية  مدر�سة  ويف 
معايل  امل��در���س��ة،  ط��ال��ب��ات  ا�ستقبلت 
ال���ق���ائ���د ال���ع���ام وال����وف����د امل����راف����ق له، 
تتحدث"  "اأناملي  م�����ب�����ادرة  ع����ر 
ب��ل��غ��ة الإ�����س����ارة، ث���م ب��ع��د ذل����ك األقت 
ال�ستقبال  كلمة  عامر  اأري��ام  الطالبة 
وقدمت  امل��در���س��ة،  طالبات  ع��ن  نيابة 
على  ابتكاراتها  اأحمد  زه��رة  الطالبة 
اطلع معاليه  الآيل، كما  اآلة احلا�سب 
الرقمي  والر�سم  الر�سم  على معر�س 
الذي قدمت فيه الطالبات جمموعة 
من الر�سومات التوعوية، وزار معاليه 
البتكار  وخم��ت��رات  املو�سيقي  املعهد 

والعلوم والفيزياء.

جوائز 
ويف ختام زيارته، اطلع معايل الفريق 

ال���ت���ي ح�سلت  امل�����ري ع��ل��ى اجل����وائ����ز 
م�سريتها  يف  ح��م��اي��ة  م��دار���س  عليها 
ال�سارقة  ج��ائ��زة  وم��ن��ه��ا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
ال�سيخة  وج���ائ���زة  ال���رتب���وي،  للتميز 
وجائزة  الطفولة،  لإب��داع��ات  لطيفة 
الأفكار العربية، وجائزة عون للهالل 
الأح���م���ر الإم����ارات����ي، وج���ائ���زة الفرق 
البحث  وج��ائ��زة  لل�سغار،  الريا�سية 
ب��ج��ائ��زة لطيفة،  ل��ل��ط��الب  ال���رتب���وي 
اأمور  اأول��ي��اء  اأف�����س��ل جمل�س  وج��ائ��زة 
ع���ل���ى م�������س���ت���وى ال�����دول�����ة يف ج���ائ���زة 
وجائزة  ال���رتب���وي،  للتميز  ال�����س��ارق��ة 
املو�سيقية،  ل��ل��ف��رق��ة  م�����س��روع  اأف�����س��ل 
ف�ساًل عن ح�سول احللقة الأوىل على 
على  الثالثة  واحللقة  ال��ث��اين،  امل��رك��ز 
الثالث يف  واملركز  الأول مكرر،  املركز 

م�سابقة كاأ�س الإلقاء ال�سعري.

العمل التطوعي
اإح�سائيات  على  معاليه  واط��ل��ع  كما 
التي  حماية  ملدار�س  التطوعي  العمل 
حماية  مدار�س  طالب  م�ساركة  بينت 
81 م�ساركة حملية وعاملية، منها  يف 
دبي   2020 باإك�سبو  م�����س��ارك��ة   12
وموؤمتر   ،901 الت�����س��ال  وم��ن��ت��دى 
جانب  اإىل  والهند،  والبحرين  جنيف 
الوزارات  مع  جمتمعية  م�ساركة   67
وغريها  وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  وال���ه���ي���ئ���ات 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ن 

بالدولة.

 �سري التعليم
ومن جانبه قال اللواء الأ�ستاذ الدكتور 
غيث غامن ال�سويدي، اإن زيارة معايل 
ال��ق��ائ��د ال��ع��ام مل��دار���س ح��م��اي��ة، توؤكد 

ح���ر����س م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة �سري 
وتدريب  ف��ي��ه��ا،  التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة 
الطلبة على كل ما يحقق ويعزز نهج 
قادتها للو�سول اإىل اأف�سل امل�ستويات 
التعليمية، عر التن�سيق امل�سرتك مع 
اإدارات مدار�س حماية، ووزارة الرتبية 
العالقة  ذات  واجل����ه����ات  وال��ت��ع��ل��ي��م، 
ما ي�سب يف دعم م�سرية  لتقدمي كل 
اأول  التعليم، حيث تعتر �سرطة دبي 
موؤ�س�سة حكومية بالعامل تقوم باإن�ساء 
موظفيها،  لأب���ن���اء  جم��ان��ي��ة  م���دار����س 
العامة  القيادة  حر�س  يوؤكد  ما  وه��و 
من  جميع  اإ���س��ع��اد  على  دب��ي  ل�سرطة 

يعمل فيها من مواطنني ومقيمني.
اأع�����داد  اإن  ال�������س���وي���دي  ال����ل����واء  وق�����ال 
العام  ملدار�س حماية خالل  املنت�سبني 
 ،2023  - الدرا�سي اجلديد 2022 
بواقع  وط��ال��ب��ة،  ط��ال��ب��اً   2312 ب��ل��غ 
طالبة،  و1058  ط���ال���ب���اً   1062
موزعني  الأط��ف��ال،  ريا�س  يف  و194 
على 5 مدار�س، منها مدر�ستان للبنني 
ورو�سة لالأطفال،  للبنات  ومدر�ستان 
ويبلغ عدد ال�سفوف الدرا�سية للبنني 
35 �سفاً، و36 للبنات و8 �سفوف يف 
ري��ا���س الأط���ف���ال، وي��در���س يف ال�سف 
امل�سار  يف  ط��ال��ب��اً   73 ع�����س��ر  ال���ث���اين 
ال��ع��ام، فيما  امل�����س��ار  امل��ت��ق��دم، و34 يف 

املتقدم  امل�����س��ار  يف  طالبة   35 ت��در���س 
و44 يف امل�سار العام.

العام  اأن  ال�������س���وي���دي  ال����ل����واء  وب�����ني 
 2023  -  2022 اجلديد  الدرا�سي 
ثانونية  دف��ع��ة  اأول  ت��خ��ري��ج  �سي�سهد 
حماية،  م����دار�����س  اأب����ن����اء  م����ن  ع���ام���ة 
وتفخر القيادة مبا حققته من مكا�سب 
تعليمية لأبناء العاملني فيها واأخرى 
موظفي  كاهل  ع��ن  الأع��ب��اء  بتخفيف 
النتماء  م���ب���داأ  وت���ع���زي���ز  ال�������س���رط���ة، 
املوظفني  واإ�سعاد  املوؤ�س�سي  والتعاون 

ورفع ن�سبة الر�سا الوظيفي.

برامج متطورة
وب�������دورة ق����ال ال��ع��م��ي��د حم��م��د بطي 
وفرت  حماية  م��دار���س  اإن  ال�سام�سي، 
ت�سهم  ب��ط��ري��ق��ة  م���ت���ط���ورة،  ب����رام����ج 
والك�سف  ال��ط��ل��ب��ة  م��واه��ب  ت��ع��زي��ز  يف 
الدرا�سية،  امل���راح���ل  ج��م��ي��ع  يف  ع��ن��ه��ا 
التي  التعليمية  التطوير  خطط  واإن 
تعمل  دبي  �سرطة  اأكادميية  انتهجتها 
ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق م��ث��ي��ل��ت��ه��ا يف م���دار����س 
حتوًل  نلم�س  اأن  وا�ستطعنا  ح��م��اي��ة، 
اإليه  ت�ستند  ال���ذي  ال��ف��ك��ر  يف  ج��ذري��اً 
مدار�س حماية، حيث اأ�سبحت حتمل 
املمار�سات  يف  ع�سرياً  خمتلفاً  نهجاً 
لرت�سخ  املعتمدة،  احلديثة  التعليمية 

حلقبة جديدة لدعم املوهوبني وتعزيز 
ال��وا���س��ع، والذي  الب��ت��ك��ار مب��ف��ه��وم��ه 
ال��درا���س��ي��ة، وجمموعة  امل��ن��اه��ج  ط���ال 
التعلم  وطريقة  املدر�سية،  الأن�سطة 

التفاعلية الذكية يف القاعة ال�سفية.

دعم املواهب
دعم  اأن  ال�سام�سي  العميد  واأ����س���اف 
امل���وه���وب���ني يف م���دار����س ح��م��اي��ة اأم���ر 
الطالب  يكون  اأن  يجب  اإذ  ���س��روري، 
على  وق����ادراً  ون��اق��داً  وم��ف��ك��راً  مبتكراً 
وا�سحة  بقيم  ويتمتع  امل�سكالت،  حل 
وال�سفافية  وال��ن��زاه��ة  امل�سوؤولية  م��ن 
وال��ع��م��ل اجل�����اد، وق�������ادراً ع��ل��ى ري����ادة 
التقنيات  ب���اأح���دث  م��ل��م��اً  الأع����م����ال، 
وباإمكانه توظيفها مهنياً ب�سكل فاعل، 
بهويته  يكون معتزاً  اأن  وكذلك يجب 
امتالك  اأهمية  اإىل  م�سرياً  الوطنية، 
املهارات والأدوات املعرفية والبتكارية 
وهذا ما ن�سعى لتوفريه للطلبة، حيث 
بلغ عدد الطلبة املوهوبني يف مدار�س 
حماية 310 من الطالب والطالبات 
الفنون  م��ن��ه��ا  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
األعاب  م��ث��ل  وال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
القوى والكرة وال�سباحة والتايكوندو، 
العلمية  الب���ت���ك���ارات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

والر�سم وال�سعر والقراآن الكرمي.

•• ال�صارقة - وام: 

بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
اأ�سدر  ال�سارقة،  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو  حممد 
ر�سوم  %50 على  ب�ساأن منح خ�سم  ق��راراً  التنفيذي  املجل�س 
وذلك  ال�سارقة،  اإم��ارة  يف  املتاأخرة  الإيجارية  العقود  ت�سديق 

حتى نهاية العام اجلاري.
بن  ب��ن حممد  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  ت��روؤ���س  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�سلطان القا�سمي ويل العهد نائب حاكم ال�سارقة رئي�س املجل�س 
التنفيذي، �سباح ام�س الثالثاء، اجتماع املجل�س بح�سور �سمو 
حاكم  ن��ائ��ب  القا�سمي  �سلطان  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ 

ال�سارقة نائب رئي�س املجل�س التنفيذي.

وبحث الجتماع الذي عقد يف مكتب �سمو احلاكم املو�سوعات 
العمل  �سري  مبتابعة  واملعنية  الأع��م��ال  ج���دول  على  امل��درج��ة 
احلكومي ومناق�سة ال�سيا�سات العامة ملختلف الدوائر والهيئات 

احلكومية يف اإمارة ال�سارقة.
القت�سادية  التنمية  دائ����رة  ج��ه��ود  ت��ق��ري��ر  امل��ج��ل�����س  ون��اق�����س 
مع  بالتعاون  وال�سناعي  القت�سادي  القطاع  وتطوير  لدعم 
التي  والأن�سطة  امل��ب��ادرات  التقرير  وت�سمن  اجلهات،  خمتلف 
للو�سع  واملنظمة  الداعمة  اللجان  اإن�ساء  الدائرة مثل  نفذتها 
الق��ت�����س��ادي، وامل�����س��ارك��ة يف ال��ل��ج��ان الحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة ذات 

العالقة باخت�سا�سات الدائرة.
للبيئة  الت�سريعية  البنية  تطوير  على  العمل  التقرير  و�سمل 
ت�سهده  الذي  الكبري  التطور  ملواكبة  وال�سناعية  القت�سادية 

ت��ق��ن��ي��ة ورق���م���ي���ة وف���ر����س وجم������الت حديثة،  م���ن حت�����ولت 
واملحفزات  اخلدمات  اأف�سل  توفري  على  العمل  اإىل  بالإ�سافة 

للم�ستثمرين ورواد الأعمال.
كما تناول التقرير م�ساركة الدائرة يف العديد من امل�سروعات 
القت�سادية الوطنية التي تهدف اإىل تعزيز تناف�سية القت�ساد 

الإماراتي وحتقيق امل�ستهدفات ال�سرتاتيجية.
القت�سادية  للبيئة  ال��داع��م��ة  اجل��ه��ود  ك��اف��ة  املجل�س  وث��م��ن 
موجهاً ب�سرورة متابعة كافة اأركان العمل القت�سادي حر�ساً 
البيئة  وتهيئة  العقبات  وتذليل  اخل��دم��ات  كافة  توفري  على 
املحفزة مبا ي�سهم يف منو القطاع القت�سادي مع املحافظة على 
جودته وعدم الإ�سرار بباقي القطاعات الجتماعية والأمنية 

والثقافية وغريها.

تنفيذي ال�شارقة ي�شدر قرارا مبنح خ�شم %50 على ر�شوم ت�شديق العقود الإيجارية املتاأخرة

•• ال�صارقة -وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة ب�سفته رئي�ساً جلامعة خورفكان قراراً ب�ساأن 

ت�سكيل جمل�س اأمناء جامعة خورفكان.
الأوىل  دورت���ه  يف  خ��ورف��ك��ان  جامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  ي�سكل  ال��ق��رار  وبح�سب 
برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي وع�سوية 
اإب��راه��ي��م ال�سماع م��دي��ر جامعة  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  �سعادة ك��ل م��ن : الأ���س��ت��اذ 
خورفكان، والأ�ستاذ الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�سارقة، 
للتعليم اخلا�س،  ال�سارقة  الها�سمي رئي�س هيئة  والدكتورة حمدثة يحيى 
العلوم  اأك��ادمي��ي��ة  ع���ام  م��دي��ر  العثمني  ال��دك��ت��ور حم��م��د خمي�س  وال��ع��م��ي��د 

الزعابي  ال�سارقة، والدكتور ها�سم عبداهلل بن �سرحان  اإم��ارة  ال�سرطية يف 
اإمارة  يف  البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأكادميية  مدير 
ال�سارقة، واملهند�س علي �سعيد بن �ساهني ال�سويدي ع�سو املجل�س التنفيذي 
لإمارة ال�سارقة، رئي�س دائرة الأ�سغال العامة يف اإمارة ال�سارقة، وهنا �سيف 
هيئة  رئي�س  ال�سارقة،  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�سو  ال�سويدي  عبداهلل 
البيئة واملحميات الطبيعية يف اإمارة ال�سارقة، وامل�ست�سار عي�سى �سيف اأحمد 
بن حنظل مدير الدائرة القانونية حلكومة ال�سارقة، وفوزية را�سد القا�سي 
مدير بلدية مدينة خورفكان، وحممد اأحمد حممد ال�سحي ع�سو جمل�س 

اإدارة غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة.
اأو مدد  وتكون مدة الع�سوية يف املجل�س ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدة 

مماثلة ويجوز اإعادة تعيني من انتهت مدة ع�سويتهم.

•• اأبوظبي-وام:

عززت �سرطة اأبوظبي الوعي بوقاية املراأة من ال�سرطان بعقد ور�سة 
لهذا  الثدي  ب�سرطان  التوعية  �سهر  مع  تزامناً  توعوية  عمل �سحية 
مع  بالتعاون  العني  �سرطة  مبديرية  الب��ت��ك��ار  قاعة  يف  وذل��ك  ال��ع��ام 

ال�سركاء.
التوعية  ت��اأت��ي �سمن ج��ه��وده��ا يف  م��ب��ادرت��ه��ا  اأن  امل��دي��ري��ة  واأو���س��ح��ت 
املبكر  الك�سف  على  وحثهم  ال�سرطة  ملنت�سبات  ال�سحي  والتثقيف 
طب  اخت�سا�سي  كون  هويل  الدكتورة  وا�ستعر�ست  الثدي.  ل�سرطان 

 ، واأع��را���س��ه  باملر�س  الإ�سابة  عوامل  اأه��م  كند  م�ست�سفى  يف  الأ���س��رة 
فح�س  منها  املبكر  الك�سف  يف  احلديثة  والتقنيات  الوقاية  وو�سائل 
والأكرث  الطبية  التقنيات  اأدق  من  يعتر  ال��ذي  ال�سعاعي  الت�سوير 
فاعلية يف املراحل املبكرة للمر�س. وعر�ست اإحدى الناجيات من هذا 
املر�س جتربتها يف كيفية اكت�سافها لل�سرطان عر اجرائها الفحو�سات 
اأهمية  واإ�سرار.. موؤكدة  املر�س بعزمية  املبكرة وجناحها يف مواجهة 
�سفائها من  يف  ايجابياً  اأث���راً  ت��رك  وال���ذي  والأ���س��ري  النف�سي  ال��دع��م 
�سحية  حياة  منط  لتباع  للح�سور  ن�سائح  ع��دة  وقدمت  ال�سرطان، 

للوقاية من املر�س واملواظبة على اإجراء الفحو�سات الطبية .

�شرطة اأبوظبي تعزز الوعي الوقائي والك�شف �شلطان القا�شمي ي�شدر قرارًا ب�شاأن ت�شكيل جمل�س اأمناء جامعة خورفكان
املبكر عن �شرطان الثدي

ملتابعة �سري العملية التعليمية فيها

عبد اهلل املري يتفقد مدار�س حماية التابعة ل�شرطة دبي 

جامعة ال�شارقة ت�شارك يف 
معر�س جناح 2022 باأبوظبي

�شرطة دبي تكرم كبار ال�شباط املتقاعدين 
جلهودهم املخل�شة لأكرث من 35 عامًا

•• دبي-الفجر: 

ك���رم ���س��ع��ادة ال���ل���واء خ��ب��ري خليل 
م�ساعد  امل���ن�������س���وري،  اإب���راه���ي���م 
القائد العام ل�سرطة دبي ل�سوؤون 
�سعادة  م��ن  ك��ل  اجلنائي،  البحث 
ال�سمايل،  ع��ل��ي  م��ت��ق��اع��د  ال���ل���واء 
عبدالرحيم  م��ت��ق��اع��د  وال��ع��م��ي��د 
املتقاعد  وال��ع��م��ي��د  ���س��ف��ي��ع،  ب���ن 
تقديراً  ال��ه��ا���س��م��ي،  ع��ب��داحل��ل��ي��م 
ومتيزهم  امل����ث����م����ر،  ل���ع���ط���ائ���ه���م 
املخل�سة  وخ��دم��ت��ه��م  ال��وظ��ي��ف��ي، 
والتي  دب��ي،  �سرطة  يف  والطويلة 
عاماً،   35 م���ن  لأك�����رث  ام���ت���دت 
وذل��ك بح�سور عدد من مديري 
الإدارات العامة ومراكز ال�سرطة 
اجلنائي،  ال���ب���ح���ث  ال���ق���ط���اع  يف 
وع������دد م����ن ال�������س���ب���اط. واأث���ن���ى 
جهودهم  على  املن�سوري  ال��ل��واء 
املوكلة  امل��ه��ام  اأداء  يف  وك��ف��اءت��ه��م 
اإليهم اأثناء فرتة عملهم يف قطاع 
وكانوا  اجل��ن��ائ��ي،  البحث  ���س��وؤون 
م���ث���ال ي��ح��ت��ذى ب���ه يف الأخ�����الق 
متمنياً  ال���ع���م���ل،  يف  وال���ت���ف���اين 
ي��ح��ذو حذوهم  اأن  اجل��م��ي��ع  م��ن 

وال�سري على خطاهم وال�ستفادة 
العمل  الطويلة يف  من جتربتهم 

اجلنائي.
تن�سى  ل  دب��ي  �سرطة  واأ�ساف:" 
اخلدمات اجلليلة ملوظفيها  اأب��داً 
الذين �ساهموا خاللها يف تطوير 
منظومة العمل الأمني وال�سرطي 
يف الإمارة، ما كان له بالغ الأثر يف 
ال�سرتاتيجية  املوؤ�سرات  حتقيق 
دوام  لهم  متمنياً  دبي".  ل�سرطة 

التوفيق والنجاح يف حياتهم.
وق�����������دم ال��������ل��������واء امل�����ن�����������س�����وري، 
للمتقاعدين �سهادة �سكر وعرفان 

ودرعاً تذكارية تقديراً ملا قدموه 
ل�سرطة دبي طوال فرتة عملهم. 
من جانبهم، اأعرب املكرمون عن 
للقيادة  وامتنانهم  �سكرهم  بالغ 
وعلى  دب������ي،  ل�������س���رط���ة  ال���ع���ام���ة 
تقدير  يف  امل�ستمر  ال��ق��ي��ادة  دور 
العاملني  واإجن���������ازات  ع����ط����اءات 
واملدنيني،  الع�سكريني  من  فيها 
متمنني ل�سرطة دبي دوام التقدم 
�سكروا زمالءهم  والزده���ار، كما 
املعاملة  ح�����س��ن  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  يف 
فرتة  خ��الل  لهم  العون  وتقدمي 

عملهم.
العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

 اإنذار عديل بالن�شر
 رقم 2022/18540

املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س م ع.
املنذر اإليه  :  مطعم دايت هاو�س  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )31،695.00( درهم نتيجة الإخالل 
اأ�سبوع من  وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 
تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم  رقم  
اأبوظبي( من نوع ) ني�سان اورف���ان    _ ف��ان  �سحن(  ) 69270 / خ�سو�سي /11/ 
موديل )2020( _ لون ) WHITE(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003484 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : خالد حمزة �سعد الدين  
جمهول حمل الإقامة 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/11/1 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 6( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/10/12 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

ف���ق���د امل����دع����و / ج�����ول ن����واز 
ب���اك�������س���ت���ان   ، خ���������ان  ب������ي������او 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)9615073AG(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0503188316

فقدان جواز �شفر
ف���ق���د امل����دع����و / ام������ري ج���ان 
ب����اك���������س����ت����ان   ، واىل  م��������ري 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)CA879213( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

الجتماعية  اخلدمات  منظومة  عمل  فريق  الأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة  كرمت 
وذلك  للموؤ�س�سة  الرئي�سي  مقر  يف  ال�سهداء  بقاعة  واملقيمني  املواطنني  لكبار 
ل���دوره���م امل��ه��م يف ت��ق��دمي ال��دع��م ال����الزم وال��رع��اي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة، م��ن خدماٍت 
لهذه  الأث��ر  عظيم  لها  ك��ان  توعوية  وور���ٍس  تثقيفيٍة  وحما�سراٍت  وا�ست�ساراٍت 

الفئة املهمة يف املجتمع، لالرتقاء بجودة حياتهم وتعزيز ا�ستقرارهم. 
موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الكعبي  �سامل  علي  معايل  التكرمي  حفل  ح�سر 
التنمية  موؤ�س�سة  عام  مدير  الرميثي  حممد  مرمي  و�سعادة  الأ�سرية،  التنمية 
الأ�سرية، واملوظفني املكرمني ومدراء الدوائر واملناطق واملراكز التابعة ملوؤ�س�سة 

التنمية الأ�سرية. 
يف  قدماً  الأ�سرية مت�سي  التنمية  موؤ�س�سة  اأن  الكعبي  �سامل  علي  واأك��د معايل 
�سرياً  ومن يف حكمهم،  املواطنني  لكبار  الداعمة  امل��ب��ادرات  العديد من  تقدمي 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  راأ�سها �ساحب  الرا�سخ، وعلى  الر�سيدة  على نهج قيادتنا 
“حفظه اهلل”، والتي ل تدخر جهداً يف دعم  اآل نهيان رئي�س الدولة  بن زايد 
وتعزيز جودة حياة كبار املواطنني منذ عهد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان "طيب اهلل ثراه". 
ونقل معاليه بكل فخر واعتزاز حتيات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام  الن�سائي  الحت��اد 
به  تقوم  ملا  �سموها  وتقدير  الإمارات"،  "اأم  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى 
نعتز  مهمة  فئة  خلدمة  جليلة  اإن�سانية  اأع��م��اٍل  م��ن  املوؤ�س�سة  يف  العمل  ف��رق 
وتن�سئة  الوطن  خدمة  يف  اأعمارهم  اأف��ن��وا  الذين  فهم  بيننا،  وبوجودهم  بهم 
الأجيال ون�سعى لرد اجلميل لهم بالتفاين يف تقدمي كافة اخلدمات التي حتقق 

ا�ستقرارهم يف املجتمع. 
واأ�ساد الكعبي بجهود فريق عمل منظومة اخلدمات الجتماعية لكبار املواطنني 
اأداء دورهم وفق  اإخال�سهم وتفانيهم يف  بال�سكر لهم على  واملقيمني، متوجهاً 
اأف�سل املعايري والأ�س�س املهنية يف العمل، والتي ُتعد نهجاً را�سخاً لدى موؤ�س�سة 

التنمية الأ�سرية التي تويل فئة كبار املواطنني اأهمية ق�سوى. 
من جانبها اأ�سادت �سعادة مرمي حممد الرميثي بفريق عمل منظومة اخلدمات 
الجتماعية لكبار املواطنني، ومبا حتقق من اإجنازات .. وقالت : اأنتم فريٌق نعتز 
به ونفخر، فما قدمتموه من عمٍل جليٍل مبعايري تناف�سية عالية يجعلنا ن�سعر 
الفخرية  ولرئي�ستها  جميعاً،  علينا  الغالية  املوؤ�س�سة  لهذه  لنتمائنا  بالعتزاز 

�ساحبة الأيادي البي�ساء �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك "اأم الإمارات"، التي 
تقف وراء كل اإجناز وجناح يتحقق. 

كبارنا  لأح���د  ع��زي��ٍز  ���س��وت  ي�سلنا  حينما  م�سوؤوليتنا  تت�ساعف  واأ���س��اف��ت: 
وت�سعى  به،  تقومون  ال��ذي  اجلليل  العمل  على  ويثني  وي�سكر  ي�ساأل  املواطنني 
حتقق  التي  والأخ��الق��ي��ة  القيمية  الأ�س�س  اأف�سل  وف��ق  تطويره  اإىل  املوؤ�س�سة 
اأم الإمارات ملنهجية العمل يف موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية،  الروؤية التي و�سعتها 
ور�سائل  ر�سمية  ا�سرتاتيجيات  من  تنطلق  اإن�سانية  معايري  اإىل  ت�ستند  والتي 
الذي توؤكد عليه  الدولة  الأولويات وهو منهج  راأ�س  الإن�سان على  مهمة ت�سع 

القيادة الر�سيدة. 
واأو�سحت الرميثي اأن اخلدمات التي قدمتها موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية والتي 
جاءت يف اإطار املحور الجتماعي لإمارة اأبوظبي للو�سول اإىل اأ�سرة متما�سكة 
ت�سكل نواة ملجتمع مت�سامح حا�سن ل�ستى فئاته، ولتحقيق حياة كرمية ومفّعلة 
لكبار ال�سن ت�سمن م�ساركة ن�سطة وفعالة لكبار املواطنني، متثلت يف عدد من 
جودة  وباأعلى  املتطلبات  تلك  حتقيق  الهتمام  ُن�سب  يف  جعلت  التي  امل��ب��ادرات 
اإىل  �سبعة منتديات تهدف  ال��ذي يت�سمن  ال��دار  ن��ادي بركة  ممكنة ومن ذلك 
املرحلة،  واملقبلني على هذه  املواطنني  لكبار  الكرمية  دعم احلياة الجتماعية 

وتبني حقوقهم، وتعزيز امل�سوؤولية الجتماعية ودور الأ�سر جتاههم لدجمهم 
يف املجتمع وتن�سيطهم، وال�ستفادة من خراتهم احلياتية والعملية والعلمية، 

وتعزيز منط احلياة ال�سحي والتفكري الإيجابي لديهم. 
بركتنا،  بطاقة  حققته  ما  اإىل  احلفل  يف  األقتها  التي  كلمتها  خ��الل  وتطرقت 
عاماً   60 عمر  من  واملقيمني  املواطنني  لكبار  متنح  اإلكرتونية  بطاقة  وه��ي 
فاأكرث من جناح وانت�سار، حيث بلغ عدد امل�ستفيدين من اخلدمات التي تقدمها 
 2022 �سبتمر   01 حتى  واملقيمني،  املواطنني  كبار  فئة  من   )13،281(
..م�سرية اإىل جناح فرق العمل املعنية بتنفيذ مبادرات خدمة "الدمج الرقمي"، 
حققت  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  هم" ه��ذه  ت�سلون  "ل  وم��ب��ادرة  احلكماء"،  و"جمل�س 
توا�ساًل اإن�سانياً كبرياً مع كبار املواطنني، حيث اأ�سبحت املوؤ�س�سة مبثابة الأ�سرة 

التي حققت الرعاية لتلك الفئة املهمة يف املجتمع. 
واأكدت مدير عام موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية اأن املوؤ�س�سة تخطو خطواٍت فريدة 
يف دعم كبار املواطنني، من خالل املبادرات واخلدمات ال�ستباقية املبتكرة التي 
تلبي تطلعات هذه الفئة املهمة يف املجتمع بالتعاون مع �سركائها ال�سرتاتيجيني، 
لتعزيز جودة حياتهم وتوفري الت�سهيالت واملميزات، خا�سة اخلدمات الرقمية 

التي توفر الوقت واجلهد وجتعلهم مواكبني لكل جديٍد يعود بالنفع عليهم. 

•• اأبوظبي-وام:

خالل  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  يف  ال�����س��ك��اوى  جلنة  اطلعت 
�سمية  �سعادة  برئا�سة  الثالثاء  اأم�����س  عقدته  ال��ذي  اجتماعها 
ع��ب��داهلل ال�����س��وي��دي رئ��ي�����س��ة ال��ل��ج��ن��ة، ع��ل��ى 58 ���س��ك��وى واردة 
للمجل�س، وا�ستعر�ست الراأي القانوين اخلا�س بال�سكاوى وردود 

اجلهات ذات العالقة واتخذت ب�ساأنها القرارات املنا�سبة.
ح�سر الجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من: �سابرين ح�سن 
الأول  النائب  الرحومي  اأحمد  اللجنة، وحمد  اليماحي مقررة 
بالهول  حميد  و���س��رار  ال��ع��ب��ار،  علي  وحميد  املجل�س،  لرئي�س 
ال��ف��ال���س��ي، وه��ن��د ح��م��ي��د ال��ع��ل��ي��ل��ي اأع�����س��اء امل��ج��ل�����س الوطني 

الحتادي.
وتخت�س جلنة ال�سكاوى يف املجل�س الوطني الحتادي مبتابعة 
وبحث ال�سكاوى الواردة اإىل املجل�س لبيان مدى �سحتها وال�سعي 
الإجابات  وتلقي  احل��ل��ول،  اأن�����س��ب  اإىل  للو�سول  اأط��راف��ه��ا  ب��ني 
ما  لبيان  ال�سكاوى،  عن  �سنوي  تقرير  واإع���داد  عليها،  الالزمة 

اتخذ من اإجراءات حيالها، وموؤ�سرات الجتاهات ب�ساأنها.
وم���ن ����س���روط ت��ق��دمي ال�����س��ك��وى اأن ت��ك��ون م��وج��ه��ة ���س��د جهة 
و�سادرة  ال��ك��رتون��ي��ة(  اأو  )ورق��ي��ة  مكتوبة  ت��ك��ون  واأْن  احت��ادي��ة، 
)ا�سمه  قاطعاً  �سكوى موجود فعاًل وحمدد حتديداً  عن مقدم 
وحمل اإقامته وعمله( وموقعة منه، واأن يكون ملقدمها م�سلحة 
وا�سحة  ت��ك��ون  واأْن  تقدميها،  يف  وق��ائ��م��ة  وم��ب��ا���س��رة  �سخ�سية 

م�سيئة  ع��ب��ارات  تت�سمن  واأل  منها،  املق�سود  للهدف  وحم���دِدة 
ُمقِدم  يكون  واأن  اأخ���رى،  جهات  لأي  اأو  �سدها  امل�سكو  للجهة 
ال�سكوى قد جلاأ للجهة املن�سوب اإليها ال�سكوى حلل مو�سوعها، 

ومل يجد منها حاًل، قبل اأن يتقدم ب�سكواه للمجل�س.
وي�سرتط اأي�سا األ يكون �سبق للجنة النظر يف مو�سوع ال�سكوى، 
واأن  اأخ���رى،  م��رة  فيها  النظر  اإع���ادة  ي�ستدعي  َيجّد جديد  ومل 
ال�سارية  ال��ه��وي��ة  بطاقة  م��ن  ���س��ورة  ���س��ك��واه  م��ع  ال�ساكي  ي��ق��دم 
املفعول، اأو ما يقوم مقامها من اأدلة ثبوتية مماثلة، واأل يكون 
مو�سوع ال�سكوى قد �سدر فيه حكم ق�سائي نهائي من اإحدى 
اإذا جّدت وقائع جديدة مل تكن مطروحة  اإل  املحاكم بالدولة، 

على املحكمة.

جلنة ال�شكاوى يف املجل�س الوطني الحتادي تطلع على 58 �شكوى وتتخذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنها

التنمية الأ�شرية تكرم فريق عمل منظومة اخلدمات الجتماعية لكبار املواطنني واملقيمني 

•• ابوظبي-الفجر:

نظم ن��ادي ت��راث الإم����ارات - مركز 
زاي������د ل���ل���درا����س���ات وال���ب���ح���وث يوم 
حوارية  جل�سة  الإثنني  الأول  اأم�س 
مبنا�سبة يوم الوثيقة العربية الذي 
ي�����س��ادف 17 اأك��ت��وب��ر م��ن ك��ل عام، 
التاريخية  "الوثيقة  بعنوان  ج��اءت 

الإماراتية اإ�ساءة اإي�ستيمولوجية".
����س���ارك يف اجل��ل�����س��ة ال���ت���ي اأدارت����ه����ا 
فاطمة املن�سوري مديرة مركز زايد 
للنادي  التابع  والبحوث  للدرا�سات 
البدواوي  ���س��ي��ف  ال��دك��ت��ور  م��ن  ك��ل 
منطقة  تاريخ  يف  املتخ�س�س  امل��وؤرخ 
املطرو�سي  وع��ل��ي  ال��ع��رب��ي،  اخلليج 
املوؤرخ والباحث يف الرتاث والتاريخ 
املحلي، و�سعيد ال�سويدي الباحث يف 

التاريخ واملوروث الإماراتي. 
كلمتها  يف  املن�سوري  فاطمة  وقالت 
ياأتي  اإن تنظيم اجلل�سة  الإفتتاحية 
هذه  العربية  الوثيقة  بيوم  احتفاًء 
املنا�سبة املهمة التي تتبناها املنظمة 
والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية 
باعتبارها  الوثيقة  لأهمية  جت�سيداً 
ال����ذاك����رة احل��ي��ة ل���الأج���ي���ال، وجزء 
اأ���س��ي��ل م��ن امل����وروث ال��ث��ق��ايف واأحد 
وكذلك  الوطنية،  الهوية  مقومات 

الر�سمي  امل����رج����ع  ال���وث���ي���ق���ة  ت���ع���د 
وال�����دول  الأمم  ل���ت���اري���خ  وامل����وث����وق 

وح�ساراتها.
تراث  ن��ادي  اأن  املن�سوري  وا�سافت 
الوثيقة  ب���ي���وم  ي��ح��ت��ف��ي  الإم��������ارات 
بدوره  اميانه  من  انطالقا  العربية 
ال��ت��اري��خ��ي يف احل��ف��اظ ع��ل��ى الإرث 
ال���وث���ائ���ق���ي ل���ل���وط���ن، وا����س���ت���م���راراً 
مل�سريته يف حماية الوثائق ودرا�ستها 
ون�سرها،  حيث اأ�سدر النادي العديد 
الوثائقية،  وال��درا���س��ات  الكتب  م��ن 
ع��ل��ى تنظيم  ب��ا���س��ت��م��رار  وي��ح��ر���س 

واللقاءات  وامل��ح��ا���س��رات  ال���ن���دوات 
العلمية التي ي�ست�سيف من خاللها 

النخب املتخ�س�سة يف هذا املجال.
البدواوي  �سيف  ال��دك��ت��ور  وحت���دث 
عن اأهمية الوثائق يف كتابة التاريخ 
قائال " ل ت��اري��خ ب��دون وث��ائ��ق، ول 
يجوز للموؤرخ اأن يكتب عن موا�سيع 
التاريخ  لأن  دلئ��ل،  ب��دون  تاريخية 
ي���ت���ح���دث ع����ن اأح���������داث وم����واق����ف، 
يعتمدوا  اأن  امل��وؤرخ��ني  على  وي��ج��ب 
احلقائق  ك��ت��اب��ة  يف  ال���وث���ائ���ق  ع��ل��ى 
للوثائق  والأف�����س��ل��ي��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة، 

ال�سرية،  كالتقارير  امل��ن�����س��ورة  غ��ري 
املفرغة  ال�������س���ف���ه���ي���ة  وامل�����ق�����اب�����الت 
ال���ن���ادرة، والكتب  ال�����س��ور  وامل��ث��ب��ت��ة، 

القدمية املحققة.
وا�ستفا�س البدواوي يف احلديث عن 
قال  ال��ت��ي  الريطانية  الأر���س��ي��ف��ات 
الوثائق اخلليجية،  انها تعد خزانة 
وا���س��ت��ع��ر���س اأه���م الأر���س��ي��ف��ات التي 
وال�سجالت  ب���ال���وث���ائ���ق  حت���ت���ف���ظ 
الإمارات  التاريخية اخلا�سة بدولة 
املكتبة  م���ن���ه���ا  اخل���ل���ي���ج  وم���ن���ط���ق���ة 
الوطني،  والأر���س��ي��ف  ال��ري��ط��ان��ي��ة، 

ومتحف القوات اجلوية الريطانية، 
احلربي  الأم���راط���وري���ة  وم��ت��ح��ف 
النفط  �سركات  واأر�سيف   ،IWN
العاملة  ال��ري��ط��ان��ي��ة  وال�����س��رك��ات 
مثل  العربي  واخلليج  الإم����ارات  يف 
�سركة BP، و�سركة جري ماكينزي، 
�سركة هالكرو لال�ست�سارات، والبنك 

الريطاين لل�سرق الأو�سط.
املطرو�سي  علي  حت��دث  جانبه  م��ن 
الم����ارات بحفظ  دول���ة  اهتمام  ع��ن 
ذاك��������رة ال����وط����ن م����ن خ�����الل جمع 
الوثائق واأر�سفتها وفق اأرقى املعايري 
للباحثني  وات��اح��ت��ه��ا  وامل���م���ار����س���ات، 

والدار�سني لال�ستفادة منها. 
الأر�سيف  اأن  اإىل  املطرو�سي  واأ���س��ار 
الريطاين غني جدا بالوثائق التي 
تخ�س دول اخلليج العربي، التي كان 
ولكن  ال�سيا�سيون،  الوكالء  يكتبها 
يجب على املوؤرخ الأخذ يف احل�سبان 
اأن الوثائق الريطانية متثل وجهة 
توثيق  يف  الريطاين  اجلانب  نظر 

وحتليل احلوادث التاريخية. 
وحت����دث امل��ط��رو���س��ي ع���ن ع���دد من 
ال�سخ�سيات التي كان لها دور كبري 
املحلي  ال��ت��اري��خ  وت���دوي���ن  يف ج��م��ع 
م����ن خ�����الل ال����وث����ائ����ق وال�����رواي�����ات 
يو�سف  منهم  التاريخية  واملعلومات 

�سلطان  بن  ال�سريف، حميد  حممد 
�سلطان  ب����ن  را�����س����د  ال�������س���ام�������س���ي، 
بو�سهاب،  النعيمي، حمد بن خليفة 
عبداهلل  املدفع،  حممد  بن  ابراهيم 

علي الطابور.
للحديث عن  املطرو�سي  كما تطرق 
التاريخية،  الوثائق  تزوير  عمليات 
م��و���س��ح��ا ط���رق ال��ك�����س��ف ع��ن��ه��ا من 
خ���الل ف��ح�����س ن���وع ال�����ورق واخلط 
وامل�سمون  امل�����س��ت��خ��دم��ة،  والخ���ت���ام 
الذي يجب اأن يتما�سى مع الأحداث 
الزمن  ال��ت��ي وق��ع��ت يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ال�سويدي  ���س��ع��ي��د  وحت����دث  ن��ف�����س��ه. 
امل��ت��خ�����س�����س يف ع��ل��م الأن�������س���اب عن 
تاريخ الإمارات، وعن اأقدم احلكايات 

جمع  خ��الل  م��ن  اإليها  تو�سل  التي 
وت�������س���ج���ي���ل ال����وث����ائ����ق وال������رواي������ات 
املتناقلة  الإم����ارات����ي����ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
عر�ساً  ال�����س��وي��دي  وق����دم  ���س��ف��وي��اً. 
الإماراتية،  ال��وث��ائ��ق  ع��ن  ت��ق��دمي��اً 
وبداأ مبقولة القائد املوؤ�س�س املغفور 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
األ  �سعبنا  "على  ث�����راه   اهلل  ط��ي��ب 
ين�سى ما�سيه واأ�سالفه، كيف عا�سوا 
حياتهم  يف  اع���ت���م���دوا  م�����اذا  وع���ل���ى 
وكلما اأح�س النا�س مبا�سيهم اأكرث، 
اأ���س��ب��ح��وا اأكرث  وع���رف���وا ت���راث���ه���م، 
ا�ستعداداً  واأك��رث  ببالدهم  اهتماماً 
العر�س  وت�����س��م��ن  عنها".  ل��ل��دف��اع 
عدداً من الوثائق املهمة منها وثيقة 

ال�سيخ  ب���خ���ط  م��ك��ت��وب��ة  ت���اري���خ���ي���ة 
هجرة  ت��ورخ  املناعي  على  بن  اأحمد 
الأ����س���ر اإىل م��ن��ط��ق��ة م��ع��ريي�����س يف 
توؤرخ  اأخ��رى  ووثيقة  اخليمة،  راأ���س 
وال�سودان  امل���رر  ع�سريتي  م��ع��اه��دة 
لل�سيخ �سلطان بن �سقر القا�سمي يف 

�سنة 1924.
���س��ه��د اجل��ل�����س��ة الأ����س���ت���اذ ���س��ع��ي��د بن 
علي املناعي مدير اإدارة الأن�سطة يف 
والأ�ستاذ بدر  الإم��ارات،  نادي تراث 
مركز  يف  الإداري  امل��دي��ر  الأم����ريي 
زاي���د ل��ل��درا���س��ات وال��ب��ح��وث، وجمع 
الذين  والأك���ادمي���ني  الباحثني  م��ن 
وت�ساوؤلتهم  م��داخ��الت��ه��م  اأث������رت 

النقا�س يف اجلل�سة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

النفايات  لإدارة  اأبوظبي  مركز  نظم 
يف  ت��وع��وي��ة  حم��ا���س��رات  "تدوير" 
م��دي��ن��ة ال��ع��ني وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
�سوؤون  مب��ك��ت��ب  اأب���وظ���ب���ي  جم��ال�����س 
دي������وان  وامل���ج���ت���م���ع يف  امل����واط����ن����ني 
ت��ع��ري��ف اجلمهور  ب��ه��دف  ال��رئ��ا���س��ة، 
التي  امل����رك����ز  ب���خ���دم���ات وم�������س���اري���ع 
تعنى باحلفاظ على النظافة العامة 
يف  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  اآف���ات  ومكافحة 

اإمارة اأبوظبي. 
وت��ن��اول��ت امل��ح��ا���س��رات ال��ث��الث التي 
نظمها املركز خالل �سهري �سبتمر 
ال�سليم  ال��ت��ع��ام��ل  ���س��ب��ل  واأك���ت���وب���ر، 

ال�سحيحة  وال���ط���رق  ال��ن��ف��اي��ات  م��ع 
لإع�����������ادة ال�����س����ت����خ����دام وال����ت����دوي����ر 
املركز  بخدمات  للتعريف  بالإ�سافة 
بيئة  ت����وف����ري  يف  امل�����ح�����وري  ودوره 
تقدمي  م��ع  ل���الأف���راد  و�سحية  اآم��ن��ة 
الرمي  الن�سائح والإر�سادات لتجنب 
الع�سوائي للنفايات وكيفية التخل�س 

منها باتباع اأ�ساليب �سليمة. 
عقدت  التي  الأوىل  املحا�سرة  وق��دم 
حتت عنوان "خدمات مركز اأبوظبي 
املهند�س  "تدوير"  النفايات  لإدارة 
نايل ال�سام�سي، مدير فرع "تدوير" يف 
العني، وا�ستعر�س خاللها اخلدمات 
املركز وجم��الت عمله  يوفرها  التي 
النفايات  بالإ�سافة ملحطات معاجلة 

والتي  ل��ه،  التابعة  ال��ت��دوي��ر  واإع����ادة 
النفايات  م��ن خ��الل��ه��ا حت��وي��ل  ي��ت��م 
ا�ستخدامها  ي���ت���م  م���ن���ت���ج���ات  اإىل 

وامل�ساريع  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
كما  وال�سخمة.  احليوية  الوطنية 
جمع  خدمات  املحا�سرة  ا�ستعر�ست 
ون���ق���ل ال���ن���ف���اي���ات وم���ك���اف���ح���ة اآف�����ات 
العني،  م��دي��ن��ة  ال��ع��ام��ة يف  ال�����س��ح��ة 
احلفاظ  يف  اجلمهور  اإ���س��راك  و�سبل 
واحل�ساري  اجل��م��ايل  امل��ظ��ه��ر  ع��ل��ى 

للمدينة.
وركزت بقية املحا�سرات على مو�سوع 
الرمي الع�سوائي وكيفية التعامل مع 
واأحجامها  النفايات  اأن���واع  خمتلف 
ال�سحيحة  الأ�����س����ال����ي����ب  ب����ات����ب����اع 
بالإ�سافة  ال�سليم  البيئي  وال�سلوك 
والتي  منها،  ال���س��ت��ف��ادة  كيفية  اإىل 
مطر  علي  املهند�س  م��ن  ك��ل  قدمها 

مركز  يف  امل�ساريع  �سابط  العامري، 
"تدوير"  النفايات  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي 
فرع العني، وم�سعود فندي املزروعي، 
اأبوظبي  م��رك��ز  يف  امل�����س��اري��ع  �سابط 
لإدارة النفايات "تدوير" فرع العني.

نايل  املهند�س  ق��ال  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 
مركز  العني،  ف��رع  مدير  ال�سام�سي، 
"تدوير":  النفايات  لإدارة  اأبوظبي 
تنظيم  يف  جهوده  املركز  يوا�سل   "
التوعوية  وامل�������ب�������ادرات  احل����م����الت 
ل��رف��ع م�����س��ت��وى ال���وع���ي ال���ع���ام لدى 
احلفاظ  اأهمية  ح��ول  الإم���ارة  �سكان 
اتباع  على  وت�سجيعهم  البيئة،  على 
ال�سلوك  وت��ب��ن��ي  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 
البيئي ال�سليم ل�سمان احلفاظ على 

البيئة".
واأ�ساف: "حر�سنا خالل املحا�سرات 
ع��ل��ى ت��وع��ي��ة اأف������راد امل��ج��ت��م��ع ب���دور 
بناء  امل���ح���وري���ة يف  امل���رك���ز وم��ك��ان��ت��ه 
النفايات  لإدارة  م�ستدامة  اأن��ظ��م��ة 
العامة،  ال�����س��ح��ة  اآف�����ات  وم��ك��اف��ح��ة 

اأعلى  وف��ق  يوفرها  التي  واخل��دم��ات 
خالل  م��ن  املجتمع،  لأف���راد  املعايري 
والأ�ساليب  ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ع��ري��ف��ه��م 
لإدارة  امل��رك��ز  يتبعها  ال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة 
التي  اخل��دم��ات  وخمتلف  ال��ن��ف��اي��ات 

يوفرها يف كافة اأرجاء الإمارة".

لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأن  اإىل  ي�سار 
متوا�سلة  ج���ه���وداً  ي��ب��ذل  ال��ن��ف��اي��ات 
اإع��ادة تدوير  لتوعية اجلمهور حول 
وقطاعاتها  اأ�سنافها  بكل  املخلفات 
لتحقيق  م��ع��ه��ا  ال��ت��ع��ام��ل  وك��ي��ف��ي��ة 

ال�ستفادة الق�سوى منها.

نادي تراث الإمارات يحتفي بيوم الوثيقة العربية

بالتعاون مع جمال�س اأبوظبي يف ديوان الرئا�سة

تدوير تنظم حما�شرات توعوية يف املجال�س مبدينة العني

هيئة امل�شاهمات املجتمعية )معًا( حتا�شر عن الثقافة 
املالية يف جمل�س مفلح عاي�س الأحبابي مبدينة العني

•• العني-الفجر: 

اأبوظبي  جمال�س  م��ع  بالتعاون  معاً   – املجتمعية  امل�ساهمات  هيئة  نظمت 
مبكتب �سوؤون املواطنني واملجتمع يف ديوان الرئا�سة؛ حما�سرة توعوية حول 
تنفذها  التي  التعريفية  احلملة  مع  تزامناً  وذلك  املالية"،  الثقافة  "تعزيز 

الهيئة حالياً حول مو�سوع تعزيز الثقافة املالية يف املجتمع. 
و�سهدت املحا�سرة التي ا�ست�سافها جمل�س مفلح عاي�س الأحبابي يف مدينة 
جمتمع  فئات  خمتلف  من  مميزة  م�ساركة  اأكتوبر؛   14 اجلمعة  ي��وم  العني 
املدينة خا�سة ال�سباب الإماراتي. وقدم املحا�سرة ال�سيد اأحمد النعيمي، اأحد 
الذي  املالية  للثقافة  غاية  برنامج  �سمن  املتخ�س�سني  املتطوعني  املدربني 

تنظمه الهيئة افرتا�سياً وب�سكل دوري. 

الظاهري  حممد  ال��دك��ت��ور  اأك���د  امل��ح��ا���س��رة،  ه��ذه  يف  الرتحيبية  كلمته  ويف 
م�ست�سار هيئة "معاً" التزام الهيئة بتقدمي حلول مبتكرة قادرة على التعامل 
تعزيز  مقدمتها  ويف  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  يف  املعتمدة  املجتمعية  الأول��وي��ات  م��ع 
م�ستويات الثقافة املالية يف املجتمع. وقال: "ل نعتمد يف تعزيز الثقافة املالية 
على املبادرات والأن�سطة التقليدية، بل نحر�س على اأن نكون اأكرث قرباً من 
املجتمع وكذلك تقدمي حلول تثقيفية م�ستندة اإىل التقنية تطورها موؤ�س�سات 
عن  عامة  ملحة  النعيمي  اأحمد  املحا�سر  اأبوظبي." وق��دم  يف  الثالث  القطاع 
الفئات  خمتلف  �سمن  وال��ع��امل  الإم���ارات  دول��ة  يف  املالية  الثقافة  م�ستويات 
اأبرز النقاط القابلة للتطوير يف �سبيل متكني  العمرية، و�سلط ال�سوء على 
اأفراد املجتمع من تخطيط اأولوياتهم املالية واإدارة ميزانياتهم وفق املتطلبات 

الأ�سا�سية حلياتهم. 



األربعاء   19  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13675  
Wednesday    19    October    2022   -  Issue No   13675

07

اأخبـار الإمـارات

•• ليوا - الظفرة-وام:

للتمور،  ليوا  وم��زاد  يوا�سل مهرجان 
ف��ع��ال��ي��ات��ه وم�����س��اب��ق��ات��ه ال���رتاث���ي���ة يف 
ال��ظ��ف��رة حتت  ل��ي��وا مبنطقة  م��دي��ن��ة 
زايد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة 
احل��اك��م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  اآل 
الظفرة بتنظيم جلنة اإدارة املهرجانات 
وال����رام����ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���رتاث���ي���ة يف 

اأبوظبي.
وزار وفد من جامعة حممد بن زايد 
ب��رئ��ا���س��ة معايل  ل��ل��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة 
ال���دك���ت���ور ح���م���دان م�����س��ل��م امل���زروع���ي 
رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة فعاليات 
وتعرف  املهرجان  من  الأوىل  ال���دورة 
واملعار�س  الأج���ن���ح���ة  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 

باملهرجان .
واأكد وفد اجلامعة خالل الزيارة على 
اأهمية املهرجان الذي يحتفي ب�سجرة 
تراثية  رم��زي��ة  م��ن  متثله  مل��ا  النخيل 
تلبية  يف  دورا  لعبت  كونها  ومعنوية 
احتياجات الآب��اء والأج��داد يف املا�سي 
ومتثل نواة اأ�سا�سية ل�سناعات عدة يف 

تهدف  من�سة  ويعد  احلا�سر،  الوقت 
لإحياء الرتاث واإبراز عادات وتقاليد 
الوقت  وي��ج�����س��د يف  الإم�������ارات  اأب���ن���اء 
يعزز  وجتاريا  �سياحيا  مق�سدا  نف�سه 
مزارع  منتجات  ت�سويق  ج��وان��ب  م��ن 
النخيل من التمور مبختلف اأنواعها.

اأبوظبي لإدارة النفايات  ويقدم مركز 
"تدوير" خالل م�ساركته يف مهرجان 
وم�����زاد ل��ي��وا ل��ل��ت��م��ور، جم��م��وع��ة من 
الأن�������س���ط���ة ال���ت���وع���وي���ة واخل���دم���ي���ة 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال���ور����س 
املجتمع،  ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع  م���ن  ال�������زوار 
امل�ساريع  اأب������رز  ع���ر����س  اإىل  اإ����س���اف���ة 
اأجنزها  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة  واحل���م���الت 
امل���رك���ز واإ���س��ه��ام��ات��ه امل��ت��م��ي��زة خالل 
لثقافة  ت��ر���س��ي��خ��ا  امل��ا���س��ي��ة  الأع�������وام 
اآفات  ومكافحة  البيئة  على  احلفاظ 

ال�سحة العامة.
وق���ال ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ���س��امل خلفان 
اأبوظبي  م��رك��ز  ع���ام  م��دي��ر  ال��ك��ع��ب��ي، 
بالإنابة،  "تدوير"  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة 
بهدف  تاأتي  املهرجان  يف  امل�ساركة  اإن 
ودوره  امل����رك����ز  ب���خ���دم���ات  ال���ت���ع���ري���ف 

لإدارة  م�ستدام  نظام  بناء  يف  الريادي 
ال�سحة  اآف�����ات  وم��ك��اف��ح��ة  ال��ن��ف��اي��ات 

العامة يف اإمارة اأبوظبي.
يقوم  "تدوير"  ج���ن���اح  اأن  واأ�����س����اف 
بتنظيم اأن�سطة تفاعلية مع اجلمهور 
الأخرى  اجلهات  من  امل�ساركني  وم��ع 
لف�سل  ال�سليمة  بالطرق  لتوعيتهم 
من  والتقليل  امل�����س��در  م��ن  ال��ن��ف��اي��ات 
اإن���ت���اج���ه���ا، ل��ت��ع��زي��ز م�����س��اه��م��ت��ه��م يف 

احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ، ف�����س��اًل عن 
للتوا�سل  للجمهور  الفر�سة  اإت��اح��ة 
امل��ب��ا���س��ر م��ع ف��ري��ق ت��دوي��ر ل��ل��رد على 
ا�ستف�ساراتهم اخلا�سة بخدمات  كافة 
لإدارة  اأبوظبي  ويعمل مركز  املركز". 
النفايات "تدوير" على تقدمي خدمات 
اإدارة النفايات ومكافحة اآفات ال�سحة 
على  احل��ف��اظ  �سمان  بهدف  ال��ع��ام��ة، 
نظافة البيئة وتعزيز الوعي املجتمعي 

اآفات  ومكافحة  النفايات  اإدارة  ح��ول 
ال�سحة العامة وتوعية الزوار باأف�سل 
املمار�سات ال�سليمة التي يتبعها املركز 
ف��ي��م��ا ي��خ�����س ج��م��ع ال��ن��ف��اي��ات بطرق 
اآم���ن���ة، ب��ه��دف ت��ر���س��ي��خ ث��ق��اف��ة اإع����ادة 
التدوير للحفاظ على املظهر اجلمايل 

واحل�ساري العام لإمارة اأبوظبي.
�سيف  هامل  الدكتور  ق��ال  جانبه  من 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  ال��ه��ام��ل��ي 

بالإنابة  ال���س��رتات��ي��ج��ي  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
بلدية  م�ساركة  اإن  الظفرة  بلدية  يف 
ليوا  وم�������زاد  م���ه���رج���ان  يف  ال���ظ���ف���رة 
البلدية  اإط����ار دع���م  ت��اأت��ي يف  ل��ل��ت��م��ور 
والرتاثية  الثقافية  لالأن�سطة  الدائم 
انطالقا  الإم�������ارة  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف 
الر�سيدة،  ق��ي��ادت��ن��ا  ت��وج��ي��ه��ات  م���ن 
الظفرة  بلدية منطقة  اأن  اإىل  م�سريا 
ت�ستعر�س خالل م�ساركتها عددا من 
م�����س��اري��ع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ت��ي يتم 
تنفيذها اإ�سافة اإىل الرتويج لعدد من 
واخلدمات  داري  كتطبيق  التطبيقات 
على  الت�سهيل  ب��ه��دف  الإل��ك��رتون��ي��ة 
النباتات  دل��ي��ل  وع���ر����س  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
امل��ح��ل��ي��ة وت��ع��ري��ف ال������زوار ب��ه��ا ودور 
عمليات  يف  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  يف  ال��ب��ل��دي��ة 
ا�ستدامة  ب��ه��دف  الطبيعي  التجميل 

املوارد الطبيعية.
الظفرة  منطقة  ب��ل��دي��ة  اأن  واأو����س���ح 
مهرجان  ل�ستقبال  م�سبقاً  ا�ستعدت 
وم��زاد ليوا للتمور من خالل جتهيز 
املوقع الدائم والبنية التحتية والطرق 
الأعمال  تنفيذ  من  �سواء  للمهرجان 

ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة وجت���ه���ي���ز ال����������دوارات، 
املحلية،  ال��ري��ة  بالنباتات  وال��ع��ن��اي��ة 
اإىل  واإ�سافة  ال��دول��ة،  اأع��الم  وتركيب 
املهرجان  وم��وق��ع  ليوا  مدينة  تزيني 
باأ�سكال هند�سية فنية ثنائية وثالثية 
بالزوار  ت��رح��ي��ب��ي��ة  واأ����س���ك���ال  الأب���ع���اد 

وامل�ساركني لتحقيق هدف اإ�سعادهم.
الظفرة  منطقة  بلدية  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ملوقع  التحتية  البنية  بتجهيز  ت��ق��وم 
الزراعات  توفري  خالل  من  املهرجان 
املحافظة  اإىل  بالإ�سافة  التجميلية، 
بالتعاون  املهرجان  نظافة موقع  على 
النفايات-  لإدارة  اأبوظبي  مركز  م��ع 
اثناء  املخلفات  ك��اف��ة  واإزال����ة  ت��دوي��ر، 
وبعد املهرجان للمحافظة على املظهر 

العام ملدينة ليوا.
ويف �سياق مت�سل ، ا�ستقطبت م�سابقات 
ك��ب��رية من  ال��دول��ي��ة �سريحة  ال��ط��ب��خ 
للتمور  ل��ي��وا  وم�����زاد  م��ه��رج��ان  زوار 
حيث  والأط��ف��ال،  الن�ساء  م��ن  ل�سيما 
ت�ستهدف امل�سابقات التي ي�سارك فيها 
طهاة ذوي �سهرة عاملية اأن يكون التمر 
جزءاً اأ�سا�سًيا من الأطباق الرئي�سة يف 

حياتنا اليومية.
الزبيدي،  حم��م��د  ال�����س��ي��ف  واأو�����س����ح 
الأكادميية  يف  احللويات  ق�سم  رئي�س 
اأنه يتم تقدمي  امللكية لفنون الطهي، 
اأطباق مبتكرة للجمهور ب�سكل يومي 
اأ�سا�سي  ك��م��ك��ون  ال��ت��م��ر  ب��ا���س��ت��خ��دام 
يقدم  اأن���ه  مبيناً  املحلية،  البيئة  م��ن 
ل��ل��ج��م��ه��ور ك��ي��ك��ة م��ب��ت��ك��رة ت�����س��م يف 
وكرمي  التمر  م��ن  طبقات  مكوناتها 
ال�سكولتة  وك���رمي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��ه��وة 
تعريف  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  التمر  بنكهة 
وطريقة  املطلوبة  باملقادير  اجلمهور 

الإعداد.
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��وج��ت   ، ذل����ك  اإىل 
ملهرجان ومزاد ليوا للتمور الفائزين 
الدبا�س،  مت���ور  م��زاي��ن��ة  م�����س��اب��ق��ة  يف 
املزروعي مدير  بح�سور عبيد خلفان 
جلنة  وامل�������س���اري���ع  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اإدارة 
الثقافية  وال��رام��ج  املهرجانات  اإدارة 
مبارك  و�سعادة  باأبوظبي،  والرتاثية 
علي الق�سيلي املن�سوري مدير مزاينة 
التمور، وعبداهلل بطي القبي�سى مدير 

اإدارة الفعاليات والت�سال باللجنة.

مهرجان ومزاد ليوا للتمور يوا�شل فعالياته وم�شابقاته

•• ال�صارقة -وام:

د�سنت "بيئة للخدمات البيئية" - ال�سركة املتخ�س�سة يف ال�ست�سارات البيئية 
واأعمال البحث والبتكار التابعة ملجموعة بيئة الرائدة يف جمال ال�ستدامة 

بال�سرق الأو�سط - من�سة "مرا�سي" الرقمية، للتعامل مع نفايات املوانئ.
"مرا�سي" حلول متكاملة تعمل على دمج جميع املتطلبات اخلا�سة  وتوفر 
ب��اإدارة النفايات بدءاً من نقطة الو�سول اإىل امليناء حتى املعاجلة النهائية، 
اإم��ارة ال�سارقة يتبنى خدمات هذه  اأول ميناء يف  "ميناء خالد" هو  ويعتر 
املن�سة اجلديدة اإ�سافة اإىل ذلك �ست�سمح احللول التقنية املتاحة يف املن�سة 
الوقت  توفري  خ��الل  من  وذل��ك  الت�سغيل  تكاليف  بتقليل  باملوانئ  للوكالء 
من  ال��الزم��ة  امل�ستندات  على  احل�سول  يف  امل�ستغرقة  الإج����راءات  وتب�سيط 
معاجلة  لعملية  ومف�سلة  دقيقة  تقارير  و�سع  اإىل  اإ�سافة  املعنية  اجلهات 

النفايات بالكامل.
"مرا�سي"  "خطر" توفر  امل�سنفة  النفايات  مع  املن�سة  تعامل  وعلى �سعيد 
كافة الت�ساريح الالزمة لنقلها باأمان اإىل املحطات املخ�س�سة ملعاجلتها ومن 

ثم ت�سهيل عمل املفت�سني الذين با�ستطاعتهم من خالل ا�ستخدام خدمات 
النفايات  تقرير  يف  املرفقة  املعلومات  �سحة  م��ن  ال��ت��اأك��د  و  نف�سها  املن�سة 
وبالتايل اإعطاء ال�سوء الأخ�سر للمرحلة النهائية لإعادة تدويرها والتخل�س 
منها. و اأكد املهند�س حممد احلو�سني، الرئي�س التنفيذي لال�ستدامة لدى 
اأهمية  الإم��ارات )وام( مدى  اأنباء  بيئة يف ت�سريح خا�س لوكالة  جمموعة 
الإمارات  لروؤية  الوطنية  الأج��ن��دة  اأه��داف  مع  تتما�سى  التي  اخلطوة  ه��ذه 
و�سوًل لبيئة م�ستدامة واملحافظة على املوارد املائية والتنمية اخل�سراء .. 
م�سريا اإىل الدور الكبري الذي تلعبه "مرا�سي" كمن�سة �ساملة لإدارة نفايات 
املوانئ والتي �ستعزز بدورها �سيا�سات الدولة التنموية الرامية اإىل حت�سني 

البيئة البحرية وحمايتها من التلوث.
واأو�سح اأن املن�سة ل تقف عند حدود املحافظة على البيئة واملوارد الطبيعية 
ا مكانة دولة الإمارات كمركز  من خمتلف الأخطار التي تهددها بل تعزز اأي�سً

وامل�سوؤولة  املبتكرة  بالأفكار  املنطقة  قاطرة  تقود  وكجهة  لال�ستدامة،  رائد 
جتاه مقومات احلياة الآمنة وامل�ستدامة.

نحو  الرا�سخ  والتزامها  بيئة  جمموعة  جهود  تعك�س  "مرا�سي"  اإن  ق��ال  و 
تعزيز اجلهود الوطنية لال�ستدامة وت�سريع وتريتها عر خمتلف القطاعات 
اأن املن�سة حتد من ال�ستهالكات الورقية  اإىل  عد .. لفتا  وعلى جميع ال�سُّ
وتعيد معاجلة النفايات اإىل مواد ذات قيمة ت�سمن امتالكنا لقت�ساد دائري 
منظومة  حت�سني  "مرا�سي"  من�سة  ت�سمن  احلو�سني  واأ���س��اف  م�ستدام. 
اخلطوات املتبعة يف اإدارة النفايات وذلك من خالل امتالك روؤية �ساملة من 
النفايات وتقليل  امليناء وتي�سري عملية نقل  اإج��راءات �سلطة  �ساأنها تب�سيط 
اإمارة  الأول يف  هو  رقمياً  نظاماً  املن�سة  توفر  كما  باملوانئ  امل�ستغرق  الوقت 
تتيح  النفايات  معاجلة  مراحل  بجميع  ُتعنى  �ساملة  من�سة  وُيعد  ال�سارقة 

قاعدة بيانات متكاملة لتح�سني القرارات والروؤى.

اإىل جانب ذلك يعتر النظام اجلديد اأداة رئي�سية غر�سها احلد من الآثار 
وتعزيز  البيئية  للمتطلبات  امتثالها  وتي�سري  ال�سحن  �سناعة  يف  البيئية 
اخلطرة  للنفايات  الآم��ن��ة  الإدارة  حتقيق  و���س��م��ان  النفايات  اإدارة  عملية 
وغري اخلطرة. و �سلط حممد احلو�سني ال�سوء على اأهمية اإطالق من�سة 
"مرا�سي" باعتبارها جزءاً من مناذج اأعمالها املبتكرة .. قائاًل : " �سنوا�سل 
جهودنا الرامية اإىل احلد من العقبات املرتبطة باإدارة النفايات ومعاجلتها 
“ بتوفري  " بيئة  الدائم يف  التزامنا  توؤكد  املن�سة اجلديدة  اأن  اإىل  .. لفتا 
حلول متطورة لدعم املنظمات ال�سناعية من اأجل حتقيق ال�ستدامة البيئية 
البيئة يف  القانون الحت��ادي حلماية وتنمية  اأن  اإىل  ي�سار  الأمد” .  طويلة 
اأو  املياه  اأو  الأر���س  اأي موؤ�س�سة يف تلوث  ن�ساط  األ يت�سبب  الدولة ي�سرتط 
من�سة  �ست�سهم  املنطلق  هذا  ومن  مبا�سرة  اأو غري  مبا�سرة  بطريقة  الهواء 
ال�ُسفن  للتدوير على منت  القابلة  النفايات  ا�ستخدام  اإع��ادة  يف  "مرا�سي" 
وكذلك التخل�س الآمن من املواد غري القابلة للتدوير مبا ي�سمن احلفاظ 
على منظومة البيئة البحرية وبالتايل ي�ساهم جميع ذلك يف حتقيق خطوات 

عملية لتحقيق اأهداف ال�ستدامة على �سعيد الدولة .

جمموعة بيئة تطلق من�شة)مرا�شي( الرقمية لإدارة نفايات املوانئ

•• دبا احل�صن-الفجر: 

اأم�سية تكرميية لكبار ال�سن نظمها نظم نادي دبا احل�سن الريا�سي الثقايف 
ال�سواحي  �سوؤون  التابع لدائرة  دبا احل�سن  بالتعاون مع  جمل�س مدينة 
والقرى وحملت عنوان ) كبارنا يف قلوبنا( وا�ستملت الأم�سية على فقرات 

تراثية والعاب كرات  ورمي ال�سهم و�سهدت اإقباًل كبرياً .
اأ�ساد فيها  دبا احل�سن كلمة  �سليمان جمعوه رئي�س جمل�س مدينة  واألقى 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  عليهم  اأط��ل��ق  كما   : وق���ال  ال��ي��وم  ب��ه��ذا 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي كبار 
ون�ستفيد من  دائماً  ونتعلم منهم  ، وهم قدوتنا  املواطنني  كبار  ال�سن هم 
جتاربهم وخراتهم يف احلياة وهذا ما تعلمناه من قادتنا وكبارنا، وتابع 
الريا�سي  احل�سن  دب��ا  ن��ادي  مبقر  اليوم  نحتفل   : قائال  حديثه  جمعوه 
الثقايف لنوؤكد حق امل�سنني يف الرعاية والدعم بكافة املجالت وهو ما تقوم 
وحتر�س عليه دولة المارات العربية املتحدة بالحتفاء بامل�سنني متوا�سل 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س  الوالد  اأن  و   ، فقط  اليوم  ه��ذا  ولي�س يف 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، اأكد اأهمية التم�سك والحتفاظ بالقيم الأ�سيلة 
حلا�سٍر  منا  �سعياً  املواطنني  ه��وؤلء  جهد  من  بني  ما�س  يف  تتمثل  والتي 

وم�ستقبل اأكرث ازدهاراً. 
كما األقى حممد خليفة النعيمي مدير النادي كلمة قال فيها :يف جتاعيد 
اليدين،  جفاف  ويف  خري،  �سنوات  تبعتها  عجاف،  �سنوات  حكايا  وجوههم 
ال�ساق  والعمل  الرتبية  من  عقود  تعب  يظهر  اأحياناً،  اخل�سن  وملم�سهما 
ونرا�س  البيوت،  قناديل  ال�سن،  كبار  هم  الليل،  ل�ساعات  ينتهي  ل  ال��ذي 
اإىل  حمبة يجمع الأ�سر املمتدة حتت �سقف واح��د، بحاجة يف الوقت ذات��ه 

الأمان وهالة احلب من الأبناء والأحفاد .
من هنا يتبني لنا الدور الكبري الذي يجب على الأبناء القيام به جتاه كبار 
وذلك  باأهميتهم،  واإ�سعارهم  والهتمام  الرعاية  تقدمي  خالل  من  ال�سن 
خراتهم  م��ن  وال�ستفادة  وا�ست�سارتهم  كلها  احل��ي��اة  اأم���ور  يف  باإ�سراكهم 

الزاخرة، وتلم�س حاجاتهم ال�سرورية واإدخال ال�سعادة على قلوبهم.
اأن نقدم لهم كل  واختتم بقوله :  ي�سعدنا يف نادي دبا احل�سن الريا�سي 
هو  ال�سن  كبري  يحتاجه  �سيء  اك��رث  ان  حيث  وال��ع��رف��ان  والتقدير  احل��ب 
الحرتام والتقدير، ومن هذا الحرتام ان نعامله بكل ادب وان ن�سارع يف 

تلبية طلبه ليكون �سعارنا يف هذا اليوم .
ويف نهاية الحتفال مت تكرمي كبار ال�سن وتناول الع�ساء الذي تخلل �سرد 

بع�س احلكايات والذكريات عن دبا احل�سن  املدينة الفا�سلة  .

كبارنا يف قلوبنا اأم�شية لنادي وجمل�س 
مدينة دبا احل�شن لتكرمي كبار ال�شن 

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/18435
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س م ع .

املنذر اإليها   :  كن�سبت لعمال الت�سميم الداخلي .     
ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )16،899.00( درهم نتيجة الإخالل 
اأ�سبوع من  وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 
تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم  رقم  
) 16083 / خ�سو�سي /B/ عجمان ( من نوع ) جي ام �سي       _ بيك اب �سحن    ( 
موديل )2019( _ لون ) اأبي�س(    واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2022/18544
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول �س م ع )حاليا( بنك اأبوظبي الوطني �س م ع )�سابقا(.

املنذر اإليه :  رولندو ي�سبادا تانيج         
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )28،929.30( درهم نتيجة الإخالل 
اأ�سبوع من  وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 
تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم  ) 
ك��ورول 1،6    _ �سالون (  اأبوظبي ( من نوع ) تويوتا  94971 / خ�سو�سي /11/ 
موديل )2016( _ لون ) اأبي�س(   واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/18538
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س م ع.

املنذر اإليه   :  مطعم دايت هاو�س  .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )31،695.00( درهم نتيجة الإخالل 
اأ�سبوع من  وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 
تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم  رقم  
) 73047 / خ�سو�سي /11/ ابوظبي( من نوع ) ني�سان اورف���ان     _ فان �سحن ( 
موديل )2020( _ لون ) ابي�س(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2022/18547
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س م ع.

املنذر اإليه   :  فيكتور ابو�ستول فلوري�س 
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )77،918.00( درهم نتيجة الإخالل 
اأ�سبوع من  وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 
تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم  رقم  
) 64495 / خ�سو�سي /10/ اأبوظبي( من نوع ) جيب كومبا�س   ( موديل )2018( 
_ لون ) WHITE(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2022/18541
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول �س م ع )حاليا( بنك اأبوظبي الوطني �س م ع )�سابقا(.

املنذر اإليه  :  بريفيز اخرت حممد يو�سف      
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )70،194.34( درهم نتيجة الإخالل 
اأ�سبوع من  وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 
تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم  ) 
58901 / خ�سو�سي /8/ اأبوظبي ( من نوع ) تويوتا كورول 2،0    _ �سالون ( موديل 
)2015( _ لون ) اأبي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/18543
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س م ع.

املنذر اإليه  :  مطعم دايت هاو�س  .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )32،732.00( درهم نتيجة الإخالل 
اأ�سبوع من  وذلك خالل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 
تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم  رقم  
) 79250 / خ�سو�سي /11/ ابوظبي( من نوع ) ني�سان اورف���ان     _ فان �سحن ( 
موديل )2020( _ لون ) ابي�س(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

فقد املدعو / رحمن اهلل خان 
باك�ستان   ، خ��ان  حممد  �سري 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)2746814BS(  رق�����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0502926302

فقدان جواز �شفر
ه��ب��ه �سالح   / امل���دع���و  ف��ق��د 
���س��ب��ل ق���ط���ب ع���ب���داخل���ال���ق ، 
م�سر اجلن�سية - جواز �سفره 
)30853774A(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0557010238

فقدان جواز �شفر
مانيك  حممد   / املدعو  فقد 
مياه عبدالر�سيد ، بنجالدي�س   
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)EA0915398(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0543396877

فقدان جواز �شفر
م�����ب�����ارك   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ب�����ن�����غ�����الدي�����������س   ، ع���������ب���������دول 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
)A03785100( - يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة ال��ب��ن��غ��الدي�����س��ي��ة او 
اقرب مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �شفر
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العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم ميجبان

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3922838 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة علي يو�سف علي �سليمان العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف من�سور حممود حاجي ح�سن املرزوقي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اإع����������الن
ال�سادة :فريلو للخ�سار  باأن /  الإقت�سادية  التنمية  تعلن دائرة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: والفواكه رخ�سة رقم:4024047 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حمده حممد بخيت املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سيف �سامل عو�س حم�سن الواحدي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :الهداف لتجارة 

اللكرتونيات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1287535 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عبيد را�سد فري�س را�سد املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف حمد عبداهلل حمد ماجد املن�سوري

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

جبل حفيت لل�سحن البحري واجلوي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1438999 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/التقان 

لتجارة املواد التجميلية لل�سيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1085481 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/اأغربه  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتنظيم الفعاليات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2898694 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطبخ 

النامل الرتاثية لالكالت ال�سعبية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3821260 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:تي ا�س لالن�ساءات ذ.م.م
عنوان ال�سركة:حمل 18 مبنى جمموعة ال�سرق والغرب العاملية - P9 جزيرة 

ابوظبي �سرق 25 ق
CN 1140481 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

قانوين  كم�سفي   - ذ.م.م  واملراجعة  للمحا�سبة  ال�سادة/الحتاد  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/4  لل�سركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205041035 

- تاريخ التعديل:2022/10/18
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:�سيام لل�سياحة الطبية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:رخ�سة فورية

CN 4404171 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
لل�سركة  قانوين  كم�سفي   - قانونيون  حما�سبون  ال�سادة/القمة  تعيني   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/17 
تاريخ   - بالرقم:2205040408  العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري 

التعديل:2022/10/18
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : موؤ�س�سة ال�ساقية التجارية

رخ�سة رقم:CN 1021313 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة ال�ساقية التجارية

AL SAQIYA TRADING ESTABLISHMENT

اإىل/ اإىل ال�ساقية التجارية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL SAQIYA TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : تراتوريا للوجبات اخلفيفة

رخ�سة رقم:CN 2556228 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /

اإ�سافة عاي�س ح�سني قائد عاي�س احلارثى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سلطان على طالب ح�سني احلارثى

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا(  5610003
تعديل ن�ساط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة - تاجر اأبوظبي )�سيارة متنقلة(  

5610003.2
التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اإع����������الن
اإ�سالح  تورر  جراند  ور�سة   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ميكانيك املركبات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
رخ�سة رقم:CN 1032258 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ ور�سة جراند تورر اإ�سالح ميكانيك املركبات - �سركة 
ال�سخ�س الواحد ذ م م

GRAND TOURER WORKSHO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / ور�سة جراند تورر - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
GRAND TOURER WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اإ�سالح كهرباء ال�سيارات  4520005
التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري 
م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات 

املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : تارجت لوكالء التاأمني - �سركة ال�سخ�س 

الواحد ذ م م  رخ�سة رقم:CN 3711870 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة حممد �سليمان زكى ابوها�سم

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد �سليمان زكى ابوها�سم %50
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد عبداهلل حممد هزام الظاهرى %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سلطان عبداهلل حممد هزام الظاهرى
تعديل راأ�س املال / من 500000 اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ تارجت لوكالء التاأمني - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

TARGET INSURANCE AGENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/ تارجت خدمات متابعة املعامالت ذ.م.م

TARGET TRANSACTIONS FOLLOWUP SERVICES L.L.C
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات متابعة املعامالت  8299003

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات الطباعة وت�سوير امل�ستندات  8219001
 تعديل ن�ساط / حذف وكيل تاأمني  6622002

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : باب الق�سر الذهبي للنقليات العامة

رخ�سة رقم:CN 1179632 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة انور �سادات عبدالقادر �سيد كانو  %49

تعديل مدير / اإ�سافة انور �سادات عبدالقادر �سيد كانو
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حريز عبداهلل ح�سن حممد ال�سماك %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حريز عبداهلل ح�سن حممد ال�سماك
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 300000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ باب الق�سر الذهبي للنقليات العامة

GOLDEN PALACE GATE GENERAL TRANSPORT
اإىل/ باب الق�سر الذهبي للنقليات العامة ذ.م.م

GOLDEN PALACE GATE GENERAL TRANSPORT L.L.C
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : مرام لال�ست�سارات الهند�سية

رخ�سة رقم:CN 4633089 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل اإ�سم جتاري من/ مرام لال�ست�سارات الهند�سية
MARAM ENGINEERING CONSULTING

اإىل/ مرام لال�ست�سارات الهند�سية
MARAM ENGINEERING  CONSULTANTS

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية  فعلى كل من له حق 
القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
املدة حيث �ست�ستكمل  انق�ساء هذه  اأو دعوى بعد  اأي حق  غري م�سوؤولة عن 

الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : بيتيفاي خلدمات احليوانات الأليفة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 4215694 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حرو�س حممد عتيق حرو�س الرميثى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حرو�س حممد عتيق حرو�س الرميثى من 60 % اإىل %100
تعديل مدير / اإ�سافة حرو�س حممد عتيق حرو�س الرميثى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف منى حممد عو�س لر�سى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ بيتيفاي خلدمات احليوانات الأليفة ذ.م.م

PETIFY PET SERVICES L.L.C

اإىل/ بيتيفاي خلدمات احليوانات الأليفة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
PETIFY PET SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : فاندا�ستيك لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة  

رخ�سة رقم:CN 4163618 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة دانى راما�ساندران بيالى راما�ساندران بيالى  %100

تعديل مدير / اإ�سافة دانى راما�ساندران بيالى راما�ساندران بيالى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ح�سني غلوم حيدر �سالح

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ فاندا�ستيك لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة
FANTASTIC PASSENGER TRANSPORT BY RENTED BUSES

اإىل/ فنتا�ستيك لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
FANTASTIC PASSENGER TRANSPORT BY RENTED BUSES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ملتي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بوب للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4192238 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اإع����������الن
منار  :مدر�سة  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العلم اخلا�سة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1000772 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة مرمي حممد را�سد بن لوتاه ال�سويدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف را�سد م�سبح الكندي علي املرر

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سالون النجافة للحالقة الرجالية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي �سرق 0.13 مبنى ال�سيد خليفة كلفوت متعب

CN 2859039 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�سادة/مريال  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/7  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   - الدارية 
على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2250023874 - تاريخ التعديل:2022/10/18
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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  تبداأ يف فيينا املحاكمة يف العتداء الإرهابي يف فيينا، الأول الذي 
القاتل  م��ع  مفرت�سني  متواطئني  �ستة  مثول  م��ع  النم�سا،  ت�سهده 
الذي لقي حتفه م�ساء الهجوم يف الثاين من ت�سرين الثاين-نوفمر 
2020. وكان كوجتيم في�س اهلل البالغ من العمر ع�سرين عاماً قد 
امل��اّرة، الأم��ر الذي  النار على  اأطلق  العا�سمة عندما  زرع الرعب يف 
الذعر  واإث��ارة  اآخرين   23 واأ�ساب  اأ�سخا�س  اأربعة  مقتل  عن  اأ�سفر 
الذي يبلغ عدد �سكانه ت�سعة ماليني  املحايد والآم��ن  البلد  يف هذا 
داع�س  لتنظم  ر�سالة مبايعة  �سّجل  النم�ساوي قد  ن�سمة. وكان هذا 

الذي اأعلن م�سوؤوليته عن العمل.
تاأمل  املدنية  الأط��راف  اأّن  اإّل  الإج���راءات،  اأّن غيابه �سيعرقل  ورغم 
يف العثور على اإجابات من جانب املتهمني ال�ستة، خم�سة من بينهم 
ُو�سعوا يف احلب�س الحتياطي بعد القب�س عليهم يف اأعقاب الهجوم. 
فاإّن  بر�س،  فران�س  وكالة  عليها  اّطلعت  التي  التهام  لئحة  ووف��ق 
اأعمارهم  اأربعة من�ساويني وكو�سويف و�سي�ساين ترتاوح  املتهمني هم 
بني 21 و32 عاماً، ي�ستبه يف قيامهم “بت�سهيل تنفيذ جرائم با�سم 
تاأمني  يف  دعمهم  ��ل  ومَت��ثَّ املتطرفة«.  باحلركة  امل�سرتك  ارتباطهم 

الأ�سلحة وامل�ساعدة اللوج�ستية اأو حتى التحري�س على العنف.
موّكلها  اإّن  املتهمني،  اأح��د  ع��ن  ت��داف��ع  التي  واغ��رن  اأ�سرتيد  وق��ال��ت 

يعرتف بتهريب الأ�سلحة ولكن لي�س مب�سوؤوليته عن الهجوم.
واأ�سافت املحامية لفران�س بر�س ع�سية املحاكمة “مل يكن يعرف يف 

م�سيفة اأّن “الأدّلة املقّدمة لي�س قاطعة«. ما �سُت�ستخدم”، 
 
 

% من حمطات   30 تقريًبا  اأ�سبوع  الرو�سي خ��الل  الق�سف  دّم��ر   
الطاقة الأوكرانية، ما ت�سبب بانقطاع وا�سع النطاق للتيار الكهربائي 
يف اأن���ح���اء اأوك���ران���ي���ا، ع��ل��ى م��ا اأع��ل��ن ال��ث��الث��اء ال��رئ��ي�����س الأوك�����راين 

فولودميري زيلين�سكي.
وقال زيلين�سكي على تويرت “منذ 10 ت�سرين الأول-اأكتوبر، ُدّمرت 
30 % من حمطات الطاقة الأوكرانية، ما ت�سبب باأعطال هائلة يف 
كل اأنحاء البالد«. وتابع “مل يعد هناك جمال للتفاو�س مع نظام 

“الرئي�س فالدميري” بوتني«. 
كييف،  العا�سمة  فيها  مبا  اأوك��ران��ي��ا  يف  املناطق  من  العديد  وكانت 
تعاين انقطاعا يف التيار الكهربائي بعد �سل�سلة جديدة من ال�سربات  
اأم�س الثالثاء ا�ستهدفت من�ساآت طاقة.  اإدارة ترامب مار�ست رقابة 

على املعلومات املرتبطة بكوفيد-19 

البيت  يف  وج��وده  اأثناء  ترامب  دونالد  اإدارة  فريق  من  اأع�ساء  منع 
الأبي�س م�سوؤويل ال�سحة من تقدمي معلومات معينة عن كوفيد-
الأمريكي  للرئي�س  املتفائلة  ال��روؤي��ة  اجت��اه  موا�سلة  اأج��ل  من   19

ال�سابق، وفق ما اأظهر تقرير برملاين ُن�سر الثنني.
الأمرا�س  ملكافحة  الأمريكية  امل��راك��ز  يف  رفيعون  م�سوؤولون  واأّك���د 
والوقاية منها “�سي دي �سي” للمحققني اأن اأع�ساء يف اإدارة ترامب 
تقاريرهم  كتابة  اإع���ادة  وح��اول��وا  موظفني  على  الرتهيب  مار�سوا 
اأزمة  اأهمية  ال��ذي قلل من  الرئي�س  بيانات  اأج��ل مواءمتها مع  من 

الوباء.
وا�ستجوب املحققون ع�سرات امل�سوؤولني ال�سابقني واحلاليني يف “�سي 
دي �سي” بالإ�سافة اإىل م�سوؤولني حكوميني رفيعني، من اأجل هذا 
التقرير املكون من 91 �سفحة والذي اأ�سدرته جلنة من الكونغر�س 

حول اأزمة كوفيد-19.
وو�سفت اللجنة يف تقريرها كيف حاول م�سوؤولون يف وزارة ال�سحة 
الأ�سبوعية  العلمية  املجلة  على  ال�سيطرة  ت��رام��ب،  دون��ال��د  عّينهم 
 Morbidity and Mortality« الم��ريك��ي��ة  ل��ل��م��راك��ز 
على  رقابة  فر�س  اأو  حترير  خ��الل  من   »Weekly Report

مقالت اعتروا اأنها قد ت�سر بالرئي�س اجلمهوري.
و�سعى هوؤلء اإىل “تعديل حمتويات اأو زرع تناق�سات اأو تاأخري ن�سر” 
�سحي،  تنبيه  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأ�سبوعية،  التقارير  ه��ذه  م��ن   18

وجنحوا يف ذلك خم�س مرات، بح�سب التقرير.
باأنه  وو�سفوه  الث��ن��ني  التقرير  ا�ستنتاجات  اجلمهوريون  ورف�����س 
يف  باأغلبية  ف����ازوا  اإذا  اخل��ا���س  حتقيقهم  اإج����راء  وت��ع��ه��دوا  م��ن��ح��از 
الثاين- ت�سرين  انتخابات  يف  الكونغر�س  جمل�سي  من  جمل�س  اأي 

نوفمر.

عوا�صم

فيينا

كييف

وا�شنطن

االإمدادات اجلديدة املحتملة �ستهدئ من روع اأ�سعار الطاقة 

تر�شيم احلدود بني لبنان واإ�شرائيل مك�شب للغرب و�شربة حلزب اهلل

اأملانيا متدد عمر مفاعالتها.. وحتدي ال�شتاء يوؤجل خطط امل�شتقبل

ال�شلطة الفل�شطينية ترحب برتاجع اأ�شرتاليا عن العرتاف بالقد�س 
احل��ك��وم��ة الأ���س��رتال��ي��ة اجل��دي��دة )ي�����س��ار و���س��ط(، ق��ال��ت وزيرة 
اخلارجية بيني وونغ اإن على القرار ب�ساأن و�سع املدينة اأن يكون 
ثمرة حمادثات �سالم بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني، ل نتيجة 
قرارات اأحادية. وقالت “لن ندعم نهجا يقّو�س” حل الدولتني، 
م�سيفة اأن “�سفارة اأ�سرتاليا كانت دائماً، ول تزال، يف تل اأبيب«. 
اإليها  و�سّمتها   1967 يف  ال�سرقية  القد�س  ا�سرائيل  واحتّلت 
لحقاً يف قرار مل يعرتف به الق�سم الأكر من املجتمع الدويل.

الإ�سرائيليون  ي��ت��ف��ق  اأن  ي��ج��ب  امل���ت���ح���دة،  ل�����الأمم  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
والفل�سطينيون على و�سع القد�س، وبالتايل يجب على الدول األ 

تقيم �سفاراتها لدى اإ�سرائيل يف القد�س.
يتطّلع الفل�سطينيون اإىل جعل القد�س ال�سرقية عا�سمة لدولتهم 
ت��ت��ج��ّن��ب م��ع��ظ��م احلكومات  امل���وع���ودة. ويف ظ��ل ه���ذا اخل����الف، 

الأجنبية اإعالن املدينة ر�سميا عا�سمة لأي من الطرفني.
م���ن ج��ه��ت��ه، رح���ب وزي����ر ال�������س���وؤون امل��دن��ي��ة وام����ني ���س��ر اللجنة 
بقرار  ال�سيخ  ح�سني  الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
ا�سرتاليا. وقال على توتري “نثمن قرار ا�سرتاليا حول القد�س 
ان  وتاأكيدها  الدولية  ال�سرعية  وف��ق  الدولتني  حل��ل  ودعوتها 
م�ستقبل ال�سيادة على القد�س مرهون باحلل الدائم القائم على 

ال�سرعية الدولية وهو حل الدولتني«.
وقال م�ساعد وزير اخلارجية للعالقات متعددة الأطراف عمار 
ت�سويب  هو  الأ�سرتايل  “املوقف  بر�س  فران�س  لوكالة  حجازي 
خطاأ ارتكبته احلكومة ال�سابقة ونحن ن�سجع على ذلك وكذلك 

باقي الدول التي ل يتوقف ات�سالنا معها بهذا ال�ساأن«.
القد�س  اأهمية يف ما يخ�س  الأك��رث  “م�سكلتنا  وا�ساف حجازي 

العا�سمة هي مع الدول التي اعرتفت بالقد�س عا�سمة لإ�سرائيل 
ادارة الرئي�س  اإعالنها باإجراء على الر�س مثلما فعلت  واأتبعت 

المريكي ال�سابق دونالد ترامب«.
اأنتوين  ال���وزراء  رئي�س  مع  و�سط(  )ي�سار  العمال  ح��زب  وو�سل 
اأيار-مايو  يف  ال�سلطة  اإىل  وون���غ  اخل��ارج��ي��ة  ووزي���رة  األ��ب��ان��ي��زي 
املحافظة  الأ���س��رتال��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ح��ذت   2018 ويف   .2022
ال�سابقة بقيادة �سكوت موري�سون حذو الرئي�س الأمريكي حينذاك 
لإ�سرائيل.  عا�سمة  الغربية  بالقد�س  باعرتافها  ترامب  دونالد 
واأثار القرار انتقادات داخلية وا�سعة النطاق يف اأ�سرتاليا وغ�سباً 
يف اإندوني�سيا املجاورة -اأكر دولة ذات اأغلبية م�سلمة يف العامل 
من حيث عدد ال�سكان - ما اأّدى اإىل تاأخري اإقرار اّتفاق للتجارة 

احلّرة بني البلدين.

•• القد�س-اأ ف ب

ب�سدة  ال��ث��الث��اء  لبيد  ي��ائ��ري  الإ�سرائيلي  ال����وزراء  رئي�س  انتقد 
اإعالن اأ�سرتاليا التوقف عن العرتاف بالقد�س الغربية عا�سمة 
كانبريا  حكومة  اّتخذته  ق��رار  عن  تراجع  يف  العرية،  للدولة 

اليمينية ال�سابقة، بينما رحبت ال�سلطة الفل�سطينية باخلطوة.
وو�سف لبيد اخلطوة ب�”الرد املت�سّرع”، م�سيفا “ل ميكننا اإل اأن 
ناأمل باأن تتعامل احلكومة الأ�سرتالية مع ق�سايا اأخرى ب�سكل 
ال��وزراء يف بيان �سدر عن  اأكرث جدية ومهنية«. واأ�ساف رئي�س 
مكتبه اأن “القد�س هي العا�سمة الأبدية واملوحدة لإ�سرائيل ول 
�سيء �سيغرّي ذلك«. وذكرت اخلارجية الإ�سرائيلية اأنها ا�ستدعت 
ال�سفري الأ�سرتايل لتقدمي احتجاج ر�سمي. ويف اإعالنها تراجع 

•• عوا�صم-وكاالت

موقع  يف  ���س��اراي  اأح��م��د  الكاتب  راأى 
“ذا هيل” الأمريكي اأن اتفاق تر�سيم 
احلدود البحرية بني لبنان واإ�سرائيل 
التنقيب  اأج�����ل  م���ن  ال���ط���ري���ق  م��ه��د 
اللبنانية  املياه  يف  والغاز  النفط  عن 
والإ�سرائيلية، يف الوقت الذي يطارد 
الأ�سواق  ال��ط��اق��ة،  م���وارد  يف  النق�س 

العاملية.
وحتتاج احلقول قبالة �سرق املتو�سط 
اإىل �سنوات لإنتاج الغاز والنفط، ولكن 
الإمدادات اجلديدة املحتملة �ستهدئ 
م��ن روع اأ���س��ع��ار ال��ط��اق��ة ال��ع��امل��ي��ة يف 
الوقت الذي يفت�س الإحتاد الأوروبي 
عن اإمدادات جديدة من اأجل التدفئة 

واإ�ساءة املنازل واملكاتب. 

�سغوط على امدادات الطاقة
اأوك����ران����ي����ا  يف  احل�������رب  ان  وي����ذك����ر 
وتخريب اأنبوب نورد �سرتمي يف بحر 
امدادات  على  �سغطا  ق��د  البلطيق، 

الطاقة اإىل اأوروبا-الأمر الذي ت�سبب بارتفاع الأ�سعار 
يف اأنحاء العامل وهدد بح�سول نق�س.

يف ال���واق���ع، ح��ل الت��ف��اق ب��ني ل��ب��ن��ان واإ���س��رائ��ي��ل الذي 
من  اأ�سا�سية  ع��ق��دة  الأم��ري��ك��ي��ة،  الإدارة  فيه  تو�سطت 
النزاعات املتعلقة بال�سيادة على املياه الإقليمية، حالت 
الإ�ستك�سافات  يف  ا�ستثمارات  توظيف  دون  عقود  مل��دة 
اأنه  كما  البحرية،  النزاعات  الإت��ف��اق  ويحل  النفطية. 
يك�سر احل�سار الذي فر�سه “حزب اهلل” على �سركات 

لبنانية تاأمل يف الإجتار مع اإ�سرائيل.
كما اإنه ميثل ن�سراً مهماً لإدارة الرئي�س الأمريكي جو 
اأنحاء ال�سرق  اأن نفوذها يرتاجع يف  بايدن، التي ترى 
اأن  يثبت  اأن  البحري  الإتفاق  �ساأن هذا  الأو�سط. ومن 
ال�سدقية  متتلك  ت��زال  ل  الأمريكية  الديبلوما�سية 

•• برلني-وكاالت

عمل  بتمديد  ���س��ول��ت��ز،  اأولف  الأمل����اين  امل�ست�سار  اأم���ر 
املفاعالت النووية الثالثة املتبقية يف البالد حتى �سهر 
هذا  طاقة  نق�س  اأزم��ة  البالد  لتجنيب  املقبل،  اأب��ري��ل 

ال�ستاء.
والبيئة  القت�ساد  وزارات  من  بيان،  يف  �سولتز،  وطلب 
املحطات  ل�ستمرار  القانوين  الأ�سا�س  اإن�ساء  واملالية 
“ت�سغيل  �سيتم  اأن���ه  م�سيفا  الت�سغيل،  قيد  ال��ن��ووي��ة 
حمطات اإيزار 2، ونيكاروي�ستهامي 2، واإمي�سالند، اإىل 
ما بعد املوعد املحدد يف 31 دي�سمر، لت�سبح حتى 15 

اأبريل 2023«.
اأملانيا  اأبرز تداعيات حرب اأوكرانيا على  ويعد هذا من 
النووية  ال��ط��اق��ة  م��ن  للتخل�س  �سابقا  خططت  ال��ت��ي 
بحلول نهاية 2022، لكن اأزمة نق�س اإمدادات الطاقة 
الجتاه  يف  ت�سببت  رو���س��ي��ا  م��ن  ال�����واردات  خف�س  بعد 

لتمديد العمل بها.

العداء للطاقة النووية
اخل�سر  م���ع  ال����س���رتاك���ي���ني  حت���ال���ف  ف����از   1998 يف 
وبعد  ال��ن��ووي��ة،  الطاقة  �سد  برنامج  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
مباحثات مع �سركات الكهرباء اتفقوا على حتديد عمر 

اأق�سر للمفاعالت النووية، وح�سر ذلك ب�32 �سنة.
اإنتاجها  على  بناء  ذل��ك  يكون  اأن  ت�سمنت  التفا�سيل 
الفرتة  بح�سب  ولي�س  ال��ك��ه��رب��اء  م��ن  معينة  لكميات 
الزمنية، واأل يتم بناء مفاعالت جديدة، ولكن جمددا 
حت���دد م��وع��د ل��وق��ف امل��ح��ط��ات وه���و ن��ه��اي��ة 2022، 

وحتول التفاق لقانون يف 2002.

ال�سيا�سيني  ف���اإن  ب����ريوت،  يف  ت�سنع  ال��ت��ي  ال�سيا�سات 
اأن��ه على رغم اإجن��از م�سودة  اللبنانيني قد ح��ذروا من 
�سيوقعان  ال��ب��ل��دي��ن  ب����اأن  ���س��م��ان��ات  ف����اإن ل  الإت����ف����اق، 
واأنهما  التطبيع”،  “خطوة نحو  الأمر  اأن  اأو  معاهدة، 
وفق �سبكة  “يف حرب من الناحية التقنية”  ل يزالن 
�سابق،  وقت  ويف  للتلفزيون.  الأمريكية  اأن”  اأن  “�سي 
الإنتاج  بداأ  اإذا  النفط  بتدمري من�سات  اهلل  هدد حزب 

قبل اأن ت�سمح امليلي�سيا املوالية لإيران به.
وتنتج اإيران كميات هائلة من الغاز الطبيعي من حقل 
بار�س قبالة �سواطئها، بينما اإنتاج الغاز من حقل قبالة 

لبنان �سيزيد من املناف�سة ويخف�س الأ�سعار.
 1955 ق��وان��ني م��ن  ل��دى لبنان  وع���الوة على ذل���ك، 
حتظر التجارة مع اإ�سرائيل، التي تاأ�س�ست يف 1948. 
انتقائياً، ويف  القوانني  �سنوات تطبق هذه  وعلى مدى 

التفاق  عليها  ي���در  اأن  اإ���س��رائ��ي��ل  وت��ت��وق��ع  وال��راف��ع��ة. 
مليارات الدولرات بفعل الإ�ستثمارات اخلارجية. وقال 
رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي يائري لبيد اإن “هذا اإجناز 
تاريخي �سيقّوي الأمن الإ�سرائيلي، وي�سخ املليارات يف 
الإقت�ساد الإ�سرائيلي وي�سمن ال�ستقرار على حدودنا 

ال�سمالية«.

خطوة نحو التطبيع؟
اإن  اإذ  اأما بالن�سبة اإىل لبنان فاإن احل�سابات اأكرث دقة. 
الإره��اب من قبل  امل�سنف على لوائح  هناك حزب اهلل 
اإرهابية  ال��دويل. وهو منظمة  املجتمع  جزء كبري من 
ومعار�سة  اللبنانية  ال�سيا�سات  على  الهيمنة  توا�سل 
لأي نوع من اأنواع الإعرتاف الديبلوما�سي باإ�سرائيل. 
يف  املطلوبة  امل�����س��اوم��ات  تعقيدات  الإع��ت��ب��ار  يف  واأخ����ذاً 

�سنوات.
 9 8 مفاعالت واإغ���الق ال���  اإغ���الق  2011، ق��ررت  يف 
اآخر املحطات املغلقة يف  2022، وكان  الباقية بحلول 

نهاية 2021.

حتدي البقاء
الريطانية  ال����س���ت�������س���ارات  ب�����س��رك��ة  امل��ح��ل��ل��ني  ك��ب��ري 
امل�ست�سار  ق���رار  اأن  ي��رى  ال���ق���اروط،  اأح��م��د  �سبيالين، 
الأملاين بتمديد عمل املحطات الباقية، هو �سمن خطة 

 2003 يف  “�ستيد”  حمطة  اإغ��الق  القانون  عن  نتج 
و”اأوبرغامي” يف 2005.

امل�سيحي  الدميقراطي  للحكم احلزب  2009 جاء  يف 
 17 ال��ب��الد  يف  وك��ان  للحكم،  اأجن��ي��ال مريكل  بزعامة 
حم��ط��ة ن���ووي���ة، وق����ررت احل��ك��وم��ة مت��دي��د ت�سغيل 7 
حمطات يف 8 �سنوات وال� 10الأخرى خالل 14 �سنة.

ت���غ���ريت وج���ه���ة ن��ظ��ر احل���ك���وم���ة ب��ع��د ح���ادث���ة مفاعل 
الع�سر،  ال�سنوات  متديد  فعلقت  باليابان،  فوكو�سيما 
 7 مل��دة  امل��ف��اع��الت التي مت التمديد لها  وق���ررت وق��ف 

اأعمال  ب��ع�����س الأح���ي���ان ���س��د رج����ال 
اإىل  اهلل  ح������زب  ي�����س��ع��ى  ل���ب���ن���ان���ي���ني 

معاقبتهم.

االقت�ساد اللبناين
واأرغ���م���ت الأح������داث ح���زب اهلل على 
“عدوه  اإ�سرائيل  مع  باإتفاق  القبول 
اللبناين  القت�ساد  وينهار  اللدود”. 
واحتجاجات  الت�سخم  وط����اأة  حت��ت 
العمال والتفجريات والالجئني من 
بحرب  اأبتليت  التي  امل��ج��اورة،  �سوريا 
اأع���وام.  ع�سرة  م��ن  اأك���رث  منذ  اأهلية 
من  حتى  الأج��ن��ب��ي��ة،  فال�ستثمارات 

املغرتبني اللبنانيني تتبخر.
كما اأن اإيران ترزح حتت اأعباء وقائع 
جديدة موؤملة. وتخ�سر اإيران الرجال 
والأم�����وال يف دع���م احل��وث��ي��ني، وهي 

ميلي�سيا �سيعية اأخرى يف اليمن.
كما باتت “النت�سارات” الإيرانية يف 
�سوريا مكلفة ب�سرياً ومادياً. ول تزال 
الأمريكية والأوروبية �سد  العقوبات 
اإيران م�ستمرة، مما يحرم اإيران من 
اخلرة والتكنولوجيا لتحديث البنى التحتية يف جمال 
الأ�سواق  يف  الأ���س��ود  ذهبها  بيع  م��ن  ومتنعها  الطاقة 
املغرية، اأ�سف اإىل ذلك، تقود اآلف الن�ساء احتجاجات 

�سد قوانني ال�سريعة الإ�سالمية يف املدن الرئي�سية.
دق  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  ميكن  “هل  ال��ك��ات��ب:  ويت�ساءل 
م�ستدركاً   ،“ اهلل؟  ح��زب  ووكيلها  اإي����ران  ب��ني  اإ���س��ف��ني 
والإحتاد  املتحدة  الوليات  بني  تعاوناً  يتطلب  هذا  اأن 
القيادة  م��ظ��ل��ة  ال����ع����رب، حت���ت  واحل���ل���ف���اء  الأوروب���������ي 
اإعتمدتها  التي  با�سرتاتيجيتها  ال�سبيهة  الأمريكية 

اإبان احلرب الباردة.
اأن  ذل���ك. ومي��ك��ن  وال���راع���ة، ميكن فعل  ال�سر  وم��ع 
اخلطوة  الإ�سرائيلي،  اللبناين  البحري  التفاق  يكون 

الأوىل.

اأملانيا لتنويع م�سادر الطاقة.
نيوز عربية”  “�سكاي  القاروط يف حديث ملوقع  واأ�سار 
اأن اأملانيا اجتهت حتى للعودة اإىل الفحم، فرغم تاأثريه 
البيئي م�ستقبال، اإل اأن “هناك اأولويات يف احلياة، على 
دون  امل�ستقبل  تاأمني  ميكن  فال  البقاء،  اأولوية  راأ�سها 

الرتكيز على احلا�سر«.
ا���س��ت��خ��دام الطاقة  ���س��ي��ط��ول وق���ت  اإن ك���ان  وح����ول م��ا 
النووية، يف�سل املحلل القت�سادي النتظار حتى مرور 
ال�ستاء لتت�سح الروؤية ب�ساأن توفري البدائل، خا�سة واأن 

عقود اأملانيا مع قطر ب�ساأن الطاقة تبداأ 2023.
باإيجاد  الطاقة  اأزم��ة  الأمل��ان  يعر  اأن  القاروط  وتوقع 
البدائل، اإل اأن الأزمة “تكمن يف ارتفاع اأ�سعار الطاقة، 
واأربع  بثالث  اأمريكا  من  الطاقة  على  حت�سل  فاأملانيا 

اأ�سعاف ال�سعر، ما ينعك�س على غالء املعي�سة«.

خيارات التمديد
اأن  مقالة،  يف  يرى  احلجي،  اأن�س  القت�سادي،  اخلبري 

قرار التمديد للمفاعالت يعني اأن هناك طريقني:
نووي  وق���ود  م��ن  �سيبقى  م��ا  اأن  وه��و  ب�سيط،  الأول   -
ل��ن ين�سب مت��ام��ا، وع��ل��ى ه��ذا فيمكن  ال��ع��ام  يف نهاية 
ال�ستمرار بت�سغيل املفاعالت حتى نهاية ال�ستاء الذي 

يتخوف منه اجلميع.
اإذا  اأن احلكومة  ال��ث��اين، طويل الأم���د، وه��و  - اخل��ي��ار 
املفاعالت  اإيقاف  يعني  فهذا  ل�سنوات،  التمديد  ق��ررت 
اإ�سافة وقود نووي  اأ�سهرا، ثم  لإجراء �سيانة ت�ستغرق 
وه���ي عملية  امل��ف��اع��الت جم����ددا،  ت�سغيل  ث��م  ج��دي��د، 
مكلفة، ولكن قد تقلل م�سكلة الطاقة ل�سنوات، خا�سة 

اإذا ا�ستمرت اأ�سعار الغاز مرتفعة.

ا�شرتاتيجية الأمن القومي الأمريكية: العقد املقبل »حا�شم« يف املناف�شة مع ال�شني
•• وا�صنطن-وكاالت

طرق”  “مفرتق  اإىل  ال��ع��امل  و���س��ل 
�سياغة  اإع���ادة  اإىل  ال�سني  ت�سعى  اإذ 
و�سيكون  ال���ع���امل���ي،  ال��ن��ظ��ام  ق���واع���د 
للمناف�سة  “حا�سماً”  املقبل  العقد 
ب��ني بكني ووا���س��ن��ط��ن. ه��ذا م��ا قاله 
ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي ج���و ب���اي���دن يف 
ا�سرتاتيجية الأمن القومي اجلديدة 
التي اأ�سدرها البيت الأبي�س الأربعاء 
التي  الإ�سرتاتيجية  وتر�سم  املا�سي. 
وت���اأخ���رت  ���س��ف��ح��ة   48 يف  ���س��ي��غ��ت 
ب�سبب احلرب الأوكرانية، اخلطوط 
القومي  الأم��ن  لأول��وي��ات  العري�سة 
ل�����دى ب�����اي�����دن، وت�������س���ف ال�������س���ني ب� 
نيه  ل��دي��ه  ال���ذي  ال��وح��ي��د  “املناف�س 
العاملي، وميلك  النظام  اإعادة ت�سكيل 

والدبلوما�سية  القت�سادية  القدرات 
وال��ع�����س��ك��ري��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��ي متكنه 

ب�سكٍل ُمتزايد من اإجناز ذلك«.
تناولته  ال����ذي  ال��ت��ق��ري��ر،  يف  وج����اء 
تاميز”  “فاينن�سال  ����س���ح���ي���ف���ة 
اآ�سيا”،  ف��ري  و”ردايو  الريطانية 
املناف�سة مع جمهورية  “يف هذه  اأن��ه 
اأن  ال��وا���س��ح  م��ن  ال�سعبية،  ال�����س��ني 
ال�سنوات الع�سر املقبلة �ستكون عقداً 
مفرتق  ع��ن��د  الآن  ن��ق��ف  ح���ا����س���م���اً. 
التي  ال��ق��رارات  فيه  �ست�سعنا  ط��رق 
���س��ن��ت��خ��ذه��ا واأول���وي���ات���ن���ا ال���ي���وم على 
يف  التناف�سي  موقفنا  د  ُي��ح��دِّ م�����س��ار 

امل�ستقبل البعيد«.
اأي��ام من  الوثيقة قبل  و�سدرت هذه 
ال�سيوعي  للحزب  ال��وط��ن��ي  امل��وؤمت��ر 
ال�����س��ي��ن��ي ال����ذي ب����داأ الأح�����د وال���ذي 

جني  �سي  للرئي�س  التمديد  �سيوؤيد 
ب��ي��ن��غ ل��ف��رتة رئ��ا���س��ي��ة ث��ال��ث��ة ويعزز 
ب���رن���ام���ج ال�����س��ي��ا���س��ات ال����ه����ادف اإىل 
لالأمة  العظيم  “الإحياء  ل�  التمهيد 

ال�سينية” بحلول عام 2049.
واأف�ست ال�سيا�سة اخلارجية احلازمة 
ب�سكٍل ُمتزايد لبكني حتت قيادة �سي 
يف وقت �سابق من العام اجل��اري اإىل 
الإعالن عن عالقة “بال حدود” مع 
لأوكرانيا  الأخ��رية  غ��زو  قبل  رو�سيا 
م���ن فراير  وال��ع�����س��ري��ن  ال���راب���ع  يف 
اأف�ست  وك��ذل��ك  امل��ا���س��ي،  )���س��ب��اط( 
القواعد  باإعادة �سياغة  اإىل تعهدات 
العاملية لُلحكم. وت�سري وثيقة بايدن 
اأن  اأن��ه يف ح��ني  اإىل  ل��الأم��ن القومي 
“تتطابق  وال�����س��ني  رو���س��ي��ا  م�سالح 
على نحو ُمتزايد”، فالتحديات التي 

املتحدة  ل��ل��ولي��ات  ال��ب��ل��دان  ميثلها 
وا�سحة و�سريحة، مع الرتكيز اأكرث 
على بكني على املدى البعيد اإذ ُتبادر 
اإىل “تر�سيخ احلكم املُ�ستبد ب�سيا�سة 

خارجية رجعية«.
من  “�سُنعلي  ال��وث��ي��ق��ة:  يف  وج�����اء 
تناف�سية  ميزة  على  احلفاظ  اأولوية 
مع  ال�سني،  على  بها  نرتقي  دائ��م��ة 
احل���ر����س ع��ل��ى ت��ق��ي��ي��د رو���س��ي��ا التي 
ج�سيماً”،  خ��ط��راً  مت��ث��ل  ب��رح��ت  م��ا 
لديها  ب���ك���ني  اأن  ع���ل���ى  وال����ت����اأك����ي����د 
طموحات وا�سحة لأن “ت�سبح القوة 

العظمى الأوىل عاملّياً«.
“يف  اأن�����ه:  اأي�����س��اً  ال��وث��ي��ق��ة  وورد يف 
الوقت نف�سه، ُتعدُّ جمهورية ال�سني 
لالقت�ساد  اأي�ساً  حمورية  ال�سعبية 
العاملي، ولها اأثر كبري على التحديات 

املُ�سرتكة، خا�سًة فيما يتعلق بالتغري 
العاملّية.  ال��ع��ام��ة  وال�����س��ح��ة  امل��ن��اخ��ي 
الوليات  تتعاي�س  اأن  امل��م��ك��ن  وم���ن 
ال�سعبية  ال�سني  وجمهورية  املتحدة 
الب�سري  التقدم  وتت�ساطرا  �سلمّياً، 

وُت�سهما فيه معاً«.
اأي�ساً  الإ�سرتاتيجية  وثيقة  اأن  غري 
ُت�سدد على دعم احلكومة الأمريكية 
لفكرة “�سني واحدة” ورف�سها لأي 

دعم ل�ستقالل تايوان.
وجاء فيها: “لدينا م�سلحة را�سخة 
يف احلفاظ على ال�سالم وال�ستقرار 
يف م�����س��ي��ق ت���اي���وان، وه���و اأم����ر بالغ 
الأهمية لالأمن الإقليمي والعاملي”، 
بالدفاع  املتحدة  ال��ولي��ات  تتعهد  اإذ 
تغريات  اأي  “ُنعار�س  و  ت��اي��وان  ع��ن 
الراهن  ل��ل��و���س��ع  م���ن ط����رف واح����د 

م���ن ج��ان��ب اأي م���ن ال��ط��رف��ني، ول 
ا�ستقالل تايوان«. ويف فعالية  ندعم 
الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف جامعة  لإط����الق 
ج���ورج ت���اون الأرب���ع���اء امل��ا���س��ي، قال 
ج��ي��ك ���س��ول��ي��ف��ان م�����س��ت�����س��ار الأم����ن 
الإ�سرتاتيجية  اإن  لبايدن  القومي 
حر  لعامِلٍ  اأيديولوجّياً  بياناً  لي�ست 
لل�سلطوية  ال�ساعد  امل��ّد  مواجهة  يف 
الوليات  اأن  واأ����س���اف  وال���س��ت��ب��داد. 
ممكن  حت��ال��ٍف  “اأكر  تبني  املتحدة 
م�ساحلنا  ل���ت���ع���زي���ز  الأمم  م������ن 
النظام  ع�����ن  دف�����اع�����اً  اجلمعية” 
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ق��واع��د حم����ددة، �سواء 
ك��ان��ت جميع الأط�����راف املُ�����س��ارك��ة يف 
ل،  اأم  دمي��وق��راط��ي��ة  التحالف  ذل��ك 
ال�سيا�سات  على  توافق  كانت  و���س��واء 

الأمريكية اأم ل.

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
املو�شوع: اعالن ت�شفية 

�شركة مركز البل�شم الطبي
يعلن مركز البل�سم الطبي امل�سجل لدى دائر �سحة ابوظبي 

 MF5290 حتت ترخي�س رقم
وبالتايل  اعاله  املذكور  الرتخي�س  بت�سفية  قمنا  بانه 
 �سوف نقوم بايقاف التعامل مع �سركات التامني من تاريخ
انه  الطبي  البل�سم  مركز  يعلن  وعليه   .2022-10-18
�سركات  مع  م�ستحقات  اي  له  ولي�س  احل�سابات  من  انتهى 

التامني ال�سحي. 
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  اي  له  من  كل  فعلى 
المييل  على  مرا�سلتنا  او  ابوظبي  �سحة  دائرة  مراجعة 

cfo@trustvision.ae : التايل
مركز البل�شم الطبي

 اإعالن ت�شفية



األربعاء   19  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13675  
Wednesday    19    October    2022   -  Issue No   13675

10

عربي ودويل

جناح رو�سيا يف ت�سكيل تيار �سيا�سي من قوى املجتمع املدين يف دعم نفوذها 
يف  الرو�سي  التغلغل  �سيا�سة  من  ج��زءا  ال�سالح  �سفقات  وت�سكل  املنطقة.  يف 
النيجر، حيث وقعت مو�سكو ونيامي يف اأكتوبر 2019 اتفاقا يق�سي بتزويد 

.Mi-35 رو�سيا للنيجر ب�12 طائرة هليكوبرت هجومية من طراز
ويف اأغ�سط�س 2017 وقعت رو�سيا اتفاق تعاون ع�سكري مع النيجر، ومبوجب 
ويتبادلن  الإره���اب،  على  احل��رب  يف  اجلانبان  �سيتعاون  التفاقية،  م�سودة 
املعلومات حول الق�سايا الع�سكرية وال�سيا�سية وق�سايا تعزيز الأمن الدويل. 
تعد النيجر حمطة هامة يف تعزيز التواجد الرو�سي باإفريقيا، وذلك ب�سبب 
موقعها اجلغرايف بني �سمال وو�سط القارة، حيت تتاخم حددوها مع اجلزائر 
وبوركينا  اجل��ن��وب،  من  وبنني  نيجرييا  حتدها  بينما  ال�سمال،  من  وليبيا، 

فا�سو ومايل من الغرب، وت�ساد من جهة ال�سرق.
النيجر دول غنية باليورانيوم، وت�سري التقديرات اإىل اأن نيامي متد فرن�سا 

جمهورية  يف  للخطر  واملعر�سة  املعزولة  املدنية  للحكومة  املهيمن  الأم��ن��ي 
تعاونها  متديد  اإىل  وت�سعى  م��ايل،  يف  الع�سكري  واملجل�س  الو�سطى  اإفريقيا 

مع ت�ساد والنيجر«.
كذلك يرى الباحث يف ال�سوؤون الإفريقية بجامعة باماكو، حممد اأغ اإ�سماعيل، 
التنمية،  حتقيق  يف  ف�سلت  النيجر  ا�ستقالل  منذ  املتبعة  فرن�سا  �سيا�سة  اأن 
ف�سال عن تدخالتها يف ال�سوؤون الداخلية �سواء بدعم روؤ�ساء موالني لها على 
ح�ساب م�سالح ال�سعوب اأو اإ�سقاط اأخرى مناوئة لها، ف�سال عن نهب ثروات 

القارة دون تقدمي احلد الأدنى لل�سعوب.
“مطالبة  اأن فرن�سا  نيوز عربية”  “�سكاي  ملوقع  اإ�سماعيل يف ت�سريح  واأكد 
اأمنية يف النيجر، ف�سال عن الدخول يف  باملزيد من التنمية وحتقيق نتائج 
اأجل احلفاظ  حوار مع الأنظمة املوجودة رغم التحفظ على �سرعيتها، من 

على نفوذها يف ظل ت�سلل رو�سيا اإىل دول ال�ساحل«.

•• عوا�صم-وكاالت

يف ظل �سراع النفوذ بني رو�سيا والدول الغربية يف اإفريقيا، و�سعي مو�سكو اإىل 
توطيد عالقتها مع مايل وجمهورية اإفريقيا الو�سطى وبوركينا فا�سو، تتجه 

اأنظار “الدب الرو�سي” يف الوقت ذاته للبحث عن موطئ قدم يف النيجر.
وتدل موؤ�سرات عديدة على اأن النيجر ت�سكل هدفا يف تر�سيخ النفوذ الرو�سي 
ال�ساحل وال�سحراء، حيث خرجت مظاهرات  اإفريقيا، خا�سة يف منطقة  يف 
حا�سدة يف �سبتمر املا�سي، يف �سوارع العا�سمة النيجريية نيامي، احتجاجا 
رو�سيا  فيه  ال��ذي حظيت  الوقت  وذل��ك يف  “برخان”،  الفرن�سية  القوة  على 
منها  لفرن�سا  معادية  هتافات  نيامي،  �سوارع  يف  املتظاهرون  وردد  بالإ�سادة. 
اأن  و”يجب  ورو�سيا”  بوتني  و”عا�س  فرن�سا”  و”ت�سقط  اخرج”  “برخان 
الأمر الذي اعتره مراقبون موؤ�سرا على  يرحل جي�س برخان ال�ستعماري”، 

ب�35 يف املئة من احتياجاتها من الطاقة النووية والتي ت�سهم بدورها يف 75 
باملئة من الطاقة الكهربائية الفرن�سية.

تقدر احتياطيات النفط يف النيجر ب�320 مليون برميل، والإنتاج بنحو 20 
األف برميل يوميا. ت�ستهر النيجر اأي�سا بتعدين الذهب، وهي متتلك حاليا 

69 منجًما للذهب يف البالد، و24 موقعا
وعن تعميق رو�سيا لتواجدها يف القارة ال�سمراء، قال مايكل �سوركني، الباحث 
اأ�سبحت لعبا  اإن رو�سيا  الأمريكي لال�ست�سارات الأمنية،  “مركز راند”  يف 
موؤثرا يف منطقة ال�ساحل، م�سيفا اأن “تعامل الرو�س بذكاء مع الإخفاقات 

الفرن�سية وامل�ساعر املعادية لباري�س يف منطقة ال�ساحل«.
ال�سرتاتيجي  “الهدف  فاإن  ال�سرتاتيجية  للدرا�سات  اإفريقيا  مركز  ووفق 
يف  بو�سوح  ذل��ك  ظهر  وق��د  ال��غ��رب��ي،  النفوذ  اإزاح���ة  ه��و  اإفريقيا  يف  لرو�سيا 
جمهورية اإفريقيا الو�سطى ومنطقة ال�ساحل، حيث اأ�سبحت رو�سيا ال�سريك 

رو�شيا يف القارة ال�شمراء.. اأنظار مو�شكو تتجه �شوب النيجر

•• عوا�صم-وكاالت

الفل�سطيني  ال��رئ��ي�����س  ي���ق���رتب 
ال�88،  عامه  من  عبا�س  حممود 
ع�����ام�����اً يف   17 ق�����راب�����ة  م���ت���م���م���اً 
الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  رئ���ا����س���ة 
ويف  ع��رف��ات.  يا�سر  للراحل  خلفاً 
الفل�سطيني  الرئي�س  2005 بداأ 
ب�سكل  ال�سيا�سي  م�����س��واره  امل�����س��ن 
النتخابات  يف  ف��وزه  بعد  ر�سمي، 
الرئا�سية، بعدد كبري من اأ�سوات 
به  رح��ب��وا  ال��ذي��ن  الفل�سطينيني 
رغ�����م ق���ل���ة ج���اذب���ي���ت���ه، ل���ك���ن على 

اعتبار اأنه رجل اإ�سالح و�سالم.
بلقب  امل��ع��روف  عبا�س  ف��وز  �سكل 
يف  ف���ارق���ة  ن��ق��ط��ة  مازن”  “اأبو 
الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  ال��ت��اري��خ 
ل�����س��دة احلكم،  و���س��ول��ه  واأ����س���ع���د 
�سواء،  واأمريكا على حد  اإ�سرائيل 
اإجن�����از  ك���ب���ري يف  دور  م����ن  ل����ه  مل����ا 
ال�سلطة  بني  املوقع  اأو�سلو،  اتفاق 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة واإ�����س����رائ����ي����ل يف 
�سحيفة  ذكرته  ملا  وفقاً   ،1993

“الغارديان” الريطانية . 
الأمريكيني  ����س���دور  اأث���ل���ج  وم����ا 
والإ�سرائيليني بفوز عبا�س، تبنيه 
للن�سال ال�سعبي، و�سجبه للعنف، 

على عك�س �سلفه يا�سر عرفات.
وبعد و�سوله لراأ�س هرم ال�سلطة، 
تعاظم الأمل الفل�سطيني بتحقيق 
م��ن��ج��زات ���س��ي��ا���س��ي��ة اأك����ر يف ظل 
رئا�سته، لكن بعد عام واحد فقط 

الإعالمي  لال�ستهالك  و�ساحلة 
ف���ق���ط. ك��م��ا ي�����س��دد ال�����س��ي��خ على 
باإ�سرائيل،  ال�سلطة  اأهمية عالقة 
البيت  م���ن  ب���دع���م  ي��ح��ظ��ى  وه����و 
الأبي�س، وف�سرت زيارته الأخرية 
اإىل وا�سنطن، بتقريبه من الإدارة 
خلالفة  ا����س���ت���ع���داداً  الأم���ري���ك���ي���ة 

عبا�س. 
املناف�سني  م���ن  ال��ع��دي��د  وي���وج���د 
فتح  حركة  زعامة  على  الآخ��ري��ن 
ومنهم  الفل�سطينية،  وال�سلطة 
م��اج��د ف���رج، ال���ذي ي��ت��وىل رئا�سة 
ج��ه��از امل��خ��اب��رات، اأي�����س��اً حممود 
العالول الذي ي�سغل من�سب نائب 

رئي�س حركة فتح. 
الرغوثي  م�����روان  ي��ع��د  ك���ذل���ك، 
امل�����������س�����ج�����ون م���������دى احل�������ي�������اة يف 
املناف�سني  م��ن  واح�����داً  اإ���س��رائ��ي��ل 
على من�سب رئي�س ال�سلطة، وهو 
ال�سارع  يف  كبرية  ب�سعبية  يحظى 
من  م����راراً  واأع��ل��ن  الفل�سطيني، 
للرت�سح  ا���س��ت��ع��داده  �سجنه  داخ���ل 
ال���رئ���ا����س���ي���ة. ومن  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
من�سب  على  الآخ��ري��ن  املناف�سني 
الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  رئ��ي�����س 

حممد دحالن. 
وق��د ي���وؤدي اخل��الف على خالفة 
عبا�س، اإىل ن�سوب �سراع عنيف يف 
ال�سفة الغربية، كذلك يعد ظهور 
ف�سائل جديدة على �ساحة ال�سراع 
الأ�سود”  ك�”عرين  ال�����س��ف��ة،  يف 
وغريه، دلياًل على احتمال تو�سع 
ون�سوب  اإ�سرائيل  مع  ال�ستباكات 
اأهلية  ح���رب  اأو  ث��ال��ث��ة،  انتفا�سة 
مع حما�س، وكل تلك التف�سريات،  
حدوث  حالة  يف  قائمة  احتمالت 

فراغ كبري يف ال�سلطة.
من جهتها، تبدو اإ�سرائيل م�ستعدة 

من توليه احلكم، وفوز “حما�س” 
ا�ستعل  الت�سريعية،  يف النتخابات 
الق��ت��ت��ال ب��ني احل��زب��ني الأق����وى 
واأدى  الفل�سطينية،  الأرا���س��ي  يف 
ال�سراع لفقدان ال�سلطة ال�سيطرة 
اأجهزتها  لت�سدد  غ��زة،  قطاع  على 
على  قب�ستها  ذل��ك  بعد  الأم��ن��ي��ة 
م��ت��ب��ع��ة نهجاً  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�����س��ف��ة 
اأجل  م���ن  ك��ب��ري  ح���د  اإىل  ق��م��ع��ي��اً 
حممود  للرئي�س  احلكم  ا�ستباب 

عبا�س، بح�سب ال�سحيفة.
وب��ع��د م��ا ي��ق��رب م��ن ع��ق��دي��ن من 
اأو�سلو  ات���ف���اق  ي��ع��د  مل  ال����زم����ان، 
ي��ع��ال��ج ال����واق����ع ال�����س��ي��ا���س��ي على 
ك��ذل��ك ل حتظى حركة  الأر�����س. 
ف��ت��ح ال���ت���ي ي��ت��زع��م��ه��ا اأب�����و م���ازن 
الفل�سطينية،  التحرير  ومنظمة 
بالف�ساد، بدعم كبري بني  امل�سّبعة 
الأجيال  خ��ا���س��ة  الفل�سطينيني، 

اجلديدة ال�سابة. 
الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  ف��ر���س��ت 
الفل�سطينيني  على  كبرية  ق��ي��وداً 
واأ�سبح  ال���غ���رب���ي���ة،  ال�������س���ف���ة  يف 
لالعتقال  معر�ساً  تقريباً  ال��ك��ل 
وال�سجن، بتهم من بينها التنديد 
اإىل  التقارير،  وت�سري  بال�سلطة، 

من�سبه، اأو تويف، فبموجب القانون 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، م���ن امل��ف��رت���س اأن 
ي�����س��ب��ح رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب 
مر�سوماً  وي�����س��در  م��وؤق��ت��اً  رئي�ساً 
يوماً.   60 خ���الل  ب��الن��ت��خ��اب��ات 
الت�سريعي  امل��ج��ل�����س  ت��ع��ط��ل  وم���ع 
تلك  فاإن  )الرملان(،  الفل�سطيني 

اخلطوة م�ستحيلة. 

مر�سحون 
حت�سري  اإىل  ال��ت��وق��ع��ات،  وت�����س��ري 
عبا�س  من  املقرب  ال�سيخ،  ح�سني 
رحيله.  ب���ع���د  احل���ك���م  ل����س���ت���الم 
واأ�سبح ال�سيخ واحداً من اأهم قادة 
ال�سلطة، ويف مايو )اأيار( املا�سي، 
اأ�سبح اأمني �سر اللجنة التنفيذية 
الفل�سطينية،  ال��ت��ح��ري��ر  ملنظمة 
العمر  م��ن  البالغ  ال��ق��ي��ادي  وك���ان 
م�������س���وؤوًل ���س��اب��ق��اً عن  60 ع���ام���اً 
اإ�سرائيل،  م��ع  الأم���ن���ي  التن�سيق 
يحظى  ول  ب���ال���ف�������س���اد،  وم���ت���ه���م 

ب�سعبية كبرية.
انتخابات  لإج���راء  تلميحه  ورغ��م 
ح�سني  يتذرع  وت�سريعية،  رئا�سية 
يف  اأي�ساً  عقدها  ب�سرورة  ال�سيخ 
واهية،  دع��وت��ه  لت�سبح  ال��ق��د���س، 

الفل�سطينية  ال��ف�����س��ائ��ل  ت��و���س��ل 
لت���ف���اق م�����س��احل��ة يف اجل���زائ���ر، 
قائمة،  اأي�������س���اً  ال�����س��ك��وك  ت��ب��ق��ى 
�سكلية  ب�����دت  امل�������س���احل���ة  ف���ه���ذه 
تف�سي  ول����ن  امل��ح��ل��ل��ني،  ب��ح�����س��ب 
التزاماً  رئا�سية  انتخابات  اأي  اإىل 
اإع�����الن اجل���زائ���ر، بح�سب  ب��ب��ن��ود 
مكتب  اأن  اأك���دت  ال��ت��ي  ال�سحيفة 
عدة  رف�س  الفل�سطيني  الرئي�س 
ط��ل��ب��ات م���ن ال���غ���اردي���ان لإج�����راء 

مقابلة �سحافية.
ي���ع���رف م������اذا ت��خ��ب��ئ الأي������ام  ول 
مرحلة  ب���ع���د  ل��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 
تك�سف  امل���وؤ����س���رات  ل��ك��ن  ع��ب��ا���س، 
العنف  ع��دي��دة،  �سيناريوهات  عن 
اإح��داه��ا، مم��ا يجعل حتقيق حلم 
عبا�س باإقامة الدولة الفل�سطينية 
 1967 عام  ح��دود  على  امل�ستقلة 

بعيد املنال. 

»رجل عاطفي«
اإن  الريطانية،  ال�سحيفة  تقول 
اأبو مازن رجل ذو عاطفة جيا�سة، 
اأي�ساً،  ب�سدة  وي��ك��ره  ب�سدة  يحب 
نقاًل عن نا�سر القدوة، الذي طرد 
فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  من 

اأن اأع��داداً كبرية من ال�سحافيني 
املواطنني  وح���ت���ى  وال���ن���ق���اب���ي���ني 
بتهم  ال�سجن  اأدخ��ل��وا  ال��ع��ادي��ني، 
كتابة من�سورات على الفي�س بوك، 

وانتقاد ال�سلطة.
الرئي�س  اإن  ال���غ���اردي���ان،  وق���ال���ت 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ع�����زز ع���ل���ى م����دار 
على  �سيطرته  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��ن��ني 
مهم�ساً  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
الفل�سطيني  ال��رمل��ان  ق�سد  ع��ن 
املنحل، ونقل �سلطاته اإىل املجل�س 
حلفاء  ت��ع��ي��ني  لت�سهيل  ال��وط��ن��ي 
داخل  العليا  املنا�سب  يف  الرئي�س 

منظمة التحرير.

»فو�سى �سراع العرو�س«
الفل�سطيني  الرئي�س  ب��ل��وغ  وم��ع 
وت���ده���ور �سحته  م��ت��ق��دم��اً،  ���س��ن��اً 
التدخني،  يف  و�سراهته  امللحوظ، 
�سائعات  لآخ����ر  ح��ني  م��ن  تنت�سر 
دخوله  اأو  وف���ات���ه،  ع��ن  اإع��الم��ي��ة 
اآخر  ع��ب��ا���س  وي��ع��ت��ر  امل�ست�سفى. 
ع�������س���و ع���ل���ى ق���ي���د احل�����ي�����اة من 
املوؤ�س�سني  الفل�سطينيني  ج��ي��ل 
و�سي�سكل  ال���وط���ن���ي���ة،  ل��ل��ح��رك��ة 
وفو�سى  ف���ارق���ة،  ن��ق��ط��ة  رح��ي��ل��ه 
م�سل�سل  يف  امل��ع��روف��ة  بتلك  اأ�سبه 
بح�سب  ال�سهري،  العرو�س  �سراع 

ال�سحيفة. 
وي��ب��ق��ى اخل�����وف م���ن م��رح��ل��ة ما 
ب��ع��د ع���ب���ا����س، ه���و ال���ط���اغ���ي على 
حديث الفل�سطينيني. ومل ت�سهد 
ال�سطلة انتخابات منذ 16 عاماً، 
احلايل  الرئي�س  يعني  مل  كذلك 
اإلغاء  اأق��دم على  بل هو  ل��ه،  خلفاً 
ك��ان��ت مقررة  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ات 
ا�ستحالة  ب��دع��وى  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام 
ومع  املحتلة.  القد�س  يف  اإجرائها 

لعبا�س  بعد حتديه  املا�سي،  العام 
يف انتخابات 2021 امللغاة.

ويقول القدوة عن عبا�س، بقي يف 
ظل عرفات ملدة 15 اأو 20 عاماً، 
وع��ن��دم��ا رح��ل الأخ����ري، ب��زغ جنم 
ينتقم  اأن  مبقدوره  و�سار  عبا�س، 

ممن يريد. 
ال�سيا�سي،  ال�سلم  يف  عبا�س  ت��درج 
وا�سنطن،  م��ن  ع��ل��ى ط��ل��ب  وب��ن��اء 
على  ع��رف��ات  يا�سر  ال��راح��ل  عينه 
م�س�س رئي�ساً للوزراء يف 2003. 
العام  يف  “اخلتيار”  وف���اة  وب��ع��د 
ال���ت���ايل، ك���ان اأب����و م����ازن يف و�سع 

جيد للرت�سح لقيادة ال�سلطة.

موؤامرات
عبا�س  حكم  اأن  ال�سحيفة،  توؤكد 
اليوم اأ�سبه ب�سبكة من التناق�سات، 
قياديو  يحيكها  التي  وامل��وؤام��رات، 
البع�س،  بع�سهم  ���س��د  ال�سلطة 
باحرتام  يحظى  ف��ه��و  ذل���ك  وم���ع 
نظرائه الدوليني الذين ما زالوا 
يثنون على دوره املحوري يف اإجناز 

اتفاق اأ�سلو.
الداخلي،  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى  ل���ك���ن، 
اأدنى  اإىل  عبا�س  �سعبية  تراجعت 
اإ����س���رائ���ي���ل مل  م�����س��ت��وي��ات��ه��ا، ويف 
�سريك يف  اأن��ه  له على  ينظر  يعد 
ال�سالم، كما ل يعتر عدواً اأي�ساً. 
املركزية  اللجنة  ع��ام  اأم��ني  يقول 
الرجوب،  ج��ري��ل  ف��ت��ح،  حل��رك��ة 
“نظامنا  ع���ب���ا����س،  م����ن  امل����ق����رب 
لكن  اأف��الط��ون��ي��اً،  من��وذج��اً  لي�س 
الفل�سطيني  الزعيم  اأبو مازن هو 
بال�سرعية  يتمتع  ال���ذي  الوحيد 
الذي  ال��وح��ي��د  وه��و  والتفوي�س، 

ي�ستطيع قيادة ال�سلطة«.
ويف ح���ال ا���س��ت��ق��ال اأب���و م���ازن من 

•• الفجر -تون�س:

ال�سحية  احل�����ال�����ة  ت������ده������ورت 
الد�ستوري احلر  لرئي�سة احلزب 
عبري مو�س����ي م�س�����اء الثنني بعد 
حماولة اأمنيني اإبعادها من املكان 
اجل���وع  اإ���س��راب  فيه  تنفذ  ال��ذي 

اأمام مقر وزارة الداخلية.
ب�سفحة  ُن�����س��ر  ف��ي��دي��و  واأظ����ه����ر 
مو�سي على موقع في�سبوك قوات 
ابعاد  م���ن الم�����ن وه����ي حت�����اول 
تعت�سم  ال��ذي  امل��ك��ان  م��ن  مو�سي 
به ورف�س الخ��رية ذلك قبل ان 

ُيغمى عليها وت�سقط ار�سا.
كما اظهر الفيديو مو�سي ممددة 
ع��ل��ى الر�����س حم��اط��ة ب��ع��دد من 

ال�سخ�سيني  وحرا�سها  المنيني 
وببع�س رجال احلماية املدنية يف 
اأن�سار  ظل جتمع عدد كبري من 

احلزب.
ووف���ق ال��ف��ي��دي��و ت��دخ��ل ع���دد من 
رجال ال�سعاف لإجراء فحو�سات 
ملو�سي �سملت خا�سة دقات القلب 
ي�سريوا  ان  ق��ب��ل  ال����دم  و���س��غ��ط 
على قوات المن باإح�سار �سيارة 
وهو  امل�سحة  اىل  لنقلها  ا�سعاف 

ما مت فعال.
الداخلية  وزارة  حم��ي��ط  و���س��ه��د 
جت����م����ع����ا ل������ع������دد م�������ن اأن�����������س�����ار 
الد�ستوري احلر. يذكر اأّن مو�سي 
ال�سبت  م���ن���ذ  دخ���ل���ت  ق����د  ك���ان���ت 
يف اإ����س���راب ج���وع اح��ت��ج��اج��ا على 

م���ا و���س��ف��ت��ه ب��ال��ت�����س��ي��ي��ق ال���ذي 
ال�سبت  ي��وم  اأن�سارها  له  تعر�س 
املا�سي خالل م�سرية احتجاجية 

حلزبها.
الوطني  امل��ر���س��د  ون������ّدد  ه����ذا     
ل����ل����دف����اع ع�����ن م���دن���ي���ة ال����دول����ة 
التحرك  م��ع  الأم���ن���ي  ب��ال��ت��ع��ام��ل 
ال�سبت  انتظم  الذي  الحتجاجي 
م�سرية  اىل  اإ���س��ارة  يف  بالعا�سمة 
منتقدا  احلر  الد�ستوري  احل��زب 
امل�ساركني  و�����س����ول  “تعطيل 
املتظاهرين  وم����الح����ق����ة  ف���ي���ه 

وتعنيفهم«.
ب��ي��ان �سادر  امل��ر���س��د يف     واأك����د 
موقع  على  ب�سفحته  ن�سره  عنه 
المني  تعامل  ه��ذا  اأن  في�سبوك 

اأن  ع��ل��ى  “دليل  امل��ح��ت��ج��ني  م���ع 
ت�سمح  ل  احل����ال����ي����ة  ال�������س���ل���ط���ة 
الدميقراطية  املدنية  للمعار�سة 
“مل  وان���ه���ا  بدورها”  ب��ال��ق��ي��ام 
ت��ت��ع��ام��ل ب��ن��ف�����س ال���ط���ري���ق���ة مع 
م����ظ����اه����رة م������وؤي������دة ل����الإ�����س����الم 
اإ�سارة اىل امل�سرية  يف  ال�سيا�سي” 
اليها جبهة اخلال�س  دعت  التي 
معترة ان ذلك “يك�سف املخاطر 

التي حتدق بالدولة املدنية«.
   واأكد “م�ساندته لكل امل�سابني 
الحتجاجي”  ال�����ت�����ح�����رك  يف 
املعاملة  “�سدة  ب�����  م�����س��ت��ن��ك��را 
املهينة” التي تعّر�ست لها رئي�سة 
مو�سي  عبري  الد�ستوري  احل��زب 

ال�سبت املا�سي.

ال�سيناريوهات  ت���ل���ك  جل���م���ي���ع 
ل�سحيفة  ووفقاً  اأع��اله،  امل��ذك��ورة 
فاإن خطة  اأحرونوت”،  “يديعوت 
حتمل  التي  الإ�سرائيلي  اجلي�س 
ال�سم الرمزي “غروب ال�سم�س” 
خم�س�سة للتعامل مع مرحلة ما 

بعد عبا�س.
ع�سراوي،  حنان  ال��دك��ت��ورة  تقول 
اللجنة  م�����ن  ا����س���ت���ق���ال���ت  ال����ت����ي 
التحرير  مل��ن��ظ��م��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
اإن   ،2020 يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى م���ا ���س��ي��ح��دث “يف 
يحجب  اليوم التايل لأبو مازن” 
حقيقة اأن م�سروعه ال�سيا�سي قد 

ف�سل بالفعل.
ال���و����س���ع يف  اإن  اأي���������س����اً،  وت����ق����ول 
منحدر خطري. واأ�سافت، اأن هذا 
نحن  بالكامل:  عبا�س  لي�س خطاأ 
وق���د مت  اح���ت���الل،  نعي�س يف ظ��ل 
ال�سلطة  لإ�سعاف  �سيء  كل  عمل 

الفل�سطينية.
وقالت ع�سراوي اأي�ساً، “كلما كان 
نف�سه  على  انغلق  اأ�سعف،  النظام 
ال�سكل  اأع���رف  ل  قمعياً.  واأ�سبح 
.. ميكن  امل�ستقبل  �سيتخذه  الذي 
طال  كلما  لكن  �سلمياً.  يكون  اأن 
حقيقي،  ت��غ��ي��ري  ل����روؤي����ة  ال���وق���ت 
واإذا  احتماًل.  اأكرث  العنف  ي�سبح 
مل ت�����س��م��ح ب��ن��ق��ل ال�����س��ل��ط��ة عر 
ال�سلمية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ط��رق 
���س��ي��ج��د ال���ن���ا����س و����س���ائ���ل اأخ�����رى 

للتعبري عن اأنف�سهم«.

تبدو اإ�سرائيل م�ستعدة جلميع تلك ال�سيناريوهات 

خالفة الرئي�س حممود عبا�س.. فو�شى اأ�شبه ب�شراع العرو�س

بعد تدهور حالتها ال�شحية: نقل عبري مو�شي اإىل امل�شحة
مو�سي قبل نقلها اىل امل�ست�سفى
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قتل 58 �سخ�ساً، بينهم ع�سرة مدنيني، خالل ع�سرة اأيام 
�سمال  يف  لأنقرة  موالية  ف�سائل  بني  داخلي  اقتتال  من 
���س��وري��ا، دخ��ل��ت ع��ل��ى خ��ّط��ه هيئة حت��ري��ر ال�����س��ام “جبهة 
تركيا،  نفوذ  مناطق  يف  تقدماً  لتحّقق  �سابقاً”  الن�سرة 
لوكالة  ومرا�سل  الإن�سان  حلقوق  ال�سوري  املر�سد  وف��ق 

فران�س بر�س.
اأيام من القتتال الداخلي، وفق املر�سد،  واأ�سفرت ع�سرة 
عن مقتل 28 عن�سراً من هيئة حترير ال�سام و20 مقاتاًل 

من الف�سائل املتحاربة، ف�ساًل عن ع�سرة مدنيني.
باجلي�س  يعرف  ما  ف�سياًل، �سمن   30 ح��واىل  ويتقا�سم 
الوطني ال�سوري املوايل لأنقرة التي تقدم له التجهيزات 
حدودية  منطقة  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة  وال��ت��م��وي��ل،  وال�����س��الح 
الريف  يف  جرابل�س  م��ن  متتد  حلب  حمافظة  �سمال  يف 
مروراً  الغربي،  ريفها  يف  عفرين  اإىل  ال�سرقي  ال�سمايل 
مبدن رئي�سية مثل الباب واأعزاز. وتنت�سر يف تلك املنطقة 

قوات تركية اأي�سا.
يف الثامن من ت�سرين الأول-اكتوبر، بداأت ا�ستباكات بني 
ف�سيل اجلبهة ال�سامية وف�سيل احلمزة املواليني لأنقرة 

نا�سط  بقتل  احلمزة  ف�سيل  ال�سامية  اجلبهة  اتهام  بعد  الباب،  مدينة  يف 
اإىل  اأخ��رى  ف�سائل  ان�سمام  اأخ��رى مع  مناطق  اىل  تو�ّسعت  ثم  اإع��الم��ي. 

املعارك دعما للجانبني، من دون اأن تتدخل القوات الرتكية لف�سها.

ودخلت هيئة حترير ال�سام على خط القتتال عر دعم ف�سائل على ح�ساب 
للمرة  كاملة  عفرين  منطقة  على  ال�سيطرة  م��ن  متكنت  اأن  اإىل  اأخ���رى، 

الأوىل، وفق مرا�سل فران�س بر�س وم�سوؤول يف الف�سائل.
اتفاق بني  اإىل  التو�سل  اأ�سبوع من ال�ستباكات، مت  اأن��ه بعد  املر�سد  واأف��اد 

الطرفني املتقاتلني ين�س على اأن تت�سلم الهيئة املوؤ�س�سات 
اخلدمية والقت�سادية، وتتوىل اإر�ساء الأمن يف عفرين، 
الفا�سلة مع مناطق قوات  املعابر  وتن�سر عنا�سرها عند 

النظام والأكراد.
الأخرى،  املناطق  التفاق  ي�سمل  اأن  املفرت�س  من  وك��ان 
لكن بعد يومني من هدوء حذر عادت واندلعت مواجهات 
م��ن ج��ه��ة، وف�سيلي اجلبهة  ال�����س��ام  ه��ي��ئ��ة حت��ري��ر  ب��ني 

ال�سامية وجي�س الإ�سالم من جهة ثانية.
والف�سائل  ال�سام  حترير  هيئة  تقدم  عن  املر�سد  واأف���اد 
املتحالفة معها، وبينها احلمزة وحركة اأحرار ال�سام، ليل 
الثنني الثالثاء يف حميط مدينة اأعزاز التي تعد معقل 

اجلبهة ال�سامية.
وقال مدير املر�سد رامي عبد الرحمن الثالثاء “مل تكن 
هيئة حترير ال�سام لتدخل املنطقة دون موافقة تركيا”، 
للف�سل  ليال  تدخلت  تركمانية  “ف�سائل  اأن  اىل  م�سريا 
تظاهرات  بعد  تركيا”،  من  بطلب  غالباً  اجلهتني  بني 

احتجاج ح�سلت يف املنطقة.
ومنذ دخول الهيئة اإىل عفرين، تظاهر املئات من ال�سكان 
املا�سيني يف م��دن ع��دة رف�����س��اً لدخول  ال��ي��وم��ني  خ��الل 

الهيئة، مناطقهم.
و�سيطرت هيئة حترير ال�سام على حمافظة اإدلب “�سمال غرب” يف مطلع 
ولطاملا  اأخ���رى.  ف�سائل  م��ع  متقطعة  ا�ستباكات  م��ن  عامني  اإث��ر   2019

�سّهلت لها تركيا طرق الإمداد، والتنّقل عر احلدود.

لندن تتحّرك �شد جتنيد ال�شني
 لطيارين �شابقني يف �شالح اجلو الربيطاين 

•• لندن-اأ ف ب

م�ساع  �سد  حا�سمة”  “خطوات  تتخذ  باأنها  الريطانية  احلكومة  اأعلنت 
�سينية جلذب طيارين �سابقني وحاليني يف �سالح اجلو الريطاين لتدريب 

ع�سكرييها.
وبينما ي�سارك ع�سكريون بريطانيون ب�سكل دوري يف مهمات تدريبية مع 
جيو�س اأجنبية، اإل اأن اأي تعاون لطيارين �سابقني مع ال�سني التي و�سفتها 

لندن ب�”التهديد الأول” لالأمن املحلي والعاملي، ي�سكل م�سدر قلق بالغ.
وقال ناطق با�سم وزارة الدفاع الريطانية لفران�س بر�س “نّتخذ خطوات 
اأو�ساط  يف  الكفاءات  عن  للبحث  ال�سينية  التجنيد  برامج  لوقف  حا�سمة 
طياري قوات اململكة املتحدة امل�سلحة احلاليني وال�سابقني لتدريب عنا�سر 

جي�س التحرير ال�سعبي«.
�سابقا قبلوا  30 ط��ي��ارا  م��ن  اأك���رث  ب���اأن  اإع���الم بريطانية  و���س��ائ��ل  وذك���رت 
عرو�سا تتجاوز قيمتها 240 األف جنيه اإ�سرتليني “273،750 دولرا” 
واأن العديد ممن مت جتنيدهم يف اخلم�سينات من عمرهم وغ��ادروا �سالح 

اجلو الريطاين موؤخرا.
ازدادت  لكنها   ،2019 العام  منذ  م�ستمرة  املمار�سة  ب��اأن  التقارير  وذك��رت 

موؤخرا.
عقود  ا�ستخدام  يف  النظر  “تعيد  باأنها  الريطانية  الدفاع  وزارة  واأف���ادت 
العنا�سر احلاليني  اأن جميع  م�سيفة  الإف�ساح”،  ال�سرية واتفاقيات عدم 
وال�سابقني يخ�سعون لقانون الأ�سرار الر�سمية الذي يحظر على املوظفني 
العاملني يف القطاع العام يف اململكة املتحدة م�ساركة اأ�سرار الدولة مع قوى 

خارجية.
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ل يـزال ما �شــيفعله بايـدن يف ن�شـــخة
 واقعيــة من هــذه اللعبــة غري وا�شـح

لي�س لالأ�شلحة النووية �شوى فائدة قليلة، 
اإن لـم تكن منعدمــة، يف �شــاحة املعركـة

حتى لو ا�ستخدمها بوتني

لهذا لن ت�شتخدم الوليات املتحدة الأ�شلحة النووية...!
•• الفجر -فريد كابالن -ترجمة خرية ال�صيباين

النووية  االأ�سلحة  بوتني  فالدميري  ا�ستخدم  اإذا      
فكيف  اأوك��ران��ي��ا،  �سد  حربه  يف  الهزمية  لتفادي 

�سيكون رد فعل الواليات املتحدة؟
   هذا ال�سوؤال يجعلنا نفكر يف احتمال ن�سوب حرب 

اأزمة  منذ  م�سى  وق��ت  اأي  من  اأك��ر  بجدية  نووية 
ال�سواريخ الكوبية عام 1962. ومع ذلك، فقد اتخذ 
االأمريكية اجتاًها مذهاًل،  م�سوؤويل احلكومة  تفكري 
والذي كان �سيعتر هرطقة وخطرا قبل ب�سع �سنوات 
فقط.    املفاجاأة اجلديدة لهذه االأزمة هي اأن كبار 
الرد  باإمكانهم  اأن  يعتقدون  االأمريكيني  امل�سوؤولني 

بهجوم  لي�س  اأوكرانيا  على  رو�سي  نووي  هجوم  على 
نووي يف املقابل، ولكن بن�سخة اأكرث كثافة ومبا�سرة 
من الهجوم غري النووي الذي ي�ساعدون اأوكرانيا على 

تنفيذه اليوم.
عدد قليل من االأ�سلحة النووية منخف�سة الطاقة

كان  اإذا  ما  حول  اجلدل  احتدم  عقود،  مدى  على     

نووية  باأ�سلحة  الرد  املتحدة  الواليات  على  ينبغي 
ناحية  من  الأوروبا.  التقليدية  باالأ�سلحة  غزو  على 
متاًما،  توافقي  ب�سكل  دائ��ًم��ا،  ُيفرت�س  ك��ان  اأخ��رى، 
االأ�سلحة  اآخر  عدو  اأي  اأو  رو�سيا  ا�ستخدمت  اإذا  اأنه 
باالأ�سلحة  ا  اأي�سً ف�سرند  حليفة،  دولة  �سد  النووية 

النووية.

من �سيبدا بال�سربة الوىل وكيف �سيكون رد الثاين؟و�سع اجلرنال املتقاعد ديفيد برتيو�س موؤخًرا �سيناريو حمتمال

   هذه الفر�سية، وهي عقيدة مل 
الت�سكيك  او  عنها  ال��رتاج��ع  يتم 
بديهًية  تعد  مل  الآن،  حتى  فيها 
فهم  اإن  ال��ر���س��م��ي��ة.  ال����دوائ����ر  يف 
كيف ومتى وملاذا تغرّي هذا الو�سع 

ي�ستحق القليل من املناق�سة.
نهاية  ق��رب   ،2016    يف �سيف 
رئا�سة باراك اأوباما، اأ�سارت تقارير 
تبنت  رو�سيا  اأن  اإىل  ا�ستخباراتية 
ت�سمى  ج��دي��دة  ع�سكرية  ع��ق��ي��دة 
اإذا خ�سرت  “الت�سعيد للتهدئة”. 
رو�سيا حرًبا �سد الناتو، ف�ستطلق 
الأ�سلحة  م����ن  �����س����غ����رًيا  ع��������دًدا 
اإما  ال��ط��اق��ة،  منخف�سة  ال��ن��ووي��ة 
ملجرد  اأو  الغربية  اجليو�س  ل�سد 

اإر�سال �سدمة.
الناتو،  ق���ادة  اأن  النظرية  ك��ان��ت    
خ���وًف���ا م���ن ت��ف��اق��م ك���ارث���ي لهذا 
ال��ت�����س��ع��ي��د، ���س��ي��وق��ف��ون احل����رب 

ويتفاو�سون على ال�سالم.

حماكاة احلرب
   اأرادت اأفريل هينز، نائب م�ست�سار 
ال��ق��وم��ي لأوب���ام���ا، اختبار  الأم���ن 
اجتماًعا  وعقدت  النظرية.  ه��ذه 
القومي  الأم��ن  جمل�س  مل�ساعدي 
ما  ملعرفة  �سورية  بحرب  للقيام 
ال�سرتاتيجية اجلديدة  كانت  اإذا 
اأمريكا  ق����درة  �ستحبط  ل��رو���س��ي��ا 
على اإبراز قوتها يف املنطقة “كان 
م�ساعدين  امل�����س��ارك��ني  ب���ني  م���ن 
ووكالء وزارة، وكذلك �سباط من 
الأركان  هيئة  من  الثاين  ال�سف 

امل�سرتكة«.
كالتايل:  اللعبة  �سيناريو  ك��ان     
رو�سيا تغزو اإحدى دول البلطيق، 
الناتو يرّد برّد فعال، تطلق رو�سيا 
الطاقة  منخف�س  ن��ووًي��ا  �سالًحا 
يف  قاعدة  يف  اأو  الناتو  ق��وات  �سد 
ن�����س��ر طائرات  ي��ت��م  اأمل��ان��ي��ا ح��ي��ث 
مقاتلة  وط����ائ����رات  ط���ي���ار  ب�����دون 
اأي  هو:  ال�سوؤال  موجهة.  وقنابل 
“اأ�سف هذه اللعبة  قرار نتخذه؟ 
بالتف�سيل يف كتابي لعام 2020، 

القنبلة.«
القاعة  يف  اجل����������رنالت  ب�������داأ     
النووية  الأ�سلحة  ع��دد  مبناق�سة 
الوليات  تطلقها  اأن  يجب  ال��ت��ي 
املتحدة انتقاما، وعلى اأي اأهداف. 
م�ست�سار  ك��ال،  كولني  رفع  عندها 
الأمن القومي لنائب الرئي�س جو 

بايدن، يده.

»حلظة حا�سمة
 لكوكب االأر�س«

   اإن��ك��م ل ت���اأخ���ذون م�����س��اف��ة مبا 
ل��ل��ج��رنالت. عندما  ي��ك��ف��ي، ق���ال 
ت�����س��ق��ط رو����س���ي���ا ق��ن��ب��ل��ة ن���ووي���ة، 
�سنواجه “حلظة حا�سمة بالن�سبة 
العامل  -فر�سة لتعبئة  للكوكب” 
����س���د رو����س���ي���ا، ل���ع���زل واإ����س���ع���اف 
واقت�سادياً  ���س��ي��ا���س��ي��اً  م��و���س��ك��و 
قمنا  اإذا  ذل����ك،  وم���ع  وع�����س��ك��ري��اً. 
فاإننا  ال��ن��ووي��ة،  ب��ال��ق��ن��اب��ل  ب��ال��رد 
بالإ�سافة  امليزة،  هذه  عن  نتخلى 
الأ�سلحة  ا���س��ت��خ��دام  تطبيع  اإىل 
النووية. لذلك، تابع كولني كال، 
احلرب  ونكثف  ن�ستمر  اأن  يجب 

التقليدية، التي ننت�سر فيها.
   ت��ل��ت ذل����ك ���س��اع��ات ق��ل��ي��ل��ة من 
ال���ن���ق���ا����س ح������ول ح�������س���اب���ات ك���ال 
الناتو  اأ�سلحة  وق���وة  ال�سيا�سية، 
ب�ساأن  ال��ي��ق��ني  وع���دم  التقليدية، 
اإن  النووية،  القنبلة  اإر�سال  مكان 
وج���دت، وامل��زي��د م��ن ع��دم اليقني 
النووي  ال����رد  اأن  ف��ر���س��ي��ة  ح���ول 
اأو  اأ����س���رع  ب�سكل  احل����رب  �سينهي 
اإجماع: يجب  اأك��رث جناًحا. ظهر 
فقط  ال��رد  املتحدة  الوليات  على 
عالية  تقليدية  ع�سكرية  بعمليات 

الكثافة.

بع�س االأ�سلحة النووية
 �سد بيالرو�سيا

اللجنة  ل���ع���ب���ت  ����س���ه���ر،  ب���ع���د     
ال���رئ���ي�������س���ي���ة يف جم���ل�������س الأم������ن 
وزراء  -جم�����م�����وع�����ة  ال�����ق�����وم�����ي 
الع�سكريني  وال����ق����ادة  احل��ك��وم��ة 
القومي  الأم��ن  م�ست�سارة  بقيادة 
اللعبة.  -ن��ف�����س  راي�������س  �����س����وزان 
ُقّدمت نف�س احلجة التي اأدىل بها 

والغارات  باملدفعية  اأ�سا�سي  ب�سكل 
اجلوية، ب�سرعة.

    امل��ع��ن��ى ال�����س��م��ن��ي م��ه��م: لي�س 
تقليدي  ل���ه���ج���وم  مي���ك���ن  ف���ق���ط 
�سخم “اأي غري نووي” من قبل 
حتييد  املتحدة  وال��ولي��ات  الناتو 
اأوكرانيا  يف  الرو�سية  احل��رب  اآل��ة 
متاًما، ولكن احتمال حدوث مثل 
هذا الهجوم ميكن اأن يردع بوتني 
ع��ن ف��ع��ل اأي ���س��يء م��ن ���س��اأن��ه اأن 

يوؤدي اإىل ذلك.
   بعبارة اأخرى، قد يردع التهديد 
حللف  ال���ن���ووي  غ���ري  بالت�سعيد 
ا�ستخدام  ع����ن  رو����س���ي���ا  ال���ن���ات���و 
اأكرث  اأو بعبارة  النووية.  الأ�سلحة 
يتعلق  فيما  الأق����ل  ع��ل��ى  اإي���ج���اًزا، 
الوليات  حتتاج  ل  احل��رب،  بهذه 
الأطل�سي  �سمال  وح��ل��ف  امل��ت��ح��دة 
اإىل اأ�سلحة نووية لردع رو�سيا عن 

ا�ستخدام اأ�سلحتها النووية.

فائدة قليلة
 لالأ�سلحة النووية

اأوكرانيا در�ًسا     توؤكد احل��رب يف 
حماكاة  لعبة  م��ن  م�ستفاًدا  اآخ���ر 
لأوباما:  القومي  الأم���ن  جمل�س 
اأنه لي�س لالأ�سلحة النووية �سوى 
فائدة قليلة، اإن مل تكن منعدمة، 
اللعبة  املعركة. �سواء يف  يف �ساحة 
يكون  ل��ن  الواقعية،  احل��ي��اة  يف  اأو 
الأمريكية  ال���ن���ووي���ة  ل��الأ���س��ل��ح��ة 
تنهي  ل  وق�����د  م���ن���ا����س���ب،  ه�����دف 
ذلك،  م��ن  العك�س  “على  احل���رب 
قد تكثفها” وهي لي�ست �سرورية 
-ميكن لقوة ع�سكرية تقليدية اأن 

حتقق نف�س النتيجة.
ردع  ال��ن��ووي��ة  للرت�سانة     مي��ك��ن 
نووية  اأ�سلحة  اإط���الق  ع��ن  ال��ع��دو 
احلرب.  يف  ال��ت��دخ��ل  بب�ساطة  اأو 
النهاية،  ه���ي، يف  ب��وت��ني  ت��ر���س��ان��ة 
ال�سبب الوحيد لعدم اإر�سال الناتو 
قواته اإىل اأوكرانيا. ولكن مبجرد 
النووية، ي�سبح كل  العتبة  جتاوز 
بعد  �سيحدث  م���اذا  ممكًنا.  ���س��يء 
-من  الأول  النووي”  “التبادل 
من  �سيفوز،  من  الأف�سلية،  لديه 
الكلمات  ه��ذه  معنى  اأو  �سيخ�سر 

-ل اأحد يعلم.
   على الرغم من املجلدات واملقالت 
لعقود  ُكتبت  التي  تعقيًدا  الأك��رث 
النووية  من الزمن ح��ول احل��رب 
كل  فاإن  النووي،  الت�سعيد  واإدارة 
���س��ب��اب ل مي��ك��ن اخرتاقه.  ذل���ك 
وهذا الفتقار اإىل الو�سوح يجعل 
من ال�سعب، ورمبا من امل�ستحيل 
ل�سرتاتيجية  التخطيط  متاًما، 
الأ�سلحة  حول  عقالنية  ع�سكرية 

النووية.
   بالطبع، �سواء قلت انا هذا اأو ما 
اإذا كان كبار امل�سوؤولني الأمريكيني 
“اإذا كان  مقتنعني به، فهذا �سيء 
وهو �سيء  هذا هو احلال طبعا”، 
اذا �سدقه بوتني -ففي هذه  اآخر 
الأي��ام، من غري الوا�سح ما الذي 

قد يفكر فيه. 
اأح���د جم��ن��وًن��ا مب��ا يكفي  مل يكن 
لإل����ق����اء ق��ن��ب��ل��ة ن���ووي���ة م��ن��ذ عام 
اإىل  ه����و:  وال�������س���وؤال   ...1945
جنون  يذهب  اأن  ميكن  م��دى  اأي 

بوتني؟

كولن كال يف اجتماع النواب، ولكن 
مت اإ�سكاتها ب�سدة، خا�سة من قبل 
الذي  كارتر،  اأ�ستون  الدفاع  وزير 
ع��ل��ى هجوم  ال����رد  اأن  ع��ل��ى  اأ����س���ر 
اآخر.  ن���ووي  بهجوم  ي��ك��ون  ن���ووي 
فهذا ما يتوقعه احللفاء منا، واإذا 
ف�����س��ت��ك��ون كارثة  ذل����ك،  ن��ف��ع��ل  مل 
على الناتو، ونهاية كل حتالفاتنا، 
حول  اأم��ري��ك��ا  م�سداقية  ون��ه��اي��ة 
ال����ع����امل.    ات��ف��ق رئ��ي�����س الأرك����ان 
ووزي���ر ال��ط��اق��ة م��ع ك��ارت��ر. وكان 
وزير  م�ساعد  بلينكني،  اأن��ط��وين 
اخل���ارج���ي���ة، ال����ذي ي��ع��و���س جون 
ك����ريي، م�����رتدًدا، وق����ال اإن����ه يرى 

منطقا يف وجهتي النظر.
   لذلك حتول ال�سوؤال اإىل املجال 
يوّجه  اأن  يجب  اأي��ن  اإىل  العملي. 
اأحدهم  اق�����رتح  ال����ن����ووي؟  ال������رّد 
م��دي��ن��ة ك��ال��ي��ن��ي��ن��غ��راد، ل��ك��ن متت 
اأن ه��ذه املدينة جزء  اإىل  الإ���س��ارة 
الوليات  �سنت  واإذا  رو���س��ي��ا؛  م��ن 
ن���ووًي���ا هناك،  ه��ج��وًم��ا  امل��ت��ح��دة 
نف�س  ت��ف��ع��ل  اأن  ل��رو���س��ي��ا  مي��ك��ن 
ال�سيء مع الوليات املتحدة. ملاذا 
ل ن�سرب الغازي الرو�سي يف دول 
البلطيق؟ ح�سًنا، يف هذه احلالة، 
من  الكثري  ا  اأي�سً القنابل  �ستقتل 
النهاية،  البلطيق.    يف  مواطني 
واف������ق اجل��������رنالت ع���ل���ى اإط�����الق 
ب��ع�����س الأ����س���ل���ح���ة ال���ن���ووي���ة �سد 
ال�سوفياتية  بيالرو�سيا  جمهورية 
ال�����س��اب��ق��ة، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن 
البالد مل تلعب اأي دور يف احلرب 
حتى الآن. ثم توقفت اللعبة. ماذا 
�سيحدث بعد ذلك -هل �سترتاجع 
الت�سعيد،  �ستكثف  ه���ل  رو���س��ي��ا، 
اأن ن��ف��ع��ل ب��ع��د ذلك  وم����اذا ي��ج��ب 

-بقي هذا يف الغيب.

الن�سخة احلقيقية
 لهذه اللعبة

اأف����ري����ل هينز  ���س��م��ع��ت     ع��ن��دم��ا 

مي��ي��ل م�����س��ار احل����رب ب��ني رو�سيا 
واأوكرانيا اإىل ترير هذا املوقف. 
تبنّي اأن اجلي�س الرو�سي اأقل قوة 
ق����درة مم���ا توقعته  ب��ك��ث��ري واأق�����ل 

التقديرات ال�ستخباراتية.
   ق���ام���ت ال����ق����وات الأوك����ران����ي����ة، 
�سمال  ح��ل��ف  ب��اأ���س��ل��ح��ة  امل�����س��ل��ح��ة 
الأطل�سي واملعلومات ال�ستخبارية 
املتحدة،  ال��ولي��ات  قدمتها  ال��ت��ي 
وتوجهها  الرو�سي  اجلي�س  ب�سد 
وكل  م����زدوج.  م�ساد  ه��ج��وم  نحو 
من  م���ب���ا����س���ر  ت����دخ����ل  دون  ه������ذا 
تخيلوا  طيارين.  اأو  الناتو  جنود 
اأو  ج��ن��ود  ���س��ارك  اإذا  �سيحدث  م��ا 

طيارون من الناتو.

احتمال هجوم تقليدي كاف
ديفيد  املتقاعد     و�سع اجل��رنال 
�سيناريو  م������وؤخ������ًرا  ب����رتي����و�����س 
�سي  ب��ي  اأي  �سبكة  على  حمتماًل 
فر�سية”،  لن�سع  “فقط  ن��ي��وز. 
الأمريكي  احل�����رب  اأم�����ري  ����س���رح 
ا�ستخدام  “على  “�سرند  ال�سابق. 
النووية”  ل���الأ����س���ل���ح���ة  رو����س���ي���ا 
بتوجيه خطوة ... من قبل الناتو 
من �ساأنها تدمري جميع الأ�سلحة 
ميكننا  التي  الرو�سية  التقليدية 
�ساحة  يف  وحت����دي����ده����ا  روؤي����ت����ه����ا 
امل��ع��رك��ة يف اأوك���ران���ي���ا وك���ذل���ك يف 
�سبه جزيرة القرم، وجميع ال�سفن 

يف البحر الأ�سود«.
   ميكن للوليات املتحدة والناتو 
ب�سكل  ال��ه��ج��وم  ه���ذا  م��ث��ل  تنفيذ 
الأ�سلحة  ا���س��ت��خ��دام  دون  م��ث��ايل 
راأيناه  م��ا  اإىل  بالنظر  ال��ن��ووي��ة. 
اأن  ي��ب��دو  احل�����رب،  يف  الآن  ح��ت��ى 
الأمريكية تعرف بدقة  املخابرات 
ج���ي���دة م���ك���ان وج������ود ك����ل وح����دة 
اأين  واإىل  اأوك���ران���ي���ا،  يف  رو���س��ي��ة 
�سباطهم  ي��ق��ول��ه  وم���ا  ي��ت��ج��ه��ون، 
هذا  اأّن  املحتمل  م��ن  -باخت�سار، 
ينفذ،  ان  ميكن  ال�سامل  الق�سف 

حت����ت ق����ي����ادة ج����و ب����اي����دن، ال����ذي 
اأ�سبح رئي�ًسا.

ب��اي��دن يف  ي���زال م��ا �سيفعله     ل 
اللعبة  ه���ذه  م��ن  واق��ع��ي��ة  ن�سخة 
موؤخًرا  �ُسئل  عندما  وا�سح.  غري 
 60“ ب��رن��ام��ج  امل���و����س���وع يف  ع���ن 

اأجاب:  دقيقة”، 
�ساأخرك  اأنني  حًقا  تعتقد  “هل 
اإذا كنت اأعرف بدقة؟ من الوا�سح 

اأنني لن اأخرك باأي �سيء.
 �ستكون العواقب وخيمة. �سيكون 
العامل  م��ن  منبوذين  “الرو�س” 
اأكرث من اأي وقت م�سى، و�سيحدد 

مدى ما يفعلونه نوع الرّد«.

جمل�س  م�����������س�����وؤويل  ك�����ب�����ار  اأن 
الأم���ن ال��ق��وم��ي ق��د اأن��ه��وا اللعبة 
با�ستخدام الأ�سلحة النووية، حتى 
يوقف  ل���ن  ذل����ك  اأن  ع��ل��م��ه��م  م���ع 
بال�سرورة،  احل�����رب  ي��ك�����س��ب  اأو 
عليها  قم�سان  طباعة  اق��رتح��ت 
“دعوا  تقول:  تو�سيحية  ت�سمية 

امل�ساعدين يديرون العامل«.
   هذا ما يحدث اليوم اإىل حد ما. 
ل�سيا�سة  ال��وزارة  وكيل  كال  كولن 
اأف��ري��ل هينز ه��ي مديرة  ال��دف��اع. 

املخابرات الأمريكية.
اأنتوين بلينكني وزير اخلارجية.   
كثب  ع��ن  ال��ث��الث��ة جميًعا  وع��م��ل 

اأطلقت  اإذا  -ب��ح��ي��ث  ال��غ��وا���س��ات 
الأ�سلحة  من  قلياًل  ع��دًدا  رو�سيا 
الكثافة،  م��ن��خ��ف�����س��ة  ال����ن����ووي����ة 
اأن ترد  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  مي��ك��ن 
“الأ�سلحة  اخل���ا����س  ب��اأ���س��ل��وب��ه��ا 
“منخف�سة  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ن��ووي��ة 
تعادل  ب��ق��وة  �ستنفجر  الكثافة” 
ن�سف اأو ثلثي القنبلة التي دمرت 

هريو�سيما«.
   ل��ك��ن ت��اأك��ي��د ب��اي��دن ع��ل��ى جعل 
يدعم بالتاأكيد  “منبوذة”  رو�سيا 
ح��ج��ة ك���ال ب��اأن��ه ل��ن ت��ك��ون هناك 
الأ�سلحة  با�ستخدام  للرد  حاجة 
ال����وق����ت احل������ايل،  ال����ن����ووي����ة. يف 

ن�سف اأو ثلثي
 هريو�سيما

   هذا ال��رد يرتك الباب مفتوحا 
الأ�سلحة  على  ال��رد  اإمكانية  اأم��ام 
النووية باأ�سلحة نووية. اأي رئي�س 
�سيبقي هذا اخليار على الطاولة، 
ب��وت��ني عن  ل��ث��ن��ي  ف��ق��ط  ك����ان  اإذا 

ال�سرب اأوًل.
العقيدة  دف��ع��ت  ب����دون وق���ائ���ع،     
“الت�سعيد  الرو�سية  الع�سكرية 
ال���ولي���ات  الت�سعيد”  خل��ف�����س 
حربية  روؤو����س  و�سع  اىل  املتحدة 
بع�س  ع���ل���ى  م��ن��خ��ف�����س��ة  ن����ووي����ة 
على  املحمولة  ترايدنت  �سواريخ 

ال حتتاج الواليات املتحدة وحلف �سمال االأطل�سي اإىل اأ�سلحة نووية لردع رو�سيا عن ا�ستخدام اأ�سلحتها النووية

اأفريل هينز، تختر النظريةاأ�ستون كارتر  الرد على هجوم نووي يكون بهجوم نووي

كولني كال ال�ستمرار وتكثيف احلرب التقليدية

قد يردع التهديد بالت�سعيد غري النووي حللف
الناتو رو�س��يا عن ا�س��تخدام االأ�س�لحة النووية

اإذا جلاأ الرئي�س الرو�سي اإىل ذلك، فاإن للناتو
 الو�سائل للق�ساء على جي�سه باالأ�سلحة التقليدية
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عربي ودويل

بعثة تدريب ع�شكري.. كيف ت�شتفيد اأوكرانيا من الدعم الأوروبي؟ •• عوا�صم-وكاالت

واف�����ق الحت������اد الأوروب���������ي، على 
ع�سكري  ت���دري���ب  ب��ع��ث��ة  ت�����س��ك��ي��ل 
ل���دع���م ال����ق����وات الأوك����ران����ي����ة، يف 
مع  امل��واج��ه��ة  فيه  تت�ساعد  وق��ت 
اجلي�س الرو�سي يف غ�سون الأيام 

الأخرية.
�سيكون  ال��ت��ي  ال��ب��ع��ث��ة،  و���س��ت��م��ت��د 
مل����دة عامني  ب���روك�������س���ل،  م��ق��ره��ا 
ماليني   107 ت��ق��ارب  مبيزانية 

يورو.
الحت����اد  خ��ارج��ي��ة  وزراء  وت��ب��ن��ى 
الأوروب�������ي خ���الل اج��ت��م��اع��ه��م يف 
ب���روك�������س���ل، خ��ط��ة ل��ت��وف��ري نحو 
من  ي�����������������������ورو  م��ل��ي�����������������ون   500
للم�ساعدة  الإ���س��اف��ي��ة  الأم�������وال 
اإىل  ع�سكرية  م��ع��دات  اإر����س���ال  يف 

كييف.
التكتل  خ��ارج��ي��ة  وزراء  ون��اق�����س 
يف اج��ت��م��اع��ه��م 4 م��ل��ف��ات ب����ارزة، 
على راأ���س��ه��ا ا���س��ت��م��رار احل���رب يف 
اأوكرانيا، وم�ستقبل العالقات بني 

الحتاد الأوروبي وال�سني.
الق�سايا  اإىل  النقا�س  تطرق  كما 
املقبل  امل���ن���اخ  امل��ت��ع��ل��ق��ة مب���وؤمت���ر 
ت�ست�سيفه  ال����ذي   ”27 “كوب 
اإ�سافة  امل���ق���ب���ل،  ال�����س��ه��ر  م�����س��ر 

لالأو�ساع يف اإثيوبيا.

والإمداد بالأ�سلحة والذخرية.
ال�سالح  “توريد  اإن  راغ��ب  وق��ال 
دون  كبرية  ج��دوى  دون  �سي�سبح 
على  للقوات  ت��دري��ب جيد  وج��ود 
ميدان  يف  وامل���ه���ارة  ا���س��ت��خ��دام��ه، 
بريطانيا  اأن  اإىل  لفًتا  القتال”، 
مهمة  ع����ات����ق����ه����ا  ع����ل����ى  ح���م���ل���ت 
الأوكرانية منذ  للقوات  التدريب 
بواقع  الع�سكرية  العملية  ب��داي��ة 
كان  ح���ني  يف  م��ق��ات��ل،  اآلف   10
ال��ف��رن�����س��ي يف ه���ذا امللف  ال���دع���م 

“خجوًل«.
جديدة  اأ�سلحة  هناك  اأن  واأو�سح 
اإىل  الإم��������داد  ���س��ت��دخ��ل يف ح����زم 
كييف، وحتتاج اإىل تدريب تكتيكي 
ولوجي�ستي، ومن ثم �سهد اجتماع 
الحتاد  خ��ارج��ي��ة  وزراء  جمل�س 
الأوروب����������ي ت���وزي���ع���ا لل���ت���زام���ات 
الدول ب�ساأن ق�سية التدريب، مع 
زيادة العدد املقرر تدريبه تزامًنا 
مع ت�ساعد املواجهات مع رو�سيا.

اأن  ال���ع�������س���ك���ري  وي������رى اخل���ب���ري 
لت�ساعد  م��الم��ح ج��دي��دة  ه��ن��اك 
وكييف،  مو�سكو  ب��ني  امل��واج��ه��ات 
ف���ف���ي ال����وق����ت ال������ذي ي���ن���ّف���ذ فيه 
جزئية،  تعبئة  ال��رو���س��ي  اجل��ان��ب 
القوة  زي���ادة  ي�ستدعي  ذل��ك  ف���اإن 
وتدريبها  اأوكرانيا  يف  الع�سكرية 

ب�سكل متميز.

م�ساعفة الدعم الع�سكري
وتعليقا على ت�سكيل بعثة التدريب 
الأعلى  امل��م��ث��ل  ق����ال  ال��ع�����س��ك��ري، 
وال�سيا�سة  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون 
الأم����ن����ي����ة ل����الحت����اد الأوروب����������ي، 
ن�ساعف  “اليوم  بوريل:  جوزيب 
دع��م��ن��ا لأوك����ران����ي����ا ل���ل���دف���اع عن 
اإذ  الرو�سي،  ال��ع��دوان  من  نف�سها 
الع�سكرية  امل�ساعدة  بعثة  �ستقوم 
بتدريب  الأوروب������������ي  ب�����الحت�����اد 
حتى  الأوكرانية  امل�سلحة  القوات 
قتالهم  م��وا���س��ل��ة  م���ن  ي��ت��م��ك��ن��وا 

ال�سجاع«.
ووف���ق ب��ي��ان ل��الحت��اد الأوروب�����ي، 
ح�����س��ل ع��ل��ي��ه م��وق��ع ���س��ك��اي نيوز 
ع��رب��ي��ة، ف���اإن ال��ه��دف م��ن البعثة 
القدرة  ت��ع��زي��ز  امل�����س��اه��م��ة يف  ه���و 
الأوكرانية  ل��ل��ق��وات  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
ب�سكل  ع�سكرية  عمليات  لإج���راء 
بالدفاع  لكييف  لل�سماح  ف��ع��ال، 
ع��ن ���س��الم��ت��ه��ا الإق��ل��ي��م��ي��ة داخل 
�سيادتها  ومم����ار�����س����ة  ح�����دوده�����ا 

وحماية املدنيني.
ومن املقرر اأن يتوىل املدير العام 
لهيئة الأركان الع�سكرية لالحتاد 
الأوروب��ي نائب الأدم��ريال هرييف 

اجلي�س الأوكراين.
اأن بعثة التدريب  ول يرى بوينو 
“ت�سعيدا  مت���ث���ل  ال���ع�������س���ك���ري 
م�سيًفا: “اإمنا نعتره  للحرب”، 
ال�������س���يء ال�����س��ح��ي��ح ال�����ذي يجب 
ف��ع��ل��ه؛ ح��ي��ث اإن����ه ع��ن��دم��ا تواجه 
دول�����ة ال����ع����دوان م���ن ق��ب��ل دول���ة 
اأخ���رى، ف��اإن لها احل��ق يف الدفاع 
من   51 للمادة  وفقا  نف�سها  عن 

ميثاق الأمم املتحدة«.
وم���ع ذل����ك، ف���ال مي��ك��ن لالحتاد 
الأوروب�������ي امل�����س��ارك��ة م��ب��ا���س��رة يف 
ه��ذه احل��رب، لأن ذل��ك من �ساأنه 
�سراع  ن�سوب  خطر  من  يزيد  اأن 
با�سم  امل����ت����ح����دث  وف������ق  ن���������ووي، 

التكتل.

جزء مهم للقتال
م������ن ج�����ان�����ب�����ه، اع�����ت�����ر اخل���ب���ري 
�سمري  وال�سرتاتيجي  الع�سكري 
ل�”�سكاي  ت�سريحات  يف  راغ����ب، 
القوات  اأن تدريب  نيوز عربية”، 
الغربي  الدعم  هو جزء مهم من 
جانب  اإىل  لأوك���ران���ي���ا،  امل��وج��ه��ة 
والتخطيط  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال���دع���م 
ال�ستخباري  والتعاون  الع�سكري 

اأوك����راين،  األ���ف ج��ن��دي   15 نحو 
ب�سكل رئي�سي يف بولندا واأملانيا.

وجرى طرح فكرة مهمة امل�ساعدة 
ال��ع�����س��ك��ري��ة ل���الحت���اد الأوروب������ي 
لأول مرة من قبل جوزيب بوريل 

بليجان، قيادة البعثة التي ي�ستمر 
عملها ملدة عامني.

وت�ستهدف البعثة التي من املقرر 
بحلول  للعمل  ج��اه��زة  ت��ك��ون  اأن 
تدريب  املقبل،  نوفمر  منت�سف 

الأوروب�����ي  الحت����اد  اإن  عربية”، 
يوا�سلون  الأع�����س�����������������اء  ودول������ه 
الع�سكرية  امل�������س���اع���دة  ت����ق����دمي 
ال�ستعداد  اإىل  م�سريا  لأوكرانيا، 
مل�ساعدة  ت���دري���ب  ب��ع��ث��ة  لإر����س���ال 

يف ورق���ة غ��ري ر�سمية ���س��درت يف 
اأغ�سط�س بعد طلب من اأوكرانيا.

وق�����ال امل���ت���ح���ّدث ب��ا���س��م الحت����اد 
بوينو،  ميغيل  لوي�س  الأوروب����ي، 
“�سكاي نيوز  يف ت�سريحات ملوقع 

•• اأدي�س اأبابا-اأ ف ب

ا����س���ت���ول���ت ال������ق������وات الإث���ي���وب���ي���ة 
ب����ل����دة �سري  ع����ل����ى  والإري��������رتي��������ة 
الرئي�سية يف تيغراي الثنني، وفق 
اأع��ل��ن��ت ق��ي��ادة ق���وات املتمردين  م��ا 
�سمال  يف  الواقعة  املنطقة  هذه  يف 

اإثيوبيا يف بيان اأم�س الثالثاء.
ال���ق���وات  “هذه  ال���ق���ي���ادة  وق���ال���ت 
على  الآن  حتى  �سيطرت  ال��غ��ازي��ة 
منطقة  فيها  مب��ا  معينة  م��ن��اط��ق 
�سري” داعية “جميع �سكان تيغراي 
عن  با�ستماتة”  للدفاع  امل��وؤه��ل��ني 

املنطقة.
امل�سرتكة  ال���ق���وات  اأن  واأ����س���اف���ت 
دخ���ل���ت امل���دي���ن���ة ال���ت���ي ي��ب��ل��غ عدد 
ن�سمة  األ��ف   100 ح��وايل  �سكانها 
“الأعداء  اأن  اإىل  م�سرية  الثنني، 
يف  ثقيلة  باأ�سلحة  �سعبنا  يقتلون 

املناطق التي يغزونها«.
وكانت منطقة �سري م�سرحا لهجوم 
�سنته القوات الإثيوبية والإريرتية 
فيما اندلع قتال عنيف يف تيغراي، 

ما اأثار قلق املجتمع الدويل.
ول مي��ك��ن ال��ت��ح��ق��ق م���ن الأن���ب���اء 

•• بكني-اأ ف ب

قّدمت ال�سني ن�سختها من حادثة 
يف  متظاهر  على  العنيف  الهجوم 
الثالثاء  مان�س�سرت  يف  قن�سليتها 
بدخول  “مثريي �سغب”  واتهمت 
اإنكلرتا  يف  الدبلوما�سي  حمفلها 

“ب�سكل غري قانوين«.
اأمام  بها  م�سرح  تظاهرة  واأقيمت 
مان�س�سرت  يف  ال�سينية  القن�سلية 
افتتاح موؤمتر احلزب  يوم  الأح��د، 

ال�سيوعي يف بكني.
نا�سطني  ال����ت����ظ����اه����رة  وج���م���ع���ت 
موؤيدين للدميوقراطية من هونغ 
كونغ يعار�سون �سيطرة بكني على 
هذه الأرا�سي ال�سينية التي كانت 
والتي  ال���ري���ط���اين  ل��ل��ت��اج  ت��اب��ع��ة 
بحريات  طويلة  ف��رتة  منذ  تتمتع 
اآخ���ر يف  م��ك��ان  اأي  يف  لها  مثيل  ل 

ال�سني.
انت�سرت  ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع  وت��ظ��ه��ر 
اأف��رادا يخرجون  على نطاق وا�سع 
ل��ت��دم��ري لفتات  ال��ق��ن�����س��ل��ي��ة  م���ن 
م�ساجرات  ذل��ك  وت��ال  املحتجني. 
عنيفة، فيما بدا يف بع�س امل�ساهد 
م��ت��ظ��اه��ر ي��ت��ع��ر���س ل��ل�����س��رب على 

اأر�س القن�سلية.
واأث����ارت ه��ذه احل����وادث ردود فعل 

اأخرى يف تيغراي.
ودع����ا الحت�����اد الإف���ري���ق���ي الأح����د 
الأط���������راف امل���ت���ح���ارب���ة يف ال���ن���زاع 
الإثيوبي اإىل وقف فوري لإطالق 
تتزايد  ح��ي��ث  ت���ي���غ���راي  يف  ال���ن���ار 

اأعمال العنف.

املجمع  اأم���ن  وع��ّر���س��وا  مان�س�سرت 
الدبلوما�سي للخطر«.

املتحدة  اململكة  على  اأن���ه  واأ���س��اف 
لتعزيز  فعالة  ت��داب��ري  “تتخذ  اأن 
ال�سينية  ال��ق��ن�����س��ل��ي��ة  ح���م���اي���ة 

وموظفيها«.
 

ال������واردة م���ن ���س��اح��ة امل��ع��رك��ة لأن 
ال�����س��ح��ف��ي��ني غ���ري ق����ادري����ن على 
حيث  اإثيوبيا  �سمال  اإىل  الو�سول 
���س��ب��ك��ات الت�������س���الت ���س��ع��ي��ف��ة اأو 

معدومة.
والثنني، حّذر الأمني العام لالأمم 

من  غوتريي�س  اأنطونيو  املتحدة 
عن  “يخرج  اثيوبيا  يف  الو�سع  اأن 

ال�سيطرة” مع احتدام القتال.
وج���اء اإع����الن امل��ت��م��ردي��ن ب��ع��د يوم 
الإثيوبية  احل���ك���وم���ة  ت��ع��ه��د  م���ن 
ومواقع  م��ط��ارات  على  ال�ستيالء 

غا�سبة يف بريطانيا. وعلق مكتب 
ب��اإي��ج��از الثنني  ال������وزراء  رئ��ا���س��ة 
مقلقة  بالطبع،  املعلومات،  “هذه 
جدا” لكنه اأ�سار اإىل اأنه من “غري 
من  مب���زي���د  الإدلء  املنا�سب” 
ال�سرطة  حتقيق  فيما  التعليقات 

ج����ار. وال���ث���الث���اء، ق��ّدم��ت ال�سني 
روايتها ملا ح�سل.

وق�����ال ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م ب��ك��ني وانغ 
“مثريي  اإن  لل�سحفيني  وينبني 
قانوين  غ��ري  ب�سكل  دخ��ل��وا  �سغب 
ال�سينية يف  العامة  القن�سلية  اإىل 

القوات احلكومية ت�شتويل على بلدة رئي�شية يف تيغراي 

ال�شني تلوم »مثريي �شغب« اأمام قن�شليتها يف بريطانيا 

بعد تكليف ال�شوداين.. اأين و�شلت جهود ت�شكيل احلكومة العراقية؟

بلينكن: ال�شني و�شعت »جدول زمنيا « لال�شتيالء على تايوان 

•• بغداد-وكاالت

بالعراق على مدى  ال�سيا�سي  اأزمة الن�سداد  التي �سهدتها  بعد النفراجة 
اإثر  املا�سي،  العام  من  اأكتوبر  انتخابات  منذ  كامل  ع��ام 
اجلديد  اجلمهورية  لرئي�س  العراقي  ال��رمل��ان  انتخاب 
عمله  م��ه��ام  الأث��ن��ني  با�سر  وال���ذي  ر�سيد،  اللطيف  عبد 
ر�سميا بق�سر ال�سالم ببغداد، تتجه الأنظار حتو املحطة 
التالية وهي اإجناز الت�سكيلة احلكومية، التي كلف ر�سيد 

بعد انتخابه مبا�سرة، حممد �سياع ال�سوداين مبهامها.
يف  زال  ما  “العمل  اأن  اأك��د  لل�سوداين،  الإع��الم��ي  املكتب 
طور النقا�سات واملباحثات وتبادل الآراء مع كل ال�سركاء 

ال�سيا�سيني والأطر الجتماعية والوطنية«.

حكومة توافقية
وف��ي��م��ا ب���ات وا���س��ح��ا اأن احل��ك��وم��ة ال��ق��ادم��ة ه��ي حكومة 
الرئي�سية  ال��ث��الث  امل��ك��ون��ات  م��ن  اأ�سا�سا  تتكون  توافقية 
بالعراق، وهي ال�سيعة وال�سنة والأكراد، واملتحالفة �سمن 

كقوى  العراقية،  الرملانية  الكتل  اأك��ر  ي�سم  ال��ذي  الدولة  اإدارة  ائتالف 
الكرديني  احلزبني  كتلتي  عن  ف�سال  ال�سيادة  وحتالف  التن�سيقي  الإط��ار 

الرئي�سيني )الدميقراطي والحتاد الوطني(.
احل�س�س  ت��وزي��ع  تفا�سيل  يف  تكمن  الأه���م  الق�سية  اأن  م��راق��ب��ون  وي���رى 
املتوقع، يف  م��ن  اأط���ول  وقتا  ي�ستغرق  ق��د  الأم���ر  واأن  ال��وزاري��ة،  واحلقائب 
احلكومية  التوليفة  يف  وامل�سوؤوليات  املنا�سب  تقا�سم  التجاذبات حول  ظل 

اجلديدة.
ويقول اخلبري القانوين العراقي حممد ال�سامرائي، يف حديث مع �سكاي 
رئي�س  انتخاب  بعد  فاإنه  العراقي  الد�ستور  “ا�ستنادا لأحكام  نيوز عربية: 
اجلمهورية وتكليف مر�سح الكتلة النيابية الأكر ا�ستنادا لأحكام املادة  76 
التكليف  تاريخ  من  يوما   30 البالغة  الد�ستورية  املدة  فاإن  الد�ستور،  من 
هي املدة الواجب قبل انتهائها قيام رئي�س الوزراء املكلف بتقدمي كابينته 
بالت�سويت  امل��ط��ل��وب��ة  ال��ث��ق��ة  منحها  ل��غ��ر���س  ال���ن���واب،  ملجل�س  احل��ك��وم��ي��ة 
اأع�ساء   ع��دد  من  املطلقة  بالأغلبية  ال���وزاري  واملنهاج  ال���وزراء  اأ�سماء  على 

•• �صان فران�صي�صكو-اأ ف بالرملان«.

اإن بكني تريد ال�ستيالء  اأنتوين بلينكن  قال وزير اخلارجية الأمريكي 
على تايوان �سمن “جدول زمني اأ�سرع بكثري” من ال�سابق، حمذرا من 

اأن الرئي�س ال�سيني �سي جينبينغ يتبع نهجا اأكرث عدوانية.
ويتهياأ �سي ل�سمان ولية ثالثة مدتها خم�س �سنوات على راأ�س اأكر بلد 
يف العامل من حيث عدد ال�سكان، مع اإلقائه خطابا تاريخيا خالل موؤمتر 
“اإعادة  اأ�ساد فيه بعقد من حكمه وجدد تعهده  احلزب ال�سيوعي الأحد 

التوحيد” مع تايوان اأو انتزاعها بالقوة.
مع  �ستانفورد  جامعة  يف  منتدى  خ��الل  بلينكن  وق��ال 
وزيرة اخلارجية ال�سابقة كوندوليزا راي�س “راأينا بروز 
قيادة  حتت  الأخ���رية  ال�سنوات  يف  متاما  خمتلفة  �سني 

�سي جينبينغ«.
الداخل،  يف  اأك����رث  ق��م��ع��ي��ة  ت��وّج��ه��ات  “هناك  واأ����س���اف 
الأمر  اأّن هذا  اإىل  م�سريا  اأكرث يف اخلارج”،  وعدوانية 
“يطرح يف كثري من احلالت حتّديا مل�ساحلنا وقيمنا«.

واّتهم �سي ب”خلق توتر هائل” من خالل تغيري النهج 
جتاه تايوان التي تتمّتع بحكم ذاتي ومل ي�سيطر عليها 
احلزب ال�سيوعي ال�سيني مطلقا لكّنه يزعم اأنها تابعة 

له.
“قرارا جوهريا مفاده  وقال بلينكن اإن ال�سني اتخذت 
م�سممة  بكني  واأن  مقبول  يعد  مل  الراهن  الو�سع  اأن 

اإل اأنه  على متابعة عملية اإعادة التوحيد يف جدول زمني اأ�سرع بكثري”، 
مل يقدم اأي تقدير اأو تاريخ دقيق.

و�سبق اأن حّذرت �سخ�سيات ع�سكرية اأمريكية بارزة من اأن ال�سني و�ّسعت 
ت��اي��وان يف وقت  غ��زو  ال��ذي قد ميّكنها من  اإىل احل��د  الع�سكرية  قواتها 

قريب.
مع  ال�سلمي”  التوحيد  “اإعادة  اإىل  ت�سعى  اإن��ه��ا  ال�سني  قالت  ولطاملا 
تايوان، لكنها حتتفظ باحلق يف ا�ستخدام القوة لال�ستيالء عليها اإذا لزم 

الأمر، خ�سو�سا اإذا اأعلنت اجلزيرة ا�ستقاللها ر�سميا.
لكن الت�سريحات واخلطوات جتاه تايوان اأ�سبحت اأكرث و�سوحا يف عهد 

�سي، الزعيم ال�سيني الأكرث حزما خالل جيل.
لالأمة  العظيم  “التجديد  ب��ح��دث  ت��اي��وان  على  ال���س��ت��ي��الء  رب��ط  فقد 

عرف �سائد
واأ�ساف: “قد �سار العرف ال�سيا�سي يف م�ساألة توزيع الوزارات على تق�سيمها 
ل��ث��الث م�����س��ت��وي��ات، ���س��ي��ادي��ة تق�سم ب��ني ال��ك��ت��ل ال��ث��الث ال��ك��رى، الإط���ار 
ووزارات  وال�����س��ي��ادة،  الكرد�ستاين  والتحالف  التن�سيقي 
فئة ثانية واأخرى فئة ثالثة، ح�سب هرميتها وتوزع وفق 

احلجوم النيابية لكل كتلة«.
»ومن املتوقع اأن ت�سري عملية ت�سكيل احلكومة وفق هذا 
جديدة  فكرة  با�ستثناء  عقدين،  منذ  به  املعمول  العرف 
اختيار  �سالحية  منحه  يخ�س  فيما  ال�سوداين  طرحها 
ال������وزراء ل��ث��الث ح��ق��ائ��ب ي��ع��ت��ره��ا ح�����س��ا���س��ة وحمورية 
لإجناح حكومته، وهي وزارات املالية وال�سحة والكهرباء، 
وهي خطوة جيدة و�سائبة كونها تخ�س ملفات خدمية 
ب�سبل  وترتبط  ال��ع��راق��ي،  امل��واط��ن  مبا�سر  ب�سكل  مت�س 
تقدمي اخلدمات الأف�سل له، وتعد معيارا وحمكا لنجاح 
اأية حكومة خ�سو�سا مع ال�ستقرار الأمني احلايل الذي 

كما يرى ال�سامرائي . ي�سهده البلد”، 

حكومة حما�س�سة
البيدر، يف حديث  الكاتب والباحث بال�ساأن العراقي علي  من جهته يقول 
“بعد ت�سمية ال�سوداين فاإن احلراك حمتدم على  مع �سكاي نيوز عربية: 
�سعيد خمتلف الكتل الرملانية التي بداأت رحالت مكوكية من احلوارات 
فيما بينها للتو�سل ل�سيغ ولنتائج ملمو�سة حول ت�سمية املر�سحني ل�سغل 
الوزارات، حيث املحا�س�سة حا�سرة بقوة وفق مبداأ التوافق الذي كر�سها، 
لكتل مكوناتية معينة، وحتديدا  وزارات حمددة  �ستذهب مبوجبه  والذي 

من ال�سيعة وال�سنة والأكراد«.
وي�سيف البيدر: “الوزارات ال�سيادية مثال �ستوزع كالعادة اجلارية �سابقا، 
واملالية  الداخلية  وزارات  اأم��ا  لل�سنة  تذهبان  والدفاع  التخطيط  فوزارتا 
والنفط فتذهب لل�سيعة، ووزارة اخلارجية فتذهب لالأكراد، وهكذا حيث 
قد تطراأ تغيريات طفيفة يف تويل بع�س هذه ال��وزارات وتبادلها بني تلك 
املكونات وقواها ال�سيا�سية، لكن ب�سفة عامة تبقى عملية تقا�سم احلقائب 
الوزارية الرئي�سية كما هي، حالها حال تقا�سم منا�سب الرئا�سات العراقية 

ال�سينية” وقال يف وقت �سابق اإن هدف اإعادة التوحيد ل ميكن اأن ي�ستمر الثالث، اجلمهورية والرملان واحلكومة«.
اإىل ما ل نهاية من جيل اإىل اآخر.

و�سمل خطابه الأحد موا�سيع مماثلة قائال اإن “عجالت التاريخ تتجه 
نحو اإعادة توحيد ال�سني” و”نحن نحتفظ بخيار اتخاذ كل الإجراءات 

ال�سرورية” لتحقيق ذلك.
اأن  ال�سني، خم��اوف من  تدنه  ال��ذي مل  الرو�سي لأوكرانيا  الغزو  واأث��ار 
تقدم بكني على اأمر مماثل �سد �سكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون 

ن�سمة.
والعالقات بني وا�سنطن وبكني يف اأدنى م�ستوياتها منذ 
بايدن،  وخلفه جو  ترامب  دونالد  اإدارت���ي  عقد يف ظل 
الأمن  اإىل  التجارة  من  الق�سايا  من  جمموعة  ب�سبب 

وحقوق الإن�سان.
اأعمق يف  ب�سكل  الغو�س  وج��وب  �سّدد على  بلينكن  لكن 
العامل من  اقت�ساديتني يف  اأك��ر قوتني  بني  العالقات 

اأجل م�سالح م�سرتكة.
تعمل  اأن  اأ�سا�سي”  ب�سكل  “يتوقع  ال��ع��امل  اإن  وق���ال 
القوتان معا يف ملّفات التغرّي املناخي وال�سّحة العاملية 

ورمّبا اأي�سا الجتار باملخّدرات.
وتابع “نحن نعلم اأننا لن نتمّكن من التعامل مع ملف 
املناخ على النحو الالزم اإن مل تكن ال�سني م�ساركة” يف 

اجلهود املبذولة.
بلدان  ملطالب  ت�ستجيب  اأن  “عليها  ال�سني  اإن  وق���ال 
حول العامل باأن تكون لعبا اإيجابيا، ولي�س لعبا �سلبيا، يف ق�سايا تثري 

قلق” هذه البلدان.
انخراط  دون  اأ�سعب من  يكون  “حّلها  العاملية  امل�سكالت  اأن  على  و�سّدد 

الوليات املتحدة وال�سني«.
وقطعت ال�سني التعاون مع الوليات املتحدة يف ملَفي تغري املناخ الجتار 
باملخدرات يف اآب/اأغ�سط�س يف خطوة احتجاجية على زيارة رئي�سة جمل�س 
اإطالق  اأي�سا  �سهدت  والتي  لتايوان  بيلو�سي  نان�سي  الأمريكية  النواب 

بكني اأكر مناورات ع�سكرية حتى الآن يف كل اأنحاء اجلزيرة.
قمة  هام�س  على  ب��اي��دن  ج��و  الأم��ريك��ي  نظريه  �سي  يلتقي  اأن  ويتوقع 
جمموعة الع�سرين التي ت�ست�سيفها بايل ال�سهر املقبل، يف لقاء �سيكون 

الأول بينهما منذ توليهما رئا�سة بلديهما.

كندا تفر�س عقوبات على و�شائل اإعالم و�شحفيني رو�س 
•• اأوتاوا-اأ ف ب

اإعالم  و�سائل  على  عقوبات  فر�ست  اأّن��ه��ا  كندا  اأعلنت 
يف  “تواطئهم  ب�����س��ب��ب  رو������س  ومم���ّث���ل���ني  و���س��ح��ف��ي��ني 
يف  مبمار�سته  مو�سكو  املّتهمة  الإعالمي”  الت�سليل 
الكندية  اخلارجية  وزي��رة  وقالت  اأوك��ران��ي��ا.  يف  حربها 
على  تقوم  الرو�سي  النظام  “حرب  اإّن  ج��ويل  ميالين 

الأكاذيب واخلداع«.
انتهاكات  عدد  فيه  يوا�سل  ال��ذي  الوقت  “يف  واأ�سافت 
حقوق الإن�سان التي ترتكبها رو�سيا الرتفاع، فاإّن كندا 
ترير  حت��اول  التي  الدعاية  ملواجهة  اإج����راءات  تّتخذ 

الكندية  اخلارجية  وزارة  وبح�سب  النتهاكات«.  ه��ذه 
التلفزيونية  “زفيزدا”  قناة  ا�ستهدفت  العقوبات  ف��اإّن 
اململوكة من وزارة الدفاع الرو�سية واملذيع التلفزيوين 

دميرتي فيكتوروفيت�س غوبرنييف.
اأحد  م��ا���س��ك��وف،  ف��الدمي��ري  ال��ع��ق��وب��ات  ا�ستهدفت  كما 
للرئي�س  املوؤّيدين  اأ�سّد  واأح��د  رو�سيا  التمثيل يف  جنوم 

فالدميري بوتني واحلرب يف اأوكرانيا.
وم��ن��ذ ب���داأ ال��غ��زو ال��رو���س��ي لأوك��ران��ي��ا يف 24 �سباط-

 1400 من  اأك��رث  على  عقوبات  كندا  فر�ست  فراير، 
فرد وكيان موجودين يف رو�سيا اأو بيالرو�س اأو اأوكرانيا 

اأو ينحدرون من هذه الدول.

•• كييف-اأ ف ب

الثالثاء رو�سيا  اأم�س  الأوكرانية   النووية  الطاقة  اتهمت وكالة 
ب��ت��وق��ي��ف م��وظ��َف��ني رف��ي��َع��ني يف حم��ط��ة زاب��وري��ج��ي��ا اخلا�سعة 

لل�سيطرة الرو�سية يف جنوب اأوكرانيا.
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��ل��ى  بي������ان  يف  “اإنريغواأت�وم”  وذك�����������������رت 
مدير  الث��ن��ني  “خطفت”  ال��رو���س��ي��ة  ال���ق���وات  اأن  الج��ت��م��اع��ي 
املدير  وم�س������اعد  كو�س����تيوكوف  اأولي��������غ  املعلومات  تكنولوجيا 
وجهة  اإىل  و”اقتادتهم�������ا  اأو�س��������يكا  اأولي��������غ  للمحطة  ال��ع��ام 

جمهولة«.
ودعا امل�سغل الأوكراين عر ال�سبكات الجتماعية رئي�س الوكالة 

اجلهود  كل  “بذل  اإىل  غرو�سي  رافايل  الذرية  للطاقة  الدولية 
املمكنة” لالإفراج عنهما.

وتتعّر�س حمطة الطاقة النووية يف زابوريجيا بانتظام لعمليات 
ق�سف وانقطاع التيار الكهربائي ما يثري خماوف ب�ساأن �سالمة 

هذه املن�ساأة.
واّتهمت اأوكرانيا القوات الرو�سية مرارا باإ�ساءة معاملة املوظفني 
الب�سرية فالريي  امل��وارد  نائب مدير  بينهم  اأو احتجازهم، ومن 

مارتينيوك.
باأنها  مو�سكو  “اإنريغواأتوم”  اتهمت  اأيلول-�سبتمر،  نهاية  ويف 
قبل  لأي��ام  واحتجزته  مورات�سوف  اإي��غ��ور  املحطة  مدير  اوقفت 

الإفراج عنه.

اأوكرانيا تتهم رو�شيا بـخطف موظَفني يف حمطة زابوريجيا 
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عربي ودويل
»كارغو 200« بحثًا عن بقايا جنود اأوكرانيني  •• �صفياتوغوير�صك-اأ ف ب

على طريق مزروع بحفر اأحدثتها القذائف واأ�سجار متفّحمة وبقايا دبابات 
الأوكرانية  القوات  ا�سرتجعتها  منطقة  يف  ع�سكرية  قافلة  تتقّدم  حمرتقة، 
من اجلي�س الرو�سي يف دونيت�سك، يف مهّمة حمددة: البحث عن جثث جنود 

اأوكرانيني اختفوا منذ اأ�سهر يف املنطقة املحتلة.
ا�ستخدمها  ال��ت��ي   ،”200 “كارغو   ”200 “حمولة  ع��ب��ارة  القافلة  على 
وتفيد   .”1989-1979“ اأفغان�ستان  ح��رب  خ��الل  ال�سوفياتي  اجلي�س 
يف  يزنها  كيلوغرام   200 اإىل  ي�سري   200 ال��رق��م  ب���اأّن  النظريات  اإح���دى 

املتو�سط جندي مّت نقله يف نع�س ع�سكري من الزنك.
تتوقف القافلة عند نقطة تفتي�س يف منطقة ا�سُتعيدت من القوات الرو�سية 
يف اجلبهة الأوكرانية ال�سرقية، فيقول جندي لزميله الذي ح�سر لتفقدها 

“اإنه يعيد املوتى، لذا اتركه و�ساأنه، ح�سناً؟«.
اأيلول-�سبتمر  ن��ه��اي��ة  يف  ا���س��رُتج��ع��ت  ال��ت��ي  �سفياتوغوير�سك  منطقة  يف 
الذي  ت�سرينياف�سكي  اأندريه  اأع��اد  الرو�سي،  الحتالل  اأ�سهر من  بعد ثالثة 

�سة تابعة لوزارة الدفاع يف منطقة دونيت�سك، 19 جثة  يراأ�س وحدة متخ�سّ
هذه  اجلثث  عن  البحث  حملة  ت�ستند  اأ�سهر.  منذ  ُفقدوا  اأوكرانيني  جلنود 
بي  “جي  باإحداثيات  مرتبطة  �سفراء  نقاطاً  حتمل  تفاعلية  خريطة  على 
ا�س« »GPS«. يتوافق كّل منها مع معلومات قّدمها جنوٌد اإىل القيادة عند 

الن�سحاب، عن جّثة ُتركت اأو ُدفنت خالل القتال.
يفت�س  حيث  اأولك�ساندريفكا،  قرية  يف  م��ع��زول  منزل  عند  القافلة  تتوقف 
تفّح�س  يجري  وحيث  الرو�س،  ثم  الأوكرانيون  �سغلها  التي  املواقع  الفريق 

القمامة والذخرية التي ُعرث عليها.
81 وحر�س احلدود  اللواء  من  ج��زءاً  اأّن  نعلم  “نحن  ت�سرينياف�سكي  يقول 
ان�سحبوا من مواقعهم يف هذا املنزل” يف 24 و25 ني�سان-اأبريل. من بني 
اأخذها  من  رفاقه  يتمّكن  مل  مدفون  جندي  جثة  عن  يبحث  اأخ���رى،  اأم��ور 
“كارغو  ُترافق فريق  املعّقد،  البحث  النوع من  ت�سّللهم. يف هذا  اأثناء  معهم 

�سة يف ا�ستخراج جثث املوتى. 200” كتيبة من الكالب املتخ�سّ
الكتيبة  تدير هذه  والتي   51 العمر  البالغة من  بوري�سينكو  تو�سح لري�سا 
 »Antares« “اأنتار�س«  احلكومية  غري  والبحث  الإن��ق��اذ  ملنظمة  التابعة 
ومقّرها بافلوغراد، اأّن “كالبنا الثمانية لديهم تدريب خمتلف عن تدريب 

كالب الإنقاذ والبحث«.
بعد دقائق قليلة على البحث يف احلديقة، يتوقف “بروفي�سور” وهو كلب راٍع 

بلجيكي حتت �سجرة حيث يحفر الأر�س مبخالبه.
عندها، ُيح�سر جنديان املعاِول، فيما يرتدي اأندريه بدلته البي�ساء الواقية.
ُدفنت اجلثة التي ُوجدت على انخفا�س خم�سني �سنتمرتاً حتت الأر���س، يف 

مالءة زرقاء مع و�سادة لتثبيت الراأ�س.
يقول اأندريه ت�سرينياف�سكي “هذا النوع من الطقو�س نادراً ما يكون ممكناً، 

نحن حمظوظون جداً، اجل�سد ل يزال حمفوظاً ب�سكل جيد«.

�سرتات  ث��الث  على  ال��ع��ث��ور  ي��ت��ّم  عندما  تعقيداً  اأك���رث  ت�سبح  الأم����ور  ول��ك��ن 
ع�سكرية �سمن ما تبّقى من رفات. يقول اأندريه “يوجد على كّل �سرتة �سارة 

ع�سكرية مع ا�سم خمتلف«.
�سيتّم اإدخال احلم�س النووي يف قاعدة بيانات وزارة الدفاع املكّونة من عّينات 
قّدمتها عائالت اجلنود “املفقودين” يف اجلبهة، على اأمل حتديد هوية هذا 
اجلندي ر�سمياً. ي�سري اأندريه اإىل اأنه “مبجّرد اإجراء اختبار احلم�س النووي 

�سنتمّكن من معرفة من هو هذا الرجل«. واحل�سول على “تطابق”، 
بداأ اأندريه ت�سرينياف�سكي العمل يف هذه املهنة منذ ع�سرين عاماً يف منظمة 
والأملان  ال�سوفيات  اجلنود  رف��ات  على  التعّرف  يف  �سة  متخ�سّ حكومية  غري 

الذين لقوا حتفهم على الأرا�سي الأوكرانية خالل احلرب العاملية الثانية.
يف بداية حرب دونبا�س يف العام 2014، ان�سّم اإىل اجلي�س لتقدمي خرته 

يف جمع الرفات الع�سكرية.
اأن يكون  �سعاري. ل ميكن  اأمواتنا. هذا هو  كّل  اأن نعرث على  “يجب  يقول 
حتى اجلنود  وي�سيف “ي�ستحق كّل فرد التكرمي الأخري”،  هناك مفقود”. 

الرو�س الذين يجمع جثثهم اأي�ساً، “وفقاً للقانون الدويل«.

انق�شام دويل على اإر�شال قوة اأمنية اإىل هايتي  •• االأمم املتحدة-اأ ف ب

�سادت انق�سامات يف جمل�س الأمن 
ال���دويل ب�����س��اأن اإر���س��ال ق��وة دولية 
اإىل هايتي مل�ساعدة احلكومة على 
املتدهور  الأمني  الو�سع  مواجهة 
�سيطرت  بعدما  الكولريا  وانت�سار 
امليناء  ع���ل���ى  ن�����اف�����ذة  ع�������س���اب���ات 
الرئي�سي ومنعت تو�سيل �سحنات 

الوقود.
وقال الأمني العام لالأمم املتحدة 
�سكان  اإن  غ��وت��ريي�����س  اأن��ط��ون��ي��و 
ه��اي��ت��ي ي��واج��ه��ون ح��ال��ة ط���وارئ 
تدخل  اإىل  احل���اج���ة  ع��ل��ى  و����س���دد 

غري  وه��ي  ال�سرعية  اإىل  الهايتية 
�سيحظى  ه��ل  ق���ادرة على احل��ك��م، 
اإر�سال قوة حترك �سريع كهذه اإىل 
هايتي بالدعم والتعاون القائمني 
ع��ل��ى ال��ت��ف��ّه��م م���ن الأط��������راف يف 
اأو  �سيواجه مقاومة  اأن��ه  اأم  هايتي 
ي��ث��ري ح��ت��ى م��واج��ه��ة ع��ن��ي��ف��ة من 

قبل ال�سكان؟«.
لكن ال�سني اأيدت م�سودة قرار ثان 
الع�سابات  على  ع��ق��وب��ات  يفر�س 

وقادتها.
العقوبات  بدورها  رو�سيا  ورف�ست 
ب��اأن��ه��ا و�سعت على  اع��ت��رت  ال��ت��ي 

عجل.

على  ال�سرطة  مل�ساعدة  “م�سّلح” 
اإن�ساين  واإق��ام��ة مم��ر  امل��ي��ن��اء  فتح 

لتو�سيل امل�ساعدات.
الأمن  اجتماع ملجل�س  قبيل  وق��ال 
“اإنه و�سع كابو�سي متاما بالن�سبة 
اإىل �سكان هايتي، خ�سو�سا بور اأو 

برن�س«.
ينبغي  اأم��ر  عن  “اأحتدث  واأ�ساف 
القيام به بناء على معايري اإن�سانية 
الأبعاد  عن  النظر  بغ�س  �سارمة، 
يتعنّي  ال��ت��ي  للم�سكلة  ال�سيا�سية 

حّلها من الهايتيني اأنف�سهم«.
املتحدة  الأمم  من  هايتي  وطلبت 
فتح  اإع�����ادة  اأج���ل  م��ن  م�ساعدتها 

م�������س���در ت��ف�����س��ي ال����ك����ول����ريا ع���ام 
نهاية  يف  اأودى  ال�����ذي   2010
�سخ�س  اآلف   10 بحياة  امل��ط��اف 

تقريبا.
 ،2019 ع�����ام  امل����ر�����س  واخ���ت���ف���ى 
لكنه عاد اإىل الظهور يف الأ�سابيع 
اإ�سابة  ال���س��ت��ب��اه يف  الأخ����رية م��ع 
الوفيات  ع��دد  بلغ  بينما  به  املئات 

حواىل 36.
و�سدد م�ساعد ال�سفري ال�سيني يف 
الأمم املتحدة غينغ �سوانغ اأن على 
الهيئة اأن تتوخى احلذر حيال دعم 

اإر�سال قوة جديدة اإىل هايتي.
احلكومة  تفتقر  وق��ت  “يف  وق���ال 

واملك�سيك  املتحدة  الوليات  وتعد 
قرارين للمجل�س يف هذا ال�سدد.

واأف�����ادت م��ن��دوب��ة وا���س��ن��ط��ن لدى 
توما�س  ل���ي���ن���دا  امل���ت���ح���دة  الأمم 
القرارين  اأح����د  ب����اأن  غ��ري��ن��ف��ي��ل��د 
لبعثة  الأخ�����س��ر  ال�����س��وء  �سيعطي 
اأممية لتح�سني  اأمنية دولية غري 
ال��و���س��ع الأم���ن���ي واإف�����س��اح املجال 
لتو�سيل امل�ساعدات الإن�سانية اإىل 

هايتي.
على  ين�س  املقرتح  اأن  اإىل  ولفتت 

التي  ال��ن��ف��ط��ي��ة  “فارو”  حم��ط��ة 
����س���ي���ط���رت ع���ل���ي���ه���ا ع�������س���اب���ات يف 

منت�سف اأيلول-�سبتمر.
وق���ال وزي���ر خ��ارج��ي��ة هايتي جان 
فيكتور جينو�س للمجل�س الثنني 
يف  تتمثل  ح�سا�سة  مهمة  “لدي 
�سعب  م��ن  ا�ستغاثة  ن��داء  تو�سيل 
الأمن  جمل�س  اإىل  باأكمله  يعاين 
م��رت��ف��ع ووا�سح  ب�����س��وت  وال���ق���ول 
بل  يعي�سون  ل  ه��اي��ت��ي  اأه����ايل  اإن 

ي�سمدون«.

ال��ع��دي��د م���ن ال�����دول اأع���رب���ت عن 
حت����ّف����ظ����ات، م�������س���رية ع���ل���ى وج���ه 
الحتجاجات  اإىل  اخل�������س���و����س 
الأخرية التي �سهدتها هايتي �سد 
التدخل اخلارجي فيما اأ�سارت اإىل 
واجهتها  التي  الكبرية  امل�سكالت 
قوة حفظ ال�سالم ال�سابقة التابعة 

لالأمم املتحدة يف البالد.
وب��ق��ي��ت ق����وات ح��ف��ظ ال�����س��الم يف 
حتى   2004 ال���ع���ام  م���ن  ه��اي��ت��ي 
كانت  اأن���ه���ا  حت��دي��د  ومت   2017

حم�����دودة  اأمم����ي����ة  غ����ري  “مهمة 
“دولة  ت��ق��وده��ا  دقيق”  وب��ن��ط��اق 
هذا  يف  ب��خ��رة  ت��ت��م��ت��ع  �سريكة” 

النوع من العمليات.
واأ���س��اف��ت اأن���ه ف���ور امل��واف��ق��ة على 
ال����ق����رار، ���س��ت��ن��ظ��ر وا���س��ن��ط��ن “يف 
ال��و���س��ائ��ل الأك�����رث ف��ع��ال��ي��ة لدعم 
مبا�سرة”  امل��وارد  وتوفري  ومتكني 

للمهمة.
ببع�س  امل����ق����رتح  ح���ظ���ي  وب��ي��ن��م��ا 
ال��ت��اأي��ي��د يف جم��ل�����س الأم�����ن، فاإن 

•• بكني-وكاالت

ال�سيني،  ال�سيوعي  احل��زب  ك�سف 
الوطني  م���وؤمت���ره  اف��ت��ت��اح  خ����الل 
�سني  ل��ب��ن��اء  خ��ط��ت��ه  ع���ن  ال�20، 
�سامل  ا�سرتاكية حديثة على نحو 
ل��ل�����س��ن��وات اخل���م�������س امل��ق��ب��ل��ة وما 
بعدها، فيما حمل خطاب الرئي�س 
ر�سائل  ج��ي��ن��ب��ي��ن��غ  ���س��ي  ال�����س��ي��ن��ي 
ع���دي���دة ل��ل��داخ��ل واخل������ارج. ويعد 
املوؤمتر، الذي ينظم كل 5 �سنوات، 
املئوية  الذكرى  بعد  للحزب  الأول 
املا�سي  العام  حلت  التي  لتاأ�سي�سه 
يف  ك���ب���رية  اأه���م���ي���ة  ول�����ه   ،2021
“غرفة عمليات”  ال�سني باعتباره 
وتر�سم  ال�����ق�����رارات  ف��ي��ه��ا  ت��ت��خ��ذ 
العري�سة  واخل��ط��وط  ال�سيا�سات 
اخل��ا���س��ة ب���احل���زب وال���ب���الد فيما 
اأو  ال�������س���ي���ا����س���ي  ب���ال�������س���اأن  ي��ت��ع��ل��ق 
ويعد  الجتماعي.  اأو  القت�سادي 
اأهم  ال��ي��وم،  ال���ذي ينعقد  امل��وؤمت��ر، 
واأكر حدث �سيا�سي على امل�ستويني 
حتمل  حيث  واجلمهوري،  احلزبي 
نتائجه اأهمية كرى لي�س بالن�سبة 
وخارجيا  داخ��ل��ي��ا  بكني  ل�سيا�سات 
ل�سانعي  بالن�سبة  اأي�ساً  بل  فقط، 
العامل،  دول  جميع  يف  ال�سيا�سات 
املتنامي  ال�سعود  ا�ستمرار  ظل  يف 

لبكني على ال�ساحة الدولية.

�سني ا�سرتاكية حديثة
اجل���ل�������س���ة  خ���������الل  ك����ل����م����ت����ه  ويف 

مرحلة  يد�سن  ال�سيني  ال�سيوعي 
ب��ع��دة تطورات  م��رت��ب��ط��ة  ج���دي���دة 
الأمريكية  ال�سرتاتيجية  اأب��رزه��ا 
قليلة،  اأي������ام  ق��ب��ي��ل  اأع���ل���ن���ت  ال���ت���ي 
اخل�سم  هي  بكني  اأن  اأك��دت  والتي 

الرئي�سي والعدو الأول للبالد.
واأ�ساف فهمي، ملوقع “�سكاي نيوز 
احل���زب  “مفردات  اأن  عربية”، 
ال�����س��ي��وع��ي ج���اءت يف ه���ذا الإط����ار، 
يتحدثوا عن روؤي��ة جديدة لقراءة 
العامل ردا على ما طرحته وا�سنطن 
اعترتهم  التي  ا�سرتاتيجيتها  يف 
اخل��ط��ر الأك����ر مل��ا مي��ت��ل��ك��ون��ه من 

قدرات �ساملة«.
واأ�سار اإىل اأن احلزب ال�سيوعي يوؤكد 
اأن ال�سنوات املقبلة لل�سني ونه�سة 
ما  على  بالعتماد  ال�سينية  الأم��ة 
ال��ب��الد م��ن ح�����س��اب��ات قوى  متلكه 
�ساملة �ستخدم الأهداف املو�سوعة 

للخطة اخلم�سية املقبلة.
دقيقة  ال�100  ح���وار  اأن  واع��ت��ر 
ر�سائل  ح��م��ل  ال�����س��ي��ن��ي  ل��ل��رئ��ي�����س 
عديدة للداخل واخلارج �سملت ما 
حتقق من اإجنازات داخلية وحلول 
البالد  ت���واج���ه  ال��ت��ي  ل��ل��م�����س��ك��الت 
الف�ساد  ���س��د  امل��ع��رك��ة  وا���س��ت��ك��م��ال 
للم�ستقبل  ك���ب���ري  وا����س���ت�������س���راف 
وتطوير  ت��اي��وان  م�ستقبل  وكذلك 
ال�سينية  الدولة  اجلي�س وحتديث 
الهيمنة  ب��رف�����س  ل��ل��غ��رب  ور���س��ائ��ل 
احلرب  وعقلية  ال��ق��وة  و���س��ي��ا���س��ات 

الباردة.

اإن  �سي  ق��ال  للموؤمتر،  الفتتاحية 
حا�سمة  املقبلة  اخلم�س  “ال�سنوات 
لبذل اجلهود وحتقيق بداية جيدة 
لعملية بناء دولة ا�سرتاكية حديثة 

على نحو �سامل«.
ف�ساعدا،  الآن  “من  واأ�����س����اف: 
امل���ح���وري���ة للحزب  امل��ه��م��ة  ����س���ارت 
ال�سيوعي ال�سيني هي الحتاد مع 
قومياته  مبختلف  ال�����س��ع��ب  اأب���ن���اء 
بناء  البالد وقيادته لإجن��از  يف كل 
على  قوية  حديثة  ا�سرتاكية  دول��ة 
نحو �سامل، ودفع النه�سة العظيمة 
�سامل  نحو  على  ال�سينية  ل��الأم��ة 

بالتحديث ال�سيني النمط«.
واأ�سار اإىل اأن “احلزب انطلق نحو 
ذات  ال�سرتاكية  من  جديد  ع�سر 
اخل�سائ�س ال�سينية، وتخل�س من 
جمتمع  بناء  واأكمل  املدقع،  الفقر 
�سامل،  ن��ح��و  ع��ل��ى  رغ���ي���د احل���ي���اة 
املئوي  الهدف  اإك��م��ال  مت  وبالتايل 
الرئي�سية  الأح��داث  وا�سفا  الأول، 

الثالثة باأنها “انت�سار تاريخي«.

عقد بالغ االأهمية
بلغ الناجت املحلي الإجمايل لل�سني 
العاملي  الق��ت�����س��اد  م��ن   18.5%
على  م��ئ��وي��ة  ن��ق��ط��ة   7.2 ب���زي���ادة 

مدى ال�سنوات الع�سر املا�سية.
اقت�ساد  اأك�����ر  ث����اين  ب��ك��ني  ب���ات���ت 

والريفية وبني خمتلف  احل�سرية 
العملية  دميقراطية  املناطق.ودفع 

الكاملة ال�سعبية.
تنفيذ ا�سرتاتيجية التوظيف اأول.
مم��ار���س��ة احل��وك��م��ة ال��ق��ائ��م��ة على 

القانون على جميع اجلبهات

االأهداف التنموية العامة 
بحلول عام 2035

ت�����س��م��ل زي�����ادة ن�����س��ي��ب ال���ف���رد من 
ب�سكل  الإج����م����ايل  امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت 
مع  امل�ساواة  قدم  على  ليكون  كبري 

بلد متقدم متو�سط امل�ستوى.
الوطنية  ال��ن��اع��م��ة  ال���ق���وة  ت��ع��زي��ز 

ب�سكل كبري.
ب�سكل  ال��ك��رب��ون  ان��ب��ع��اث��ات  خف�س 
ذروة  اإىل  ال���و����س���ول  ب��ع��د  م���ط���رد 

النبعاثات.
تعزيز نظام وقدرات الأمن الوطني 

ب�سكل �سامل.
ال�سحيح  بامل�سار  تتم�سك  ال�سني 
وتعار�س  الق���ت�������س���ادي���ة،  ل��ل��ع��ومل��ة 

جميع اأ�سكال الأحادية.
ال�سني لن ت�سعى وراء الهيمنة اأبدا 
التو�سع اخلارجي  ولن تنخرط يف 

اأبدا.
ر�سائل للداخل واخلارج

بال�ساأن  املتخ�س�س  الأكادميي  قال 
احلزب  اإن  فهمي،  ط���ارق  ال���دويل، 

�سحية  ورعاية  اجتماعي  و�سمان 
يف العامل.

والطريق  احل���زام  م��ب��ادرة  حظيت 
املجتمع  ج���ان���ب  م���ن  ب��ال��رتح��ي��ب 

الدويل.
�سامل  نحو  على  الإ���س��الح  تعميق 
احلا�سمة  املعركة  دف��ع  اإىل  و�سول 
���س��د ال��ت��ل��وث. وب��ي��ن��م��ا اأك����د ب�سكل 
للحزب،  ال��ب��ارزة  الإجن����ازات  كامل 
ح���ث ���س��ي ج��م��ي��ع اأع�������س���اء احلزب 

جتاري�������ة  �س�������ريكة  ال���ع���امل.  يف 
دولة   140 م���ن  لأك����رث  رئ��ي�����س��ي��ة 
من  العال�������م  لتق�������ود  ومنطقة 
حيث اإجم��������ايل حج��������م التج���������ارة 

يف الب�سائع.
يف  املبتكرين  �سفوف  اإىل  ان�سمت 
العامل بتحقيق اخرتاقات يف بع�س 
الأ���س��ا���س��ي��ة يف جمالت  ال��ت��ق��ن��ي��ات 

رئي�سية.
ق��ام��ت ب��ب��ن��اء اأك����ر اأن��ظ��م��ة تعليم 

نحو  على  حديثة  ا�سرتاكية  دول��ة 
�سامل.

ا�سرتاكي  �سوق  اقت�ساد  نظام  بناء 
رفيع امل�ستوى.

الق�سور  اأوج�����������������������������������ه  م����ع����اجل����ة 
وال�����س��ع��وب��ات وامل�����س��������������������ك��الت مثل 
التنمية  ت��ع��ي��ق  ال��ت��ي  الخ��ت��ن��اق��ات 

عالية اجلودة.
ت��ق��ل��ي��ل ال����ف����ج����وات ال���وا����س���ع���ة يف 
التنمية وتوزيع الدخل بني املناطق 

اأوج����ه الق�سور  اإغ���ف���ال  ع��ل��ى ع���دم 
وامل�������س���ك���الت، مثل  وال�������س���ع���وب���ات 
التنمية  ت��ع��ي��ق  ال��ت��ي  الخ��ت��ن��اق��ات 
الوا�سعة  والفجوات  اجل��ودة  عالية 
يف ال��ت��ن��م��ي��ة وت���وزي���ع ال���دخ���ل بني 
وبني  والريفية  احل�سرية  املناطق 

خمتلف املناطق.

اخلطة اخلم�سية
بناء  لعملية  ج��ي��دة  ب��داي��ة  حتقيق 
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يف  الدعوى 4264/2021/16 جتاري جزئي  
املنظورة يف دائرة اخلرة التجارية اجلزئية رقم 262

 مو�سوع الدعوى : اإحالة الق�سية رقم 2021/309 جتاري كلي من حمكمة التجارية الكلية اإىل حمكمة التجارية اجلزئية
املدعى : فريامبايل ثار هيكونيل فينودان - ب�سفته �سريك ومدير يف / ما�س انرتنا�سيونال ذ م م

رقم  - مكتب  اأ�سبيكت  بناية   - العمال  �سارع   - التجاري  - منطقة اخلليج  دبي  اإمارة   - املتحدة  العربية  الإمارات   : عنوانه 
وميثله : اأمل خمي�س دروي�س حممد البلو�سي   2527587343  / مكاين  رقم   - مول  افينيو  باي  بجوار   -  3202

املطلوب اإعالنهم : 1- اأحمد عبداهلل حممد اهلي �سفته : مدعى عليه ، 
ذ م م وال�سم التجاري / �سوبر ماركت ما�س فرع من ما�س انرتنا�سيونال �س ذ م م - �سفته : مدعى  انرتنا�سيونال  ما�س   -2

عليه ، 3- ما�س انرتنا�سيونال ذ م م �سفتهم : مدعى عليهم
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 15-09-2022 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�سالح / 
&PARTY1_NAME بحل وت�سفية املدعى عليها الأويل “ما�س انرتنا�سيونال ذ م م “وفرعها املدعى عليها الثانية 
ذ م م وال�سم التجاري �سوبر ماركت ما�س فرع من ما�س انرتنا�سيونال �س ذ م م “وندب امل�سفى �ساحب  انرتنا�سيونال  “ما�س 
الدور يف اجلدول املتخ�س�س يف ت�سفية ال�سركات لت�سفيتها بالطالع على اأوراق الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سي اأن يقدمه 
اخل�سوم له من م�ستندات اأخري وح�سر وجرد دفاترها و�سجالتها وكافة موجوداتها واأ�سولها وفح�س ح�ساباتها من خالل 
الطالع علي الدفاتر املحا�سبية لها وحركة الإيرادات وامل�سروفات وك�سوف حركة احل�ساب لدى البنوك و�سول لبيان املركز 
املايل لها ثم بيان ما لها من اأموال لدى الغري وال�سعي لتح�سيلها واإيداعها ح�ساب خا�س بالت�سفية لدي اأحد امل�سارف ، وبيع 
: موجوداتها املنقولة والعقارية باملزاد العلني واإيداع ح�سيلة البيع بذلك احل�ساب ، وكذا بيان ما عليها من التزامات للغري 
الدائنني غري معلومي  بالن�سر ب�سحيفتني حمليتني يوميتني لإعالم  الت�سفية  لتقدمي طلباتهم والخطار عن  ودعوتهم 
العنوان والعمل علي �سداد هذه الديون والوفاء بها واإيداع مبالغ كافية للوفاء بالديون املتنازع عليها حلني الف�سل يف املنازعة 
وكذا تلك غري معلومة الدائنني اأو عناوينهم وختاما بيان ح�سة كل من ال�سركاء يف ال�سركة بعد الت�سفية من حيث املك�سب 
اأ�سهر  �ستة  خالل  الت�سفية  انهاء  وعلية   ، عليهما  بتوزيعه  ويقوم  التاأ�سي�س  بعقد  الواردة  التوزيع  ن�سب  �سوء  يف  واخل�سارة 
يقدم بعدها ح�سابا ختاميا لها ثم يقوم ب�سهر احلكم بال�سجل التجاري ل�سطب قيد ال�سركة به ، وقدرت مبلغ ع�سرة اآلف 
درهم كاأتعاب للم�سفى واأ�سافتها وم�سروفات الدعوى واأتعاب املحاماة فيها علي عاتق م�سروفات الت�سفية. حكما مبثابة 
ال�سمو  با�سم �ساحب  لن�سر هذا العالن. �سدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة االإبتدائية االإحتادية

ق�شم احلجوزات والبيوع

  

اعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
اىل املنفذ �سدهما / 1- مو�سى بن عبيد بن خلف احلربي  ،  2- حممد بن عبداهلل بن �سفر الب�سر

ل�سالح املنفذ لهم يف الق�سايا التنفيذية اعاله
http://www. للمزادات  المارات  موقع  على  وذلك  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الحتادية  البتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
العائد  العقارات  لبيع  وذلك   26/10/2022 املوافق  الربعاء  يوم  ظهراً  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف   emiratesauction.ae
ملكيها للمنفذ �سدهما واأو�ساف العقارات على النحو التايل: - قطعة رقم )839( ملك مبنطقة املجاز 2 باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التثمني : 
15،070،000 درهم )خم�سة ع�سر مليون و�سبعون الف درهم(، والعقار عبارة عن اأر�س ف�ساء )ا�ستعمال: جتاري /مكاتب/ �سكني( الرتفاع : 
اأر�سي + 45 طابق بن�سبة طابقية 25 طابق  - قطعة رقم 579 ملك مبنطقة ال�سناعية 6 باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التثمني: 20،540،000 
درهم )ع�سرون مليون وخم�سمائة واربعون الف درهم( والعقار عبارة عن 11 �سرية متال�سقة )طابق ار�سي(+ 2 �سرية )طابق ار�سي( - ح�سة 
من اأ�سل ح�ستني يف القطعة رقم 1230 /ل ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التثمني للح�سة: 2،092،500 درهم )مليونان 
5 مواقف +  اأر�سي +  و اثنان وت�سعون الفا وخم�سمائة درهم(، والعقار عبارة عن ار�س ف�ساء )ا�ستعمال: جتاري مكاتب/ �سكني( الرتفاع : 
15 ح�سة من اأ�سل ح�ستني يف القطعة رقم 1230/ح ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التثمني للح�سة: 2،430،000 درهم 
 )مليونان اربعمائة وثالثون الف درهم(، والعقار عبارة عن ار�س ف�ساء )ا�ستعمال: جتاري مكاتب/ �سكني( الرتفاع: اأر�سي + 5 مواقف + 15

للعقار.   املقدر  الثمن  من   %20 بقيمة  م�سدق  �سيك  مبوجب  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  بالإ�سرتاك  الراغب  على  يتوجب 
للمزادات لالإمارات  اللكرتوين  املوقع  او  باملحكمة  والبيوع  احلجوزات  ق�سم  مراجعة  ذلك  عن  ال�ستف�سار  او  بال�سراء  يرغب  من   فعلى 

من  يرره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�سه  التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae
م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 

رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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حمكمة ال�شارقة االإبتدائية االإحتادية
ق�شم احلجوزات والبيوع

  

اعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده )ن�شرا(
اىل املنفذ �سدهما / 1- مو�سى بن عبيد بن خلف احلربي  ،  2- حممد بن عبداهلل بن �سفر الب�سر

ل�سالح املنفذ لهم يف الق�سايا التنفيذية اعاله
http://www. للمزادات  المارات  موقع  على  وذلك  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الحتادية  البتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 

العائد  العقارات  لبيع  وذلك   26/10/2022 املوافق  الربعاء  يوم  ظهراً  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف   emiratesauction.ae
ملكيها للمنفذ �سدهما واأو�ساف العقارات على النحو التايل: - قطعة رقم )839( ملك مبنطقة املجاز 2 باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التثمني : 
15،070،000 درهم )خم�سة ع�سر مليون و�سبعون الف درهم(، والعقار عبارة عن اأر�س ف�ساء )ا�ستعمال: جتاري /مكاتب/ �سكني( الرتفاع : 
اأر�سي + 45 طابق بن�سبة طابقية 25 طابق  - قطعة رقم 579 ملك مبنطقة ال�سناعية 6 باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التثمني: 20،540،000 
درهم )ع�سرون مليون وخم�سمائة واربعون الف درهم( والعقار عبارة عن 11 �سرية متال�سقة )طابق ار�سي(+ 2 �سرية )طابق ار�سي( - ح�سة 
1230 /ل ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التثمني للح�سة: 2،092،500 درهم )مليونان  من اأ�سل ح�ستني يف القطعة رقم 
5 مواقف +  اأر�سي +  و اثنان وت�سعون الفا وخم�سمائة درهم(، والعقار عبارة عن ار�س ف�ساء )ا�ستعمال: جتاري مكاتب/ �سكني( الرتفاع : 
15 ح�سة من اأ�سل ح�ستني يف القطعة رقم 1230/ح ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التثمني للح�سة: 2،430،000 درهم 
 )مليونان اربعمائة وثالثون الف درهم(، والعقار عبارة عن ار�س ف�ساء )ا�ستعمال: جتاري مكاتب/ �سكني( الرتفاع: اأر�سي + 5 مواقف + 15

للعقار.   املقدر  الثمن  من   %20 بقيمة  م�سدق  �سيك  مبوجب  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  بالإ�سرتاك  الراغب  على  يتوجب 
للمزادات لالإمارات  اللكرتوين  املوقع  او  باملحكمة  والبيوع  احلجوزات  ق�سم  مراجعة  ذلك  عن  ال�ستف�سار  او  بال�سراء  يرغب  من   فعلى 
من  يرره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�سه  التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae

م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 وزارة العدل 

حمكمة ال�شارقة االإبتدائية االإحتادية
ق�شم احلجوزات والبيوع

اعالن بال�شداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�شرا( 
يف الق�شية التنفيذية رقم 1504 ل�شنة 2019

املنفذ �سده / مركز ال�سارقة لال�ستثمار - �س.ذ.م.م
ل�سالح املنفذ له / ال�سيخة اميان �سقر حممد القا�سمي 

حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقارات املبينة اأدناه عن طريق املزاد العلني ...

لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( اخطاركم بوجوب �سداد الدين املرتتب يف ذمتكم يف الق�سية التنفيذية اأعاله 
مبلغ وقدره 3،124،535 درهم ، ب�سندوق املحكمة وذلك خالل 15 يوما من تاريخ تبليغك بخطابنا هذا، وال 
فاإن املحكمة �ستتخذ القرار املنا�سب ب�سان طرح العقارات املذكورة اأعاله للبيع وفق الأ�سول وذلك عمال لن�س املادة 
)152( فقرة )2( من الالئحة التنفيذية )57( ل�سنة 2018 للقانون الحتادي رقم )11( ل�سنة 1992 ب�سان 

قانون الجراءات املدنية ...
يقت�سي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة امل�سود عنها اعاله ...

رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ب�ست كواليتي للخدمات العامه

  رخ�سة رقم:CN 1747094 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ب�ست كواليتي للخدمات العامه

BEST QUALITY FOR GENERAL SERVICES

اإىل/ ب�ست كواليتي خلدمات التنظيف الداخلي للمباين - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

BEST KWALITY  INTERIOR BUILDING CLEANING SERVICES  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سي�سري للتجارة العامة

  رخ�سة رقم:CN 3891840 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سي�سري للتجارة العامة

CHESHIRE GENERAL TRADING
اإىل/ موؤ�س�سة حتويل للطباعة والت�سوير

TAHWEEL TYPING & PHOTOCOPYING  - ESTABLISHMENT
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات الطباعة وت�سوير امل�ستندات 8219001

 تعديل ن�ساط / حذف جتارة عامة 4690018
 تعديل ن�ساط / حذف جتارة الع�سل و منتجات املناحل - باجلملة  4630118

 تعديل ن�ساط / حذف جتارة الألبان و منتجاتها - باجلملة  4630107
 تعديل ن�ساط / حذف خدمات تو�سيل الطلبات  8299010
 تعديل ن�ساط / حذف جتارة البي�س - باجلملة  4630108

 تعديل ن�ساط / حذف جتارة الفواكه واخل�سروات الطازجة - باجلملة  4630106
 تعديل ن�ساط / حذف جتارة البذور والتقاوى - باجلملة  4620104

) تعديل ن�ساط / حذف ت�سويق منتجات وخدمات الزراعة املتطورة ) 4711008.1
) تعديل ن�ساط / حذف اإدارة وت�سغيل املزارع والعزب ) 0161004

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : اأكيوميد ميديك خلدمات ت�سوية مطالبات 

التاأمني ذ.م.م    رخ�سة رقم:CN 1149911 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة ايهم بهاء الدين رفعت

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ميد اإن لالإ�ستثمارات �س.م.خ
Med-In Investments PJSC

تعديل ن�سب ال�سركاء / اكيوميد براكت�س ماجنمنت م د م �س
Accumed Practice Management DMCC  من 49 % اإىل %60

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف تواجد لال�ستثمارات ذ.م.م
TAWAJUD INVESTMENTs L.L.C.

تعديل اإ�سم جتاري من/ اأكيوميد ميديك خلدمات ت�سوية مطالبات التاأمني ذ.م.م
ACCUMED MEDIC INSURANCE CLAIMS SETTLEMENT L.L.C

اإىل/ فاتورة لت�سوية املطالبات التاأمينية ذ.م.م
FATORAH INSURANCE CLAIMS SETTLEMENT L L.L.C

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : كافترييا خزام

  رخ�سة رقم:CN 1040792 قد تقدموا اإلينا بطلب:
موتا  حممد  �سيد  موتابارامبيل  �ساجهان  اإ�سافة   / وبيع  تنازل  ال�سركاء  تعديل   

بارامبيل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف موتابارامبان �سيد حممد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبدالرزاق حممد م�سكال العو�سى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة تو�سية اإىل موؤ�س�سة مهنية

تعديل اإ�سم جتاري من/ كافترييا خزام
اإىل/ كافترييا خزام

 KHUZAM CAFETERIA 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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املال والأعمال
»املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة« حتقق جناحًا ملحوظًا يف حت�شني جودة الهواء على م�شتوى املناطق ال�شناعية

ال�سيخ خالد بن حممد بن  �سمو 
الرعاة  وجلميع  نهيان  اآل  زاي���د 
وال�سركاء، على تعاونهم من اأجل 
اإجناح هذا احلدث املهم، ونتطلع 
اأبرز  من  بالعديد  الرتحيب  اإىل 
اخل����راء امل��ال��ي��ني وامل��ه��ن��ي��ني من 
ال�سرق  ومنطقة  الإم����ارات  دول��ة 
الأو����س���ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا ومن 

حول العامل.«
املايل”  اأب��وظ��ب��ي  “اأ�سبوع  وي��ق��ام 
حتى   14 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����الل 
وتنق�سم   ،2022 ن��وف��م��ر   18
من  ح���دًث���ا،   12 اإىل  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
من  اأك�������رث  جت���م���ع  اأن  امل���ن���ت���ظ���ر 
300 من خ��راء ال�ستثمار من 
اأ�سوًل ت�سل  دول��ة، يديرون   30
تريليون   14 ن��ح��و  اإىل  قيمتها 

دولر..
املالية  الأ�سواق  قادة  اإىل  اإ�سافة   
العاملية من جمموعة وا�سعة من 
والذين  واخل�������رات،  اخل��ل��ف��ي��ات 
ح����وارات معمقة  ���س��ي�����س��ارك��ون يف 
امل��زده��ر يف  ح��ول ق��ط��اع التمويل 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
اأفريقيا، واأحدث توجهات القطاع 
الأ�سواق  ت�سمل  التي  والتطورات 
امل�سرفية  واخل�����دم�����ات  امل���ال���ي���ة 

العاملية.
املايل  املجتمع  لأع�����س��اء  ومي��ك��ن 
واملهتمني  وال������دويل  الإق��ل��ي��م��ي 
حل�سور  رغبتهم  ت�سجيل  اليوم، 
فعاليات “اأ�سبوع اأبوظبي املايل” 
بياناتهم  ت�����س��ج��ي��ل  خ�����الل  م����ن 
لأ�سبوع  ال��ر���س��م��ي��ة  ال�سفحة  يف 

اأبوظبي املايل.

•• اأبوظبي -وام:

العاملي  اأب���وظ���ب���ي  ����س���وق  اأع����ل����ن 
اأبوظبي،  ال��دويل يف  امل��ايل  املركز 
بالتعاون مع ال�سركاء الرئي�سيني 
دائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة يف 
اأبوظبي وG42، اأم�س عن رعاية 
ال�سيخ خالد بن حممد بن  �سمو 
املجل�س  ع�����س��و  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د 
رئي�س  اأبوظبي  التنفيذي لإم��ارة 
اأبوظبي  لإمارة  التنفيذي  املكتب 
.. لأ�سبوع اأبوظبي املايل 2022 
ال��ف��رتة من  ال���ذي �سيقام خ��الل 
14 ح��ت��ى 18 ن��وف��م��ر امل��ق��ب��ل ، 
اأ�سماء  عن  الك�سف  اليوم  مت  كما 
الرئي�سيني  وال�سركاء  الداعمني 
عالمة  �سي�سكل  ال����ذي  ل��ل��ح��دث 

فارقة اإ�سافية لالإمارة.
فعالية  خ�����الل  الإع���������الن،  ج�����اء 
العاملي  اأبوظبي  �سوق  ا�ست�سافها 
كبار  م����ن  ب���ح�������س���ور جم���م���وع���ة 
ال�����س��خ�����س��ي��ات وامل�������س���وؤول���ني من 
احلكومية  اجل�����ه�����ات  خم���ت���ل���ف 
وموؤ�س�سات  احل���دث،  يف  امل�ساركة 
و�سركات اإقليمية وعاملية وممثلي 

و�سائل الإعالم.
اأبوظبي  “اأ�سبوع  ح��ظ��ي  وق����د 
املايل” منذ الإعالن عن تنظيمه 
باهتمام   ، اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة  يف 
اإقليمي وع��امل��ي وا���س��ع، وجن��ح يف 
�سريًكا،   50 م��ن  اأك���رث  اج��ت��ذاب 
من بينهم �سركاء داعمون ورعاة 
لفعاليات الأ�سبوع وو�سائل اإعالم 
املنظومات  و���س��رك��اء  وم��ن��ظ��م��ات 

ال�ساملة.

رئي�س جمل�س اإدارة �سوق اأبوظبي 
�سمو  رع����اي����ة  “حتت  ال����ع����امل����ي: 
زايد  بن  ال�سيخ خالد بن حممد 
اآل نهيان، نفخر يف �سوق اأبوظبي 
التقدم  ع���ن  ب����الإع����الن  ال���ع���امل���ي 
الن�سخة  ح��ق��ق��ت��ه  ال����ذي  ال��ك��ب��ري 
“اأ�سبوع  م���ن  امل��ن��ت��ظ��رة  الأوىل 
اجتذاب  ع���ر  املايل”  اأب��وظ��ب��ي 
ال�سركاء  م��ن  الكبري  ال��ع��دد  ه��ذا 
اأبوظبي ومن  داخل  والرعاة من 

ح����ول ال����ع����امل. وم����ن ����س���اأن هذا 
اأن  ال�سركاء،  من  الكبري  احل�سد 
اأجندة  يلعب دوراً رئي�سياً يف دفع 
خالل  من  القت�سادية  اأبوظبي 
املايل”  اأبوظبي  “اأ�سبوع  من�سة 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، مب���ا ي�����س��ه��م يف 
مركًزا  الإم������ارة  م��ك��ان��ة  ت��ر���س��ي��خ 

مالًيا عاملًيا ورائًدا«.
“نتقدم  ال����زع����اب����ي:  واأ�������س������اف 
ب��ج��زي��ل ال�����س��ك��ر والم���ت���ن���ان اإىل 

الر�سميني  ال�����س��رك��اء  اأب����رز  وم���ن 
امل����ايل �سركة  اأب��وظ��ب��ي  لأ���س��ب��وع 
م�������ب�������ادل�������ة، و�������س������رك������ة ب�������رتول 
اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة “ اأدن�����وك ” 
اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق املالية  و���س��وق 
وهيئة  الأول  اأب���وظ���ب���ي  وب���ن���ك 
معاً،   - امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����س��اه��م��ات 
اأبوظبي  م���ك���ت���ب  اإىل  اإ�����س����اف����ة 
لال�ستثمار  ك�سريك  لال�ستثمار 
الثقافة  ودائ��رة  املبا�سر  الأجنبي 

ثورنتون”، واآخرين، من ال�سركاء 
الذين �سي�ساهمون يف اإبراز الدور 
ال�سرتاتيجي ل� “اأ�سبوع اأبوظبي 
حت���دي���ات  م���ع���اجل���ة  يف  املايل” 
والرامج  الأفكار  رئي�سية وطرح 
�سياغة  يف  للم�ساهمة  ال��ب��ن��اءة 
امل������ايل على  ال���ق���ط���اع  اأج�����ن�����دات 

امل�ستويني الإقليمي والعاملي.
الإعالميني  ال�سركاء  ب��ني  وم��ن 
“�سكاي  املعتمدين للحدث: قناة 

ك�سريك  اأب��وظ��ب��ي   – وال�سياحة 
الحتاد  و�سركة  املثلى  الوجهات 
للطريان الناقل اجلوي الر�سمي 
ل��ل��ح��دث. وذل����ك ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
م���وؤ����س�������س���ات ع���امل���ي���ة ك�����رى من 
و�سركة   ،WIO ب��ن��ك  ب��ي��ن��ه��ا، 
“رولند بريجري” و”باينان�س” 
كونيكت”  و”ون  و”نيك�سو” 
و”برييغرين” و”�سيكيوران�سي” 
و”غرانت  �سميثفيلد”  “اإدملان  و 

نيوز عربية” و”ذا نا�سيونال” و 
برنامج علوم الدار اخلا�س بقناة 
القت�سادي  وامل��ل��ح��ق  اأب���وظ���ب���ي، 
ل�سحيفة الحتاد، وقناة “�سي اإن 
اإذاعة  و  اإنرتنا�سيونال”  �سي  بي 
 Fintech و”قناة  اآي”  “دبي 
كومباين”  و”فا�ست   ،»TV
و”اإنف�ستمنت  الأو����س���ط  ال�����س��رق 

مونيتور«.
وقال �سعادة اأحمد جا�سم الزعابي، 

اأن  واملنطقة احلرة،  واجلمارك  املوانئ  تراخي�س مبوؤ�س�سة  والتطوير- 
املوؤ�س�سة ومن خالل ذراعها التنظيمي “تراخي�س” تعمل على حتقيق 
والرامج  اخل��دم��ات  م��ن  �سل�سلة  ت��وف��ري  ع��ر  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات 
اأج��ل تعزيز ج��ودة احلياة يف املناطق التي ت�سرف عليها  وامل��ب��ادرات من 
وجتهيز  اإع���داد  خ��الل  من  املخت�س  البيئة  فريق  جنح  حيث  املوؤ�س�سة، 
الهواء  بجودة  والرتقاء  املن�سود  الهدف  اإىل  للو�سول  املنا�سبة  املعايري 
يف املناطق ال�سناعية وجتاوز الن�سبة املحددة من قبل بلدية دبي لتقليل 
لغاز  بالن�سبة   92% تتجاوز  بن�سبة   2021 لعام  الغازية  النبعاثات 
اأك�سيد  ث��اين  لغاز  بالن�سبة  و69%   )SO2( الكريت  اأك�سيد  ث��اين 
وال�سحة  البيئة  اإدارة  اأن  ب��ال��ه��ول  واأردف   .)NO2( ال��ن��ي��رتوج��ني 
عن  الناجتة  الغازية  النبعاثات  بح�ساب  تقوم  املوؤ�س�سة  يف  وال�سالمة 

•• دبي-وام:

جودة  حت�سني  يف  احل��رة  واملنطقة  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ  موؤ�س�سة  جنحت 
وذل��ك على م�ستوى   2021 2017 وحتى  الفرتة من  خ��الل  الهواء 
اإ�سراف  حتت  تقع  التي  اخلا�سة  التطوير  مبناطق  ال�سناعية  املناطق 
التنظيمي  الذراع  تراخي�س،  والتطوير-  التخطيط  دائرة  واخت�سا�س 
للموؤ�س�سة، وفقاً للتقرير النهائي ال�سادر عن ا�سرتاتيجية جودة الهواء 
بالتما�سي  البيئة  اأداء قطاع  ب�ساأن  النهائي  للتقييم  دبي. ووفقاً  باإمارة 
 2021-2017 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  ال��ه��واء  ج���ودة  ا�سرتاتيجية  م��ع 
بدائرة  وال�سالمة  وال�سحة  البيئة  اإدارة  اأن  التقرير  اأك��د  دب��ي،  لإم��ارة 
التخطيط والتطوير- تراخي�س تعتر من اأهم ال�سركاء الرئي�سيني يف 

م��ن خالل  ان��ب��ع��اث��ات  ت�����س��در عنها  ال��ت��ي  ال�سناعية  وامل���راف���ق  امل��ن�����س��اآت 
وتاأثريها وذلك عن طريق  انت�سارها  التلوث ومدى  ن�سب  اأعلى  تقييم 
حتديد م�سدرها وموقعها للتمكن من �سحب عينات من الهواء لإجراء 
القيا�سات املطلوبة، م�سيفاً اأن حتديد م�سادر التلوث البيئي ت�ساهم يف 
و�سع اخلطط وال�سرتاتيجيات املالئمة للحد من خماطر هذا التلوث 

وحت�سني جودة احلياة يف تلك املناطق.
التكنولوجي يف  التطور  تتميز مبواكبة  “تراخي�س”  اأن دائرة  واأو�سح 
التكنولوجيا  اإدخال  اأن  اإىل  التي تقع حتت اخت�سا�سها، لفتاً  املجالت 
يف الإدارة البيئية من خالل الإبداع والبتكار ودمج اأحدث التقنيات يف 
املجال البيئي وذلك �سمن جمموعة �ساملة من ال�سيا�سات التي ت�ستهدف 

خف�س م�ستوى النبعاثات ال�سارة وامل�سببة للتغريات املناخية.

هذا القطاع؛ حيث ت�سرف الإدارة على 210 من�ساأة �سناعية ذات م�سادر 
انبعاثات �سارة يف املناطق التي تقع حتت اخت�سا�س موؤ�س�سة املوانئ و 
اجلمارك واملنطقة احلرة، وتت�سمن هذه الأعمال عدداً من الأن�سطة، 
مبا يف ذلك الأعمال الهند�سية، والتجميع، و املواد الكيميائية، والأغذية 
وامل�سروبات وغريها من ال�سناعات التحويلية. و�سلط التقرير ال�سوء 
على النجاح الذي حققته املناطق ال�سناعية التي ت�سرف عليها املوؤ�س�سة 
يف توفري اأقل ن�سبة من اإجمايل النبعاثات ال�سارة يف اإمارة دبي، حيث 
اإىل   )NO2( النيرتوجني اأك�سيد  انخف�س م�ستوى تركيز غاز ثاين 
ن�سبة %0.4 ومتو�سط تركيز غاز ثاين اأك�سيد الكريت )SO2( بلغ 

ن�سبة %0.1 فقط من اإجمايل النبعاثات ال�سارة يف اإمارة دبي.
التخطيط  لدائرة  التنفيذي  الرئي�س  بالهول،  عبداهلل  املهند�س  واأك��د 

تتناف�س يف تقدمي عرو�سًا تناف�سية وح�سرية لزواره

الدورة ال�شاد�شة لـمعر�س ديكوبيلد-2022 تنطلق غدًا مب�شاركة اأكرث من 90 �شركة وعالمة جتارية
مليار درهم مكا�شب قيا�شية لالأ�شهم املحلية يف ختام التعامالت  85.7

غرفة ومالية عجمان تبحثان التعاون امل�شرتك لتوفري خدمات ا�شتباقية

جمدداً  نقطة  الأل���ف   10 ح��اج��ز  ليتجاوز   3.71%
اأعلى  بذلك  ليحقق  نقطة   10065.24 عند  مغلقاً 

م�ستوياته منذ 22 �سبتمر املا�سي.
“العاملية  ���س��ه��م  ب��ارت��ف��اع  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  اأداء  وت���ع���زز 
388.8 درهم  %8.3 ليغلق عند  بن�سبة  القاب�سة” 
337.8 مليون درهم،  و�سط تداولت ن�سطة جتاوزت 
ليت�سدر بذلك قائمة الأن�سط بالقيم، كما ارتفع “األفا 
بن�سبة  الأول”  و”اأبوظبي   2.49% بن�سبة  ظبي” 
 1.56% بن�سبة  الإ�سالمي”  و”اأبوظبي   2.43%
و”اأبوظبي التجاري” %0.89 و”اإي اآند” 0.76% 

و”الدار” 0.69%.
ووا�سل �سهم “طريان اأبوظبي” مكا�سبه لريتفع ام�س 
بن�سبة %14.86 بعد اإعالن �سركة “القاب�سة” اأم�س، 
تقدمي عر�س اإىل �سركة طريان اأبوظبي يت�سمن دمج 
اآمرك  �سركات  يف   100% ن�سبتها  البالغة  ح�س�سها 
اإىل ح�ستها  اإ���س��اف��ة  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  ل��ل��ط��ريان  والحت�����اد 
لإن�ساء  “جال”،  �سركة  مال  راأ���س  %50 من  البالغة 

مركز عاملي يف قطاع �سيانة واإ�سالح الطائرات.

ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ف��ي��ه��ا مب��ا ين�سجم م��ع روؤي���ة 
وتطلعات القيادة الر�سيدة.    واأ�ساف: “نحر�س يف دائرة 
املالية على تر�سيخ �سراكتنا مع غرفة عجمان ورفد دورها 
الفاعل يف �سمان ا�ستدامة جمتمع الأعمال يف الإمارة مبا 
وجهودنا  التكاملية  �سراكتنا  و�سنوا�سل  امل�ستقبل،  يواكب 
توفري  ت�سمن  ج��اذب��ة  ا�ستثمارية  بيئة  لتوفري  امل�سرتكة 
وت�سهم  الع�سر،  ت��واك��ب  ال��ت��ي  الب��ت��ك��اري��ة  احل��ل��ول  اأف�سل 
�سمان  خ��الل  من  للم�ستثمرين  م�سافة  قيمة  تقدمي  يف 
ح�سولهم على خدمات ا�ستباقية مبتكرة تلبي احتياجاتهم 
وتفوق تطلعاتهم«. من جانبه اأكد �سعادة �سامل ال�سويدي، 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م ب��ني غ��رف��ة ع��ج��م��ان ودائ���رة 
والتن�سيق  اخل���دم���ات  حت�����س��ني  ب���ه���دف  ب��ع��ج��م��ان  امل��ال��ي��ة 
م�سافة  قيمة  ذات  ا�ستباقية  خ��دم��ات  لإط���الق  امل�سرتك 
التطورات  الأعمال وتتما�سى مع  اأ�سحاب  تواكب تطلعات 

املتالحقة التي ي�سهدها القطاع القت�سادي يف الإمارة.

••اأبوظبي -وام:

عززت اأ�سواق الأ�سهم املحلية مكا�سبها يف ختام تعامالت 
 85.7 على  يربو  م��ا  ال�سوقي  راأ�سمالها  ورب��ح  اأم�����س، 
ا�ستهدفت  ���س��رائ��ي��ة  بعمليات  م��دع��وم��ة  دره����م  م��ل��ي��ار 

الأ�سهم القيادية يف خمتلف القطاعات.
وارت���ف���ع راأ������س امل����ال ال�����س��وق��ي ل��الأ���س��ه��م امل���درج���ة من 
اإىل  اأم�����س  ن��ه��اي��ة جل�سة  يف  دره���م  ت��ري��ل��ي��ون   2.799
موزعة  ام�س،  جل�سة  بنهاية  دره��م  تريليون   2.885
يف  امل��درج��ة  لالأ�سهم  دره���م  تريليون   2.302 ب��واق��ع 
�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية و583.06 مليار درهم 

لالأ�سهم املدرجة يف �سوق دبي املايل.
 1.56 من  باأكرث  �سيولة  املحلية  الأ�سهم  وا�ستقطبت 
1.22 مليار درهم يف �سوق  مليار درهم موزعة بواقع 
دبي، وجرى  �سوق  درهم يف  و339.2 مليون  اأبوظبي 
التداول على نحو 443.1 مليون �سهم عر تنفيذ ما 

يربو على 19 األف �سفقة.
بن�سبة   ”15 “فادك�س  اأبوظبي  �سوق  موؤ�سر  وارت��ف��ع 

•• عجمان - الفجر 

بحث �سعادة مروان اأحمد اآل علي، مدير عام دائرة املالية 
ال�سويدي مدير عام غرفة جتارة  �سامل  و�سعادة  بعجمان، 
امل�����س��رتك والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  اآل���ي���ات  و���س��ن��اع��ة ع��ج��م��ان، 
لتوفري خدمات ا�ستباقية تدعم تناف�سية وجاذبية القطاع 
الق��ت�����س��ادي لإم�����ارة ع��ج��م��ان وت�����س��ب يف ا���س��ت��دام��ة ومنو 
الأع��م��ال. ج��اء ذل��ك خ��الل اجتماع م�سرتك ُعقد يف مقر 
لقطاع  التنفيذي  املدير  الظفري  نا�سر  بح�سور  الغرفة 

دعم الأع�ساء والبتكار يف غرفة عجمان.
اإىل  اآل علي، خ��الل الج��ت��م��اع  اأح��م��د  واأمل���ح �سعادة م���روان 
التعاون  اآف��اق  تعزيز  على  املالية يف عجمان  دائ��رة  حر�س 
مع  اجلهود  وتكاتف  التن�سيق  وا�ستمرار  امل�سرتك  والعمل 
لالرتقاء  ع��ج��م��ان؛  اإم����ارة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  جميع 
ودفع  الإم����ارة،  م�ستوى  على  املوؤ�س�سي  العمل  مبنظومة 

••دبي- الفجر:

اخلمي�س  غ���داً  دب���ي  اإم�����ارة  ت�سهد 
اإن���ط���الق   2022 اأك���ت���وب���ر   20
ف��ع��ال��ي��ات ال������دورة ال�����س��اد���س��ة من 
معر�س الديكور والت�سميم ومواد 
الذي  البناء “ديكوبيلد 2022”، 
را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  تنظمه 
املمتدة  ال��ف��رتة  ل��الإ���س��ك��ان خ���الل 
من 20 حتى 23 اأكتوبر اجلاري، 
�سركة   90 م���ن  اأك����رث  مب�����س��ارك��ة 
امل�ساركة  وه���ي  جت���اري���ة  وع���الم���ة 
علي  املعر�س  يف  لل�سركات  الأك���ب 
م���دى دورات������ه ال�����س��اب��ق��ة والأك����رث 

متيزا وتنوعاً.
امل��ع��ر���س ه����ذا العام  ح��ي��ث ي�����س��م 
17 فئة  اأك����رث م���ن  ب���ني ج��ن��ب��ات��ه 
الدولة  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  ع��ر���س 
احل�سر  ل  املثال  �سبيل  علي  منها 
البناء  وم�����واد  امل���ق���اولت  ���س��رك��ات 
والديكور،  ال��داخ��ل��ي  والت�سميم 
والإ�ساءة  الهند�سية  وال�ست�سارات 
واحلدائق  وال�ستائر  واملفرو�سات 
وامل�ساعد وخدمات البيوت الذكية 
ال�سباحة  واأحوا�س  والكهربائيات 
البنوك  اإىل جانب  امل�ساريع  واإدارة 

و�سركات خدمات التمويل.
باقة مميزة  ال��دورة  ه��ذه  و�ستقدم 
املناف�سة  الأ����س���ع���ار  ع���رو����س  م���ن 
واخل�������س���وم���ات احل�����س��ري��ة ل����زوار 
�ست�ساهم  ب��دوره��ا  والتي  املعر�س، 
الكلفة  تخفي�س  يف  مبا�سر  ب�سكل 
على  امل�سكن  قيمة  من  الإجمالية 

والإبتكارات  املنتجات  واأحدث  اآخر 
امل�ساريع  جم�����ال  يف  والأن����ظ����م����ة 

ال�سكنية.

الهند�سية،  الإ�ست�سارات  جمال  يف 
واحللول الفعالة ملواجهة حتديات 
البناء والت�سييد، من خالل عر�س 

ال�سرتاتيجيني  ال�������س���رك���اء  اإىل 
للت�سميم  للمعر�س وهم )بالنكو 
الأثاث  لت�سنيع  وبولد  الداخلي، 
املعر�س  ح��ر���س  وق����د  ال���ف���اخ���ر(. 
اإقامته علي  خ��الل  العام من  ه��ذا 
اآلف مرت   5 م���ن  اأك����رث  م�����س��اح��ة 
م���رب���ع ع��ل��ي اإ���س��ت��ي��ع��اب ال����زي����اردة 
يف اأع������داد ال�����س��رك��ات ال���راغ���ب���ة يف 
التظاهرة  يعد  كونه  فيه  امل�ساركة 
ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م�ستوى  الأه�����م م���ن 
املوؤ�س�سة  ت��ق��دمي��ه  ال����ذي  ال���دول���ة 
الرامية  م��ب��ادرات��ه��ا  �سمن  �سنوياً 
ال�سكني،  الإ����س���ت���ق���رار  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
و�سعيها احلثيث لإ�سعاد املواطنني 
�سواء  ح��ي��ات��ه��م،  ج�����ودة  وحت�����س��ني 
اأو  اخلا�سة  امل�ساريع  اأ�سحاب  من 
املقاولني  اأو  ال��ب��ن��اء  على  املقبلني 
نظراً ملا يتيحه من خيارات وا�سعة 

بالإ�سافة  وامل��ق��ي��م��ني،  امل��واط��ن��ني 
التي  ال�سكني  الإر�ساد  اإىل خدمات 
لتخاذ  عليهم  ال��ط��ري��ق  �ست�سهل 
ق���������رارات ب����ن����اء امل�������س���ك���ن وجت�����اوز 
دون  حت��ول  التي  ال�سعوبات  كافة 
عليهم  والتي�سري  بالتنفيذ  البدء 
والع�سري  امل��ث��ايل  امل��ن��زل  ب��ن��اء  يف 
يحظى  كما  النموذجي«.  وال�سكن 
امل���ع���ر����س ب���رع���اي���ة جم��م��وع��ة من 
احلكومية  واجل�����ه�����ات  ال���ه���ي���ئ���ات 
الإ�سكان وهي وزارة  املعنية بقطاع 
وبرنامج  التحتية  والبنية  الطاقة 
وبلدية  ل��الإ���س��ك��ان،  زاي����د  ال�����س��ي��خ 
ال�سارقة،  اإ����س���ك���ان  ب��رن��ام��ج  دب����ي، 
وج��م��ع��ي��ة امل��ه��ن��د���س��ني ب���الإم���ارات، 
ورعاية اإعالمية من موؤ�س�سة دبي 
لالإعالم و�سركة اأبوظبي لالإعالم، 
بالإ�سافة  دب��ي،  غ��رف  وبدعم من 

�شوق اأبوظبي العاملي يعلن رعاية ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد لأ�شبوع
 اأبوظبي املايل 2022 .. ويك�شف عن اأبرز ال�شركاء واملوؤ�ش�شات الداعمة للحدث
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املال والأعمال
غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي ت�شت�شيف اأ�شبوع القهوة الربازيلية 

••اأبوظبي-الفجر: 

ا�ست�سافت غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي، بالتعاون مع �سفارة 
ال��رازي��ل ل��دى دول���ة الإم�����ارات وال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة العربية 
ال��رازي��ل��ي��ة، اأ���س��ب��وع ال��ق��ه��وة ال��رازي��ل��ي��ة يف م��ق��ر ال��غ��رف��ة يف 
لتجارة  الرئي�سي  ال��دور  على  ال�سوء  ت�سليط  بهدف  اأبوظبي 
النب يف دعم القت�ساد وتعزيز الفر�س التجارية اجلديدة يف 

القطاع بني اأبوظبي والرازيل.
وح�سر الفعالية �سعادة حممد هالل املهريي، مدير عام غرفة 
الرازيل  �سفرية  زغ��ي��ب،  واإل��ي��ان��ا  اأب��وظ��ب��ي؛  و�سناعة  جت���ارة 
�سوليميو،  ورافائيل  الإم���ارات؛  دول��ة  لدى  بالأعمال  القائمة 
الرازيلية؛  العربية  التجارية  للغرفة  ال��دويل  املكتب  مدير 

دوراً رئي�سياً يف تعزيز النمو القت�سادي، فهي امل�سروب املف�سل 
ل�سعب دولة الإمارات واملنطقة، ف�ساًل عن اأنها جزء من تراثنا 
املحلي وتقاليدنا العريقة. ولذلك، نحر�س على امل�ساهمة يف 
وغريها  الإم����ارات  دول��ة  ا�سترياد  وتعزيز  التجارة  ه��ذه  دع��م 
من الدول العربية للقهوة من الرازيل«.  من جهتها، قالت 
دولة  لدى  بالأعمال  القائمة  الرازيل  �سفرية  زغيب،  اإليانا 
اأ�سبوع القهوة  “نحن �سعداء مب�ساركتنا يف تنظيم  الإم��ارات: 
الرازيلية بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية الرازيلية 
وغرف التجارة وال�سناعة يف دولة الإم��ارات امل�ساركة يف هذه 
متميزة  فر�سة  م��ن  الفعالية  ه��ذه  متثله  مل��ا  ن��ظ��راً  امل�����س��روع 
الإماراتيني  اأ�سقائنا  م��ع  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  يف  معرفتنا  مل�ساركة 

وتعريفهم بجودة القهوة الرازيلية.

اأبرز املمثلني عن القطاع اخلا�س. ويف كلمته  وجمموعة من 
الفتتاحية، قال �سعادة حممد هالل املهريي، مدير عام غرفة 
ال�سلع  اأك��رث  اإح��دى  القهوة  “متثل  اأبوظبي:  جت��ارة و�سناعة 
تداوًل يف العامل، حيث و�سل حجم جتارة النب العاملية يف العام 
توقعات  وج��ود  مع  اأمريكي،  دولر  مليار   102 اإىل   2020
بحوايل  م��رك��ب  �سنوي  من��و  وحتقيق  ال��زخ��م  ه��ذا  با�ستمرار 
الرازيل يف  2021 و2026. وحتافظ  %4.3 بني عامي 
الوقت الراهن على مكانتها الرائدة يف �سوق جتارة القهوة من 

حيث اجلودة العالية والأ�سعار املعقولة«.
اأبوظبي واح��دة من  “ت�سكل غرفة جت��ارة و�سناعة  واأ���س��اف: 
اأبرز اجلهات الداعمة لتجارة النب يف دولة الإمارات، ما ي�ساهم 
يف توفري املنفعة ملختلف الأط��راف. ول �سك اأن القهوة تلعب 

كهرباء دبي تد�شن حمطتها الأر�شية مبجمع حممد بن را�شد للطاقة ال�شم�شية

م�شرف الإمارات للتنمية يخ�ش�س متويالت بقيمة 4.4 مليار درهم ..
 و يرفع م�شاهمته يف الناجت املحلي الإجمايل للدولة اإىل 2.6 مليار درهم

614 عالمة مت منحها لل�سركات منذ اإطالق العالمة يف 2010

تكرمي 28 موؤ�ش�شة حا�شلة على عالمة غرفة جتارة دبي للم�شوؤولية الجتماعية للموؤ�ش�شات
تقييمية  مف�سلة  تقارير  من  اجلديدة 
البيئية  وال��ت��اأث��ريات  العمل  مكان  ح��ول 
ال�سركة،  ل��ن�����س��اط��ات  والج���ت���م���اع���ي���ة 
الجتماعية  امل�سوؤولية  برامج  لتح�سني 
ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات، واحل�����س��ول ع��ل��ى تقدير 
من قبل اخل��راء على جهودها يف هذا 
امل���ج���ال.  وت��ع��ت��ر ع��الم��ة غ��رف��ة جتارة 
لل�سركات  وتطويرية  ت�سخي�سية  اأداة  للموؤ�س�سات  الجتماعية  للم�سوؤولية  دبي 
اكت�ساف  العالمة  لها  تتيح  حيث  امل�سوؤولة  الأع��م��ال  ممار�سات  اأف�سل  لتطبيق 
التجاري  ن�ساطها  تاأثريات  لإدارة  العملية  توجهاتها  يف  والقوة  ال�سعف  نقاط 
على البيئة واملجتمع، كما ميكن ال�ستفادة من العالمة يف اإجراء مراجعٍة داخلية 
لل�سيا�سات الجتماعية امل�سوؤولة املطبقة يف ال�سركة، وتقييم الأداء وتطويره يف 
اأخالقيات الأعمال تاأ�س�س يف غرفة جتارة  اأن مركز  اإىل  كافة النواحي.  وي�سار 
م�سوؤولية  لأهمية  ال��رتوي��ج  يف  ي�ساهم  مركز  كاأهم  وب��رز   ،2004 ع��ام  يف  دب��ي 

املوؤ�س�سات جتاه املجتمع يف دولة الإمارات العربية املتحدة. وي�سم 
املركز عدداً من اخلراء الذين ي�ساعدون ال�سركات العاملة يف دبي على تطبيق 
التناف�سية.  ال�سركات وقدرتها  اأداء  اأن تعزز  �ساأنها  التي من  امل�سوؤولة  املمار�سات 
ويوفر املركز البحوث والتدريب والتقييم بالإ�سافة اإىل تنظيم بع�س الفعاليات 
امل�سوؤولية  مفهوم  بتعزيز  تعنى  ال��ت��ي  ال�ست�سارية  اخل��دم��ات  وت��وف��ري  الهامة 

الجتماعية للموؤ�س�سات.

•• دبي-الفجر:

28 �سركة  دب���ي  ك��رم��ت غ��رف��ة جت����ارة 
ع��الم��ة غرفة  ع��ل��ى  وم��وؤ���س�����س��ة ح�سلت 
الجتماعية  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة  دب���ي  جت����ارة 
من  الأول  الن�سف  ل���دورة  للموؤ�س�سات 
نظمته  ح���ف���ٍل  خ����الل  وذل�����ك   ،2022

امل�سوؤولية  جم��ال  يف  ال�سركات  ه��ذه  ري���ادة  لإب���راز  م��وؤخ��راً  الرئي�سي  مقرها  يف 
عدد  لي�سل  عملها،  واأماكن  ن�ساطاتها  يف  وال�ستدامة  للموؤ�س�سات  الجتماعية 

العالمات املمنوحة 614 عالمة منذ اإطالق املبادرة يف عام 2010. 
التي كرمت يف احلفل على ح�سب عدد مرات احل�سول على  ال�سركات  وتوزعت 
عالمة غرفة جتارة دبي للم�سوؤولية الجتماعية للموؤ�س�سات، والعالمة املتقدمة 
العمل. و�سملت  العمل و�سوق  املجتمع والبيئة ومكان  والعالمة اخلا�سة بفئات 
 Alpen الأو���س��ط  ال�����س��رق  كابيتال  “األبني  م��ن  ك��ل  امل��ك��رم��ة  ال�����س��رك��ات  قائمة 
 »BESIX Construct كون�سرتكت  و”بي�سيك�س   »Capital Middle East
وتعاونية الحتاد و”هوريكا ترايد  الأو�سط”  ال�سرق  الفطيم و”كانون  وماجد 
ال�سرق  و”ت�سيب   »Time Hotels ه��وت��ي��ل��ز  و”تامي   »Horeca Trade
 Clyde & كو  ان  و”كاليد  و”دل�سكو”   »CHEP Middle East الأو���س��ط 
اأون  و”األين   »Aster DM Healthcare ك��ري  هيلت  اإم  دي  و”اأ�سرت   »Co
 Align on Demand Labors Supply دمياند ليرز �سبالي �سريفي�سيز

 ENGIE Middle واأفريقيا  واآ�سيا  الأو���س��ط  ال�سرق  و”اإجني   »Services
“اإت�س  املكرمة كل من  ال�سركات  East، Asia & Africa«. كما �سمت قائمة 
وجمموعة   »Transworld Group ت��ران�����س��وورل��د  و”جمموعة   »HP ب��ي 
املعدات  ل��ت��ج��ارة  و”اأرا�سكا  ال��وط��ن��ي  دب��ي  الإم�����ارات  وب��ن��ك  للم�ساريع  ال��ن��اب��ودة 
و”�سن�سري   »ARASCA Medical Equipment Trading الطبية 
ال�سرق  انرتنا�سيونال  موبايل  و”ت�ساينا   »Century Financial فاينن�سال 
اإ�س  China Mobile International Middle East« و”دي يف  الأو�سط 
و”انفي�سن   »DVS Management Consultancy الإداري��ة  لال�ست�سارات 
 »G Industries و”جي لل�سناعات »Envision Partnership بارترن�سيب
 »Linxon Gulf اخلليج  و”لينك�سون   »Hunter Foods ف���ودز  و”هنرت 
و”واي   »Nets International اإنرتنا�سيونال  و”نيت�س   »Nefsy و”نف�سي 
 YES Full Circle Waste النفايات ومعاجلتها  ا�س فول �سريكل جمع  اي 

.»Collection and Treatment
ويف ك��ل��م��ت��ه ال��رتح��ي��ب��ي��ة خ���الل ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي، ه��ن��اأ ح�����س��ن ال��ه��ا���س��م��ي، املدير 

هذه  خ��الل  العالمة  على  احلا�سلة  ال�سركات  جميع  دب��ي  لغرف  بالإنابة  العام 
الدورة، م�سيداَ بجهودهم ودورهم البارز جتاه امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات 
اأن الرتفاع يف ن�سب املتقدمني للح�سول على العالمة  اإىل  وال�ستدامة، موؤكداً 
خالل ال�سنوات املا�سية موؤ�سر على زيادة الوعي يف جمتمع الأعمال حول هذه 
التابع لغرفة جتارة  اأخالقيات الأعمال  اأن مركز  املمار�سات.  واأ�ساف الها�سمي 
امل�سوؤولية  ممار�سات  وتعزيز  لدعمهم  ال�سركات  مع  جنب  اإىل  جنباً  يعمل  دب��ي 
العالمة  اأن  موؤكداً  التجارية،  عملياتهم  يف  وال�ستدامة  لل�سركات  الجتماعية 
تعتر اأداة ت�سخي�سية وتطويرية لل�سركات مل�ساعدتهم على تقييم ا�سرتاتيجياتهم 
يف  والقوة  ال�سعف  نقاط  واكت�ساف  لل�سركات  الجتماعية  بامل�سوؤولية  اخلا�سة 

توجهاتها العملية لإدارة تاأثريات ن�ساطها التجاري على البيئة واملجتمع.
وعر ممثلو ال�سركات املكرمة عن �سعادتهم بح�سولهم على عالمة غرفة جتارة 
اأخالقيات  مركز  مببادرات  م�سيدين  للموؤ�س�سات،  الجتماعية  للم�سوؤولة  دبي 
بيئة  تناف�سيتهم يف  ن�ساطاتهم وتطويرها مبا يعزز من  الأعمال ودوره يف دعم 
بفئاتها  ال��ع��الم��ة  على  للح�سول  تتقدم  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات  وت�ستفيد  الأع���م���ال.  

الت���������س����الت ال��ف�����س��ائ��ي��ة لإن���رتن���ت 
الأ�سياء مثل »LoRa IoT« وهي نوع 
اجلديد  الال�سلكي  ال��روت��وك��ول  من 
امل�����س��م��م ل��الت�����س��الت ط��وي��ل��ة املدى 
تغطية  لتو�سيع  الطاقة  ومنخف�سة 
احلالية  الأر���س��ي��ة  الت�����س��الت  �سبكة 
ومبجرد ت�سغيل الأقمار ال�سطناعية 
بعد  عن  الأ�سول  بيانات  جمع  ميكن 
اأ�سرع  وق���ت  ويف  ب��ك��ث��ري  اأق����ل  بتكلفة 
ك���ث���رياً م��ق��ارن��ة م���ع ت��و���س��ي��ع تغطية 
املناطق  يف  �سيما  ل  الأر�سية  ال�سبكة 
اجلبال  مثل  الوعرة  الت�ساري�س  ذات 
ال�سحاريوميكن  اأو  ال����غ����اب����ات  اأو 
حت�سني دقة التنبوؤ بالطق�س وعوامل 
الغيوم  وحركة  ال�سطوع  ومنها  املناخ 

والغبار.

•• دبي-وام:

الطاير  حم��م��د  �سعيد  م��ع��ايل  د���س��ن 
التنفيذي  الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�سو 
ل��ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب���ي املحطة 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي  الأر���س��ي��ة لهيئة 
والتطوير مبجمع  البحوث  يف مركز 
للطاقة  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
الهيئة  ب���رن���ام���ج  ���س��م��ن  ال�����س��م�����س��ي��ة 

للف�ساء “�سبي�س دي«.
الأر�سية  امل��ح��ط��ة   - ت��د���س��ني  ح�����س��ر 
التعقب  ع���ل���ى  ال������ق������ادرة  امل�����س��ت��ق��ل��ة 
الهيئة  اأق������م������ار  م�����ع  وال�����ت�����وا������س�����ل 
ال�سطناعية اخلا�سة باملدار الأر�سي 
 700-400 ارت��ف��اع  على  املنخف�س 
املهند�س وليد بن �سلمان  كيلومرت - 

اإ�سافة اإىل خف�س التكاليف وحت�سني 
ف�����س��اًل عن  الهيئة  اأ���س��ول  ا���س��ت��ث��م��ار 
ن���ق���ل امل����ع����ارف واخل��������رات وت���دري���ب 
الهيئة. وخالل  يف  امل��واط��ن��ة  ال��ك��وادر 
املقبل نخطط  العام  الربع الأول من 
اآخر  نانوي  ا�سطناعي  قمر  لإط��الق 
من نوع »U6« لتطبيقات ال�ست�سعار 
ت��ق��ن��ي��ات ت�سوير  ب��ع��د ي�����س��ت��خ��دم  ع��ن 
واملكانية  ال���زم���ان���ي���ة  ال���دق���ة  ع��ال��ي��ة 
ي��ت��م ت�����س��م��ي��م��ه��ا خ�����س��ي�����س��اً حل���الت 
ال�ستخدام اخلا�سة بالهيئة . و�سمم 
اأجهزة  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز 
 LoRA اإن���رتن���ت الأ���س��ي��اء »  اإر����س���ال 
التوا�سل  ع��ل��ى  ق����ادرة  »ل��ت��ك��ون   IoT
الأر�سية«  الت�سال  تقنية  با�ستخدام 
�سبكات  »وك��ذل��ك   Infra-X LoRA

الطاقة  �سبكة  اإدارة  وحت�سني  وامل��ي��اه 
و���س��ب��ك��ات ن��ق��ل وت���وزي���ع امل���ي���اه. وقال 
م��ع��ال��ي��ه: ن��ه��دف م��ن خ���الل برنامج 
�سيدي  اأط��ل��ق��ه  ال���ذي  دي”  “�سبي�س 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
اأن تكون  اإىل   2021 يناير  يف  اهلل” 
النانوية  ال�سطناعية  الأقمار  تقنية 
اإنرتنت  ات�������س���الت  ل�����س��ب��ك��ة  م��ك��م��ل��ة 
الأ�سياء الأر�سية لدعم رقمنة �سبكات 
وفعالية  ك��ف��اءة  ورف��ع  وامل��ي��اه  الطاقة 
والت�سغيل  ال���ت���خ���ط���ي���ط  ع���م���ل���ي���ات 
الإنتاج  لقطاعات  الوقائية  وال�سيانة 
الذكية  وال�سبكات  وال��ت��وزي��ع  والنقل 
وحمطات �سحن ال�سيارات الكهربائية 

لقطاع  للرئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ن��ائ��ب 
الهيئة  يف  والتميز  الأع��م��ال  تطوير 
نائب  العليلي  را���س��د  علي  وال��دك��ت��ور 
ال���ب���ح���وث وال���ت���ط���وي���ر قطاع  رئ��ي�����س 
الهيئة  يف  والتميز  الأع��م��ال  تطوير 
البحوث  يف  ال���ع���ام���ل���ني  م����ن  وع������دد 
والتطوير. واأ�ساد معايل �سعيد حممد 
ال��ط��اي��ر ب��ج��ه��ود ال��ب��اح��ث��ني يف مركز 
وبناء  تطوير  يف  والتطوير  البحوث 
املحطة الأر�سية مثنياً على جناحهم 
وتطوير  متقدمة  تقنيات  اب��ت��ك��ار  يف 
اإنرتنت  ت��ق��ن��ي��ة  ب��ا���س��ت��خ��دام  ح���ل���ول 

الأ�سياء لالأقمار ال�سطناعية.
ولفت معاليه اإىل اأهمية دور الباحثني 
متخ�س�سة  ا�ستخدام  نظم  اإي��ج��اد  يف 
لعمليات اإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء 

الت�سعة  الأ����س���ه���ر  خ����الل  وك���ب���رية 
التزامنا  ���س��م��ن  وه����ذا  امل��ا���س��ي��ة، 
مليار   30 ي��ب��ل��غ  ب��ت��ق��دمي مت��وي��ل 
لدعم   2026 ع��ام  بحلول  دره���م 

تطور وتنوع اقت�ساد دولتنا.
�سن�ستكمل  قائاًل:  النقبي  واختتم 
تنموية  مت��وي��ل��ي��ة  ح���ل���ول  ت���وف���ري 
خم�����س�����س��ة وت��ن��اف�����س��ي��ة ون����وؤك����د، 
الر�سيدة،  ق��ي��ادت��ن��ا  دع����م  ب��ف�����س��ل 
تنفيذ  مل����وا�����س����ل����ة  ا�����س����ت����ع����دادن����ا 
ال��ت��ن��م��وي��ة ودعم  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا 
القطاعات ال�سرتاتيجية اخلم�سة 
لتعزيز م�ساهمتنا ودورنا يف تطور 

ومنو القت�ساد الإماراتي.

•• اأبوظبي -وام:

م�سرف  اإدارة  جم���ل�������س  ع����ق����د 
الإم��������������ارات ل���ل���ت���ن���م���ي���ة، امل����ح����رك 
التنويع  لأج��ن��دة  الرئي�سي  امل���ايل 
القت�سادي والتحول ال�سناعي يف 
ملراجعة  اجتماعاً  الإم����ارات،  دول��ة 
بتاريخ  امل��ن��ت��ه��ي��ة  ل��ل��ف��رتة  ن��ت��ائ��ج��ه 

30 �سبتمر 2022.
ون��اق�����س الج��ت��م��اع ال��ت��ق��دم املحرز 
امل�سرف  ا�سرتاتيجية  تطبيق  يف 
ومت���ك���ني  دع��������م  اإىل  ال������رام������ي������ة 
ا�سرتاتيجية التنمية ال�سناعية يف 
الدولة وت�سريع تبني التكنولوجيا 
منو  دع��م  اىل  بالإ�سافة  املتقدمة 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  ال�����س��رك��ات 
النا�سئة  ال�������س���رك���ات  وت�����س��ج��ي��ع 
والبتكار. و�سّجل م�سرف الإمارات 
الإجن�����ازات  م��ن  ال��ع��دي��د  للتنمية 
على  امل��واف��ق��ة  بينها  وم���ن  امل��ال��ي��ة 
متويالت بقيمة 4.4 مليار درهم 
من  الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر  خالل 
عام 2022، بزيادة قدرها 59% 
عن  و588%  ال�سابق  الربع  عن 

الفرتة ذاتها من العام املا�سي.
وي�سطلع امل�سرف بدور حموري يف 

ق����درات����ه ال���رق���م���ي���ة ب��ت��ع��زي��ز منو 
بداية  فمنذ  التمويلية؛  عملياته 
�سهد  تاريخه،  وحتى   2022 عام 
ح�سابا   1،377 ت�سجيل  امل�سرف 
للخدمات  ت��ط��ب��ي��ق��ه  ع���ر  رق��م��ي��ا 
املخ�س�س  ل���الأع���م���ال  امل�����س��رف��ي��ة 
وال�سغرية  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ل��ل�����س��رك��ات 
للعمالء  ومي���ك���ن  وامل���ت���و����س���ط���ة. 
امل�سرف  ل��دى  ح�ساب  فتح  اإجن���از 
48 ���س��اع��ة ف��ق��ط من  يف غ�����س��ون 
عالوًة  ال��رق��م��ي،  التطبيق  خ���الل 
موؤخراً،  امل�سرف  اأطلق  ذلك،  على 
 - “بيهايف  من�سة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الأوىل  تعد  خدمة   ،»Beehive
الدولة  ع��ل��ى ���س��ع��ي��د  ن��وع��ه��ا  م���ن 
ال�سغرية  ل��ل�����س��رك��ات  وخم�س�سة 
تقدمي  م��ن  لتمكينها  واملتو�سطة 
طلب متويل ي�سل حتى 5 ماليني 
دره���م م��ع ال��ب��ت ب��ه خ���الل 5 اأيام 
و�سهلة  بالكامل  رقمية  بطريقة 

و�سريعة واآمنة. كما يقدم امل�سرف 
ب���رام���ج دع����م غ���ري م�����ايل، ت�سمل 
عر  وا�ست�سارية  تعليمية  خدمات 
“خمتر  الإل���ك���رتون���ي���ة  م��ن�����س��ت��ه 
الثقافة  تعزيز  ل��دع��م  الأعمال” 
امل���ال���ي���ة ورف�����ع ال���وع���ي ب���اجل���دارة 
امل�سرف  وي�����وؤك�����د  الئ���ت���م���ان���ي���ة؛ 
ال���ت���زام���ه ب���دع���م م��ن��ظ��وم��ة ري����ادة 
ال�سغرية  وال�������س���رك���ات  الأع����م����ال 
واملتو�سطة يف دول��ة الإم��ارات عر 

مّدها بحلول مبتكرة وفريدة.
وقال اأحمد حممد النقبي، الرئي�س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل�������س���رف الإم����������ارات 
للتنمية: يوا�سل م�سرف الإمارات 
التحويلية  اأجندته  للتنمية تنفيذ 
تعزيز مرونة وتطور  اإىل  الرامية 
القت�ساد الإماراتي، ويتجلى ذلك 
بقيمة  مت���وي���الت  ت��خ�����س��ي�����س��ه  يف 
نا�سئة  ل�سركات  دره��م  مليار   4.4
ومتو�سطة  ����س���غ���رية  و�����س����رك����ات 

دعم الأجندة القت�سادية الوطنية 
التمويل  خ����دم����ات  ت���ق���دمي  ع����ر 
لل�سركات  امل��ب��ا���س��ر  وغ���ري  امل��ب��ا���س��ر 
ال�سغرية  وال�������س���رك���ات  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
يف  العاملة  وال��ك��ب��رية  واملتو�سطة 
الأولوية  ذات  اخلم�سة  القطاعات 
التحتية،  والبنية  ال�سناعة،  وه��ي 
والأمن  املتقدمة،  والتكنولوجيا 

الغذائي، والرعاية ال�سحية.
م�ساهمة  التمويالت  ه��ذه  ورفعت 
امل�سرف يف الناجت املحلي الإجمايل 
دره���م  م��ل��ي��ار   2.6 اإىل  ل���ل���دول���ة 
من  الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر  خالل 
عام 2022، بزيادة ن�سبتها 625 
نف�سها من  ب��ال��ف��رتة  م��ق��ارن��ًة   %
امل�سرف على  2021. ووافق  عام 
 1.291 قيمتها  بلغت  مت��وي��الت 
ال�سغرية  لل�سركات  دره���م  مليار 
الت�سعة  الأ�سهر  خالل  واملتو�سطة 
الأوىل من عام 2022، اأي بزيادة 

م�سرف الإمارات للتنمية، بو�سفه 
الدولة،  يف  التنمية  حمركات  اأحد 
اإىل  التمويلية  اأن�سطته  من خالل 
القت�سادي،  ال��ن��م��و  ع��ج��ل��ة  دف����ع 
الناجت  يف  م�ساهمته  ارتفعت  حيث 
النفطي  غ���ري  الإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي 
للدولة اإىل 2.6 مليار درهم منذ 
تاريخه  وحتى   2022 عام  بداية 
اأن�سطة  اإطار التزامه بدعم  .. ويف 
امل�سرف  ق����دم  امل��ح��ل��ي��ة،  الب���ت���ك���ار 
لتمويل  دره��م  مليارات   3 ح��وايل 

�سركات مملوكة لإماراتيني.
�سلطان  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  وق�����ال 
ال�سناعة  وزي�����ر  اجل����اب����ر،  اأح���م���د 
ورئي�س  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الإم�����ارات  م�����س��رف  اإدارة  جم��ل�����س 
القيادة  توجيهات  ح�سب  للتنمية: 
الإمارات  م�سرف  يعمل  الر�سيدة، 
املتكاملة  الروؤية  اإط��ار  يف  للتنمية 
مل�ستقبل القت�ساد الوطني، والتي 

بالفرتة  م��ق��ارن��ًة   86% ق��دره��ا 
نف�سها من عام 2021 .. وانق�سم 
هذ املبلغ اإىل 806 ماليني درهم 
مبا�سرة  مت����وي����الت  ����س���ك���ل  ع���ل���ى 
متويالت  دره�����م  م��ل��ي��ون  و485 
�سمان  برنامج  عر  مبا�سرة  غري 
ال�سغرية  ل��ل�����س��رك��ات  ال���ت���م���وي���ل 
امل�سرف  يقدمه  ال��ذي  واملتو�سطة 
بالتعاون مع �سركائه من امل�سارف 
امل�سرف  وخ�����س�����س  ال���ت���ج���اري���ة. 
مليار   3.1 ب��ق��ي��م��ة  مت����وي����الت 
الكبرية  لل�سركات  اإم��ارات��ي  دره��م 
الكبرية  ال�سركات  ق�سم  ويدعم   ..
للتنمية  الإم����������ارات  م�������س���رف  يف 
عر  الأول�����وي�����ة  ذات  ال���ق���ط���اع���ات 
متويل م�ساريع يف جمالت حيوية، 
ال���ب���ي���ان���ات، وحتلية  م���راك���ز  م��ث��ل 
وامل�ست�سفيات،  وال���ن���ق���ل،  امل����ي����اه، 
اللوج�ستية  واخل��دم��ات  وامل�سانع، 
ويهدف  وغ���ريه���ا.  امل��ت��خ�����س�����س��ة، 

ت�����س��ع��ى ل��ت��ع��زي��ز م���ك���ان���ة ال���دول���ة 
لل�سناعة  ع��امل��ي��اً  م���رك���زاً  ل��ت��ك��ون 
مع  امل�ستقبل،  و�سناعات  املتقدمة 
والغذائي  ال�سناعي  الأم��ن  �سمان 
النتائج  وتعك�س  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي؛ 
امل�سرف  ���س��ج��ل��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ت��م��ي��زة 
من  الأوىل  ال��ت�����س��ع��ة  الأ����س���ه���ر  يف 
احلثيثة  ج���ه���وده  احل�����ايل  ال���ع���ام 
القت�سادي  التنويع  اأجندة  لدعم 
الذاتي  اكتفائها  وتعزيز  للدولة، 
القت�سادية  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  ورف�����ع 
لل�سركات  دع��م��ن��ا  خ���الل  وم���ن   ..
ال�سغرية  وال�������س���رك���ات  ال���ك���ب���رية 
فاإننا  الأع��م��ال،  ورواد  واملتو�سطة 
ك��ب��رية يف الناجت  ب�����س��ورة  ن�����س��اه��م 
وندعم  للدولة  الإج��م��ايل  املحلي 
ب���ن���اء م�����س��ت��ق��ب��ل اق���ت�������س���ادي اأك���رث 

ا�ستدامًة لأبنائها.
الإمارات  م�سرف  جهود  وت�ساهم 
تطوير  يف  احل���ث���ي���ث���ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

اأ�شول القطاع امل�شريف تتجاوز 3.5 تريليون درهم نهاية اأغ�شط�س املا�شي
•• اأبوظبي-وام:

 3.5 حاجز  امل�سرفية  القبولت  �ساماًل  امل�سرفية  الأ���س��ول  اإج��م��ايل  جت��اوز 
اإح�سائيات  اأح����دث  وف���ق  امل��ا���س��ي،  اأغ�سط�س  �سهر  ن��ه��اي��ة  يف  دره���م  ت��ري��ل��ي��ون 
ال�سادرة  املركزي  امل�سرف  اإح�سائيات  واأظ��ه��رت  امل��رك��زي.  الإم���ارات  م�سرف 
اأم�س، اأن اإجمايل الأ�سول امل�سرفية ارتفع على اأ�سا�س �سهري بن�سبة 0.9% 
اإىل 3.523 تريليون درهم يف نهاية اأغ�سط�س املا�سي، مقارنة بنحو 3.49 
امل�سرفية  الودائع  اإجمايل  اأن  واأو�سح  ال�سابق عليه.  يوليو  تريليون درهم يف 

مقابل زيادة بن�سبة %0.3 يف الئتمان الأجنبي. وتو�سعت القاعدة النقدية 
بن�سبة %1.2 وذلك من 469.9 مليار درهم يف نهاية يوليو اإىل 475.4 
احل�ساب  يف  الرت��ف��اع  نتيجة  وذل��ك  املا�سي،  اأغ�سط�س  نهاية  يف  دره��م  مليار 
%41.2 و0.6%  بن�سبة  النقدية  الإي��داع والذون��ات  الحتياطي و�سهادات 
على التوايل. واأو�سح تقرير امل�سرف املركزي اأن عر�س النقد “ن1” ي�سمل 
النقد املتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “احل�سابات اجلارية واحل�سابات 
حتت الطلب لدى البنوك انخف�س بن�سبة %0.2 من 720.6 مليار درهم 

يف نهاية يوليو اإىل 719.4 مليار درهم يف نهاية اأغ�سط�س.

ارتفع بن�سبة %1.6 من 2.132 تريليون درهم يف نهاية يوليو املا�سي اإىل 
2.166 تريليون درهم يف اأغ�سط�س 2021، وذلك نتيجة لرتفاع يف ودائع 
وودائع  احلكومي  القطاع  ودائ��ع  يف  ال��زي��ادة  نتيجة   2.8% بن�سبة  املقيمني 
القطاع العام وودائع القطاع اخلا�س وودائع املوؤ�س�سات املالية غري امل�سرفية 

بن�سبة %7.1 و%3.3 و%1.5 و%0.8 على التوايل.
%0.3 من  بن�سبة  انخف�س  امل�����س��ريف  الئ��ت��م��ان  اإج��م��ايل  اأن  امل��رك��زي  وذك���ر 
نهاية  يف  دره���م  تريليون   1.851 اإىل  يوليو  يف  دره���م  تريليون   1.857
املحلي  الئتمان  %0.4 يف  بن�سبة  انخفا�س  نتيجة  وذلك  املا�سي،  اأغ�سط�س 
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خف�س  ق��رار  اأن  واأو���س��ح  والطلب. 
الإن���ت���اج م���ن ���س��اأن��ه اأن ي�����س��اع��د يف 
ا�ستقرار اأ�سعار اأ�سواق النفط خالل 
الفرتة القادمة وحتقيق التوازن ما 

بني العر�س والطلب.

التزام اأبوظبي برت�سيخ ال�ستدامة 
وتطوير قطاع التقنيات املتقدمة، 
تو�سيع  يف  م�ساهمتها  ع��ن  ف�ساًل 
توفرها  ال���ت���ي  اخل����دم����ات  ن���ط���اق 
تطوير  خ���الل  وم���ن  “اإميريج”. 
للطاقة  م���وث���وق  م�����س��در  واإدارة 
“اإميريج”  ���س��ت��ت��ي��ح  ال���ن���ظ���ي���ف���ة، 
على  ال��رتك��ي��ز  “خزنة”  ل�����س��رك��ة 
عالية  بيانات  مركز  خدمة  توفري 
مدينة  ���س��م��ن  لعمالئها  اجل����ودة 

م�سدر وخارجها«.

قرار منظمة “اأوبك بل�س” الأخري 
بخف�س الإنتاج النفطي.

خالل  ت�سريحات  يف  معاليه  وق��ال 
م����وؤمت����ر ���س��ح��ف��ي ع���ق���د اأم���������س يف 
تفا�سيل  ع���ن  ل���الإع���الن  اأب��وظ��ب��ي 

•• اأبوظبي-وام:

ب��ن حم��م��د بن  اأك����د م��ع��ايل �سهيل 
الطاقة  وزي������ر  امل�����زروع�����ي  ف����ار�����س 
وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، ع��ل��ى ال��ث��ق��ة يف 

اأبوظبي  وموؤمتر  معر�س  فعاليات 
الدويل للبرتول “اأديبك 2022” 
اإن قرارات املنظمة فنية بحتة تقوم 
يف  والطلب  العر�س  درا���س��ات  على 
الأ���س��واق لت��خ��اذ ال��ق��رار ال�سحيح 

م�سداقية  على  م��وؤك��داً  واملنا�سب، 
عن  تعر  ال��ت��ي  املنظمة  و�سفافية 
املهنية يف اتخاذ القرارات ال�سائبة.

يف  ثقتنا  “جندد  م��ع��ال��ي��ه:  وت��اب��ع 
ال��ق��رار ون��وؤك��د اأن ه��ذا ال��ق��رار كان 

املوؤ�سرات  م��ع  ومتما�سيا  ���س��ائ��ب��اً، 
،واأن  العاملية  واملالية  القت�سادية 
اأ����س�������س فنية  ال����ق����رار م��ب��ن��ي ع��ل��ى 
ال�سوق  اأو����س���اع  ت���واك���ب  ودرا�����س����ات 
العر�س  وم�������س���ت���وي���ات  ال���ع���امل���ي���ة 

طاقة �سم�سية كهرو�سوئية مثّبتة 
على الأر�س لتوفري الطاقة ملركز 
ال��ت��اب��ع ل�سركة  ال��ب��ي��ان��ات اجل��دي��د 

“خزنة” �سمن مدينة م�سدر.
رخ�سة  ع��ل��ى  امل��ح��ط��ة  وح�س�سلت 
بنظام  ل���ل���ك���ه���رب���اء  ذات������ي  ت���ول���ي���د 
الكهرو�سوئية  ال�سم�سية  الأل���واح 
من قبل دائرة الطاقة – اأبوظبي، 
و�ستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 
7 ميجاواط عند الذروة، و�ستوفر 

••  اأبوظبي-وام:

ال�سركة  “اإميريج”،  اأع����ل����ن����ت 
اأبوظبي  ����س���رك���ة  ب����ني  امل�������س���رتك���ة 
و”اإي  “م�سدر”  امل�ستقبل  لطاقة 
اتفاقية  ت��وق��ي��ع  ع���ن  اأف”،  دي 
�سنرت”،  دات����ا  “خزنة  ���س��رك��ة  م��ع 
وا�سعة  البيانات  ملراكز  �سبكة  اأكر 
النطاق يف ال�سرق الأو�سط و�سمال 
حمطة  لتطوير  وذل���ك  اأف��ري��ق��ي��ا، 

اأبوظبي  “خزنة  ملن�ساأة  الكهرباء 
حالياً  اإن�������س���اوؤه���ا  ي��ت��م  ال���ت���ي   ”6
املدينة  م�������س���در،  م���دي���ن���ة  ���س��م��ن 
اأبوظبي.  يف  ال���رائ���دة  امل�����س��ت��دام��ة 
مهام  كامل  “اإميريج”  و�ستتوىل 
تنفيذ امل�سروع، مبا ي�سمل التمويل 
والت�سميم وامل�سرتيات والإن�ساءات 
وال��ع��م��ل��ي��ات وال�����س��ي��ان��ة مل����دة 25 
عاماً. و قال ح�سن النقبي، الرئي�س 
التنفيذي ل�سركة “خزنة” - بهذه 

زيادة  �سهدنا  لقد   “  :  - املنا�سبة 
على  ال���ط���ل���ب  ح���ج���م  م���ذه���ل���ة يف 
البيانات. وملواكبة العتماد املتزايد 
تقنيات  وان��ت�����س��ار  ال��ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى 
على  ك����ان  الأ�سياء”،  “انرتنت 
اأن تقوم بخطوات  البيانات  مراكز 
نطاق  وتو�سيع  لتعزيز  مت�سارعة 
اليوم  جعلها  مما  التحتية،  بنيتها 
امل�ستهلكة  الرئي�سية  املن�ساآت  م��ن 
ل��ل��ط��اق��ة ع���امل���ي���اً. وان���ط���الق���اً من 

البيانات  م��راك��ز  ل��ت��اأث��ري  اإدراك���ن���ا 
داتا  “خزنة  يف  فاإننا  البيئة،  على 
�سنرت” نقوم حالياً بت�سميم وبناء 
مراكز البيانات مع مراعاة عوامل 
ا�ستخدام  جانب  اإىل  ال���س��ت��دام��ة، 
تاأثريها  م��ن  للحد  بيئية  ح��ل��ول 

على التغري املناخي«.
من جهته، قال مي�سيل اأبي �سعب، 
“اإميريج”:  ����س���رك���ة  ع�����ام  م���دي���ر 
�سركة  م��ع  التفاقية  ه��ذه  “تاأتي 
اإط��ار دعم  يف  “خزنة دات��ا �سنرت” 

وزارة املالية تعلن عن تعديل بع�س 
اأحكام مواد قانون ال�شريبة النتقائية 

•• اأبوظبي-وام: 

ك�سفت وزارة املالية عن اإجراء بع�س التعديالت على اأحكام املر�سوم بقانون 
احتادي رقم )7( ل�سنة 2017 يف �ساأن ال�سريبة النتقائية، والتي دخلت 

حيز التنفيذ منذ 14 اأكتوبر 2022. 
وتاأتي هذه التعديالت على بع�س اأحكام مواد القانون يف اإطار دعم قطاع 
اخلا�سعني  لالأ�سخا�س  ال�سريبية  باللتزامات  الوفاء  وت�سهيل  الأعمال، 
ومعاجلة  ال�سريبي،  التهرب  م�ستويات  خف�س  نحو  وال�سعي  لل�سريبة، 

بع�س التحديات املتعلقة بتطبيق ال�سريبة النتقائية. 
وي�سم املر�سوم بقانون احتادي رقم )19( ل�سنة 2022 ب�ساأن تعديل بع�س 
ال�سريبة  �ساأن  2017 يف  ل�سنة  احت��ادي رقم )7(  بقانون  املر�سوم  اأحكام 

النتقائية، التعديالت اجلديدة التالية : 
ا�ستثناء الأ�سخا�س الذين يقومون بال�سترياد لغري اأغرا�س ممار�سة   -  1
الأعمال من الت�سجيل ال�سريبي مع الإبقاء على فر�س ال�سريبة على ذلك 
ال�سترياد، كما يتم التعديل على ذات املادة يف �ساأن ا�سرتاط اأن يتم تقدمي 
طلب ال�ستثناء من الت�سجيل ال�سريبي قبل ممار�سة الن�ساط ولي�س عند 

ا�ستحقاق ال�سريبة. 
اإ�سافة بند جديد للتاأكيد على اأن اأي �سخ�س ي�ستلم اأي مبلغ على اأنه   -  2
الحتادية  للهيئة  املبلغ  ذلك  ب�سداد  فاتورة ملزم  ب�ساأنه  ُي�سدر  اأو  �سريبة 
امل�ستحقة، وذلك  املقررة لل�سريبة  املعاملة  املبلغ بذات  لل�سرائب، ويعامل 
يلزم اخلا�سع لل�سريبة بدفع الأموال التي ي�ستلمها على اأنها �سريبة اإىل 

الهيئة، حتى واإن كان فر�س ال�سريبة قد مت خطاأً اأو تهّرًبا. 
ال�سريبي  التقييم  ح���الت  يف  ب��ال��ت��ق��ادم  خ��ا���س��ة  اأح���ك���ام  اإ���س��اف��ة  مت   -  3
والتدقيق ال�سريبي واملدد امل�سموح بها لتقدمي الت�ساريح الطوعية؛ وت�سع 
اأحكام التقادم احلد الأق�سى لالإطار الزمني الذي ميكن للهيئة الحتادية 
لل�سرائب - التي تتوىل تطبيق ال�سريبة النتقائية - اأن تت�سرف خالله؛ 
اإج���راءات،  اأي  اتخاذ  من  عموماً  الهيئة  مٌتنع  امل��دة،  ه��ذه  انتهاء  ومبجرد 
تقييم �سريبي  اإ�سدار  اأو  تدقيق �سريبي  اإج��راء  للهيئة  ل يجوز  وعموماً 
ذات  ال�سريبية  الفرتة  نهاية  من  �سنوات   5 م��رور  بعد  لل�سريبة  خا�سع 
ال�سلة، ومبوجب الأحكام، هناك حالت ا�ستثناء من تلك القاعدة العامة. 

كما تناول املر�سوم بالقانون الحتادي املحدث بع�س التعديالت الأخرى، 
 14 من  اعتباراً  التعديالت  بتلك  العمل  �سيتم  املر�سوم،  ذل��ك  ومبوجب 

اأكتوبر 2022. 

ملتقى التعاون القت�شادي ي�شتعر�س فر�س زيادة التبادل التجاري وال�شتثمارات بني اأبوظبي وبنغالدي�س 
•• اأبوظبي- وام:

نّظمت دائرة التنمية القت�سادية- اأبوظبي و�سفارة جمهورية بنغالدي�س 
لتعزيز  القت�سادي  التعاون  ملتقى  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  يف 

التبادل التجاري وال�ستثمارات. 
القت�سادية-  التنمية  دائ��رة  رئي�س  ال�سرفاء،  علي  ودع��ا معايل حممد 
وبنغالدي�س  الإم����ارات  دول��ة  يف  الأع��م��ال  ورواد  امل�ستثمرين  اأب��وظ��ب��ي، 
النمو  لتحقيق  الأع��م��ال  وبيئة  ال���س��ت��ث��م��ارات  ف��ر���س  م��ن  لال�ستفادة 

والزدهار وتعزيز العالقات. 
مف�سلًة  وج��ه��ًة  مكانتها  تر�سيخ  م��ن  اأبوظبي  »متكنت  معاليه:  وق��ال 
الأعمال  لالأعمال وال�ستثمارات عر توفري منظومة متكاملة لريادة 
لتحقيق  الفر�س  يتيح  م��ا  وه��و  العاملية  والتناف�سية  باحليوية  تتميز 

 5.8% يبلغ  بنغالدي�س معدل منو  اقت�ساد  اأن يحقق  يتوقع  املتحدة، 
يف العام 2022 و%6 يف العام 2023. وقامت بنغالدي�س بال�ستثمار 
يف تطوير عدة قطاعات، ومتكنت من جتاوز تداعيات جائحة كوفيد-
اأكر م�سدر  العاملي، وحافظت على موقعها كثاين  19 على القت�ساد 
ل��ل��م��الب�����س يف ال���ع���امل.  وم���ع زي�����ادة ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب���ني اأبوظبي 
جلمع  كمن�سة  القت�سادي  التعاون  ملتقى  تنظيم  ياأتي  وبنغالدي�س، 
يف  خا�سة  العالقات  تعزيز  فر�س  ملناق�سة  الثنائي  بالتعاون  املهتمني 
ال�سيدلنية  وال�سناعات  والت�سنيع  الغذائي  والأمن  الزراعة  قطاعات 

واخلدمات املالية. 
وا�ستعر�س �سعادة �سلمان ف�سل الرحمن، م�ست�سار رئي�س وزراء بنغالدي�س 
لل�سناعة وال�ستثمار واقع النمو القت�سادي يف بالده، واخلطوات التي 
الواعدة  والقطاعات  وال�ستثمارات  الأع��م��ال  بيئة  لتح�سني  اتخذتها 

املزيد من النمو. وا�ستناداً اإىل الروابط املتينة وبيئة و�سيا�سات الأعمال 
التعاون  ع��الق��ات  لتعزيز  وا���س��ع��ة  اإم��ك��ان��ات  ه��ن��اك  اأن  ن���رى  ال��داع��م��ة، 
ال�سرتاتيجية يف عدة قطاعات«.  �سهد امللتقى �سعادة حممد اأبو ظفر، 
�سفري جمهورية بنغالدي�س لدى الدولة و�سعادة �سلمان ف�سل الرحمن، 
را�سد  و�سعادة  وال�ستثمار،  لل�سناعة  بنغالدي�س  وزراء  رئي�س  م�ست�سار 
عبد الكرمي البلو�سي، وكيل دائرة التنمية القت�سادية- اأبوظبي و�سعادة 
�سامح القبي�سي، املدير العام لل�سوؤون القت�سادية يف الدائرة وعدد من 

امل�سوؤولني من اجلانبني بالإ�سافة اإىل ممثلي القطاع اخلا�س. 
مت�سارعاًعر  املا�سية، �سهد منواً  ال�سنوات  اقت�ساد بنغالدي�س يف  وكان 
وا�ستقطاب  الأع��م��ال  مم��ار���س��ة  لت�سهيل  ال��الزم��ة  الإج�����راءات  تطوير 

ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة. 
الأمم  عن  ال�سادر  واآف��اق��ه  العاملي  القت�سادي  الو�سع  لتقرير  ووف��ق��اً 

لتوطيد التعاون مع اأبوظبي. 
ال�سناعية  خليفة  وم��دي��ن��ة  لال�ستثمار  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  ممثلو  وق���ام 
بعر�س  اأبوظبي،  لقت�سادية  التابع  ال�سناعة،  تنمية  ومكتب  )كيزاد( 
فر�س ال�ستثمارات واملبادرات يف اأبوظبي مثل ال�سرتاتيجية ال�سناعية 
ال�سناعي  املركز  بو�سفها  الإم��ارة  مكانة  لرت�سيخ  موؤخراً  اأُطلقت  التي 
النفطية  ال�سادرات غري  املنطقة، وخططها لزيادة  الأكرث تناف�سيًة يف 
درهم  مليار   178.8 اإىل   2021 ال��ع��ام  يف  دره���م  مليار   73.5 م��ن 

بحلول العام 2031. 
وق����ال ���س��ع��ادة را����س���د ع��ب��د ال���ك���رمي ال��ب��ل��و���س��ي، وك��ي��ل دائ�����رة التنمية 
القت�سادي  ال��ت��ع��اون  ملتقى  تنظيم  »يعك�س  اأب��وظ��ب��ي:  القت�سادية- 
اأبوظبي  حر�سنا على ا�ستك�ساف املزيد من ال�سبل لتعزيز التعاون بني 

وبنغالدي�س، ونعتقد اأن هناك فر�س واعدة يف هذا املجال«. 

�شهيل املزروعي: قرارات اأوبك+ مرتبطة باأ�شا�شيات العر�س والطلب

 اإميريج توقع اتفاقية لتطوير حمطة طاقة �شم�شية ل�شالح من�شاأة خزنة داتا �شنرت يف مدينة م�شدر

Date 19/ 10/ 2022  Issue No : 13675
SHARJAH FEDERAL APPEAL COURT 

CASE MANAGEMENT OFFICE
SUMMONING ANNOUCEMENT TO THE APPELLE 

INORDER TO APPEAR BEFORE THE CASE MANAGEMENT OFFICE
TO BE CIRCULATED IN THE ARABIC & ENGLISH NEWSPAPER

IN THE LAWSUIT NO. (1289/2022 Labor)
Pursuant to request of the appellant : JABAL AL NOOR PRINTING PRESS LLC  
To the appelle : MD MONIROJJAMAN SOROWAR HOSSAIN
You are hereby requested to summon before Case Management office 
via video conference in Sharjah Appeal Court in person or through duly 
authorized attorney to submit a reply memo regarding the lawsuit attached 
with all supporting documents on the System of Ministry of Justice on 
Thursday correspondent 20/10/2022, in the above mentioned lawsuit in your 
capacity as an appelle.
United Arab Emirates - Ministry of Justice 
zyousif@moj.gov.ae

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 19/ 10/ 2022  Issue No : 13675
Statement of public notice regarding the judgment

Rendered by Sharjah Federal Court - Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICICPL2021/0009965, writ of performance

Served to : The Convicted Party : Jaweed ahmed Petavi Sobhit Ali Khan, 
Address : 9433021 Please, be informed that on (not applicable) this court 
has rendered its judgment against you in the abovementioned case in 
favor of Al Taher for Iron and Aluminum Trading LLC, as follows : The 
court ruled with obligating the defendant to pay the plaintiff an amount 
one hundred thousand dirhams, along with legal interest of %5 as of the 
date of the judicial claim until full payment is affected and to pay the 
fees and expenses. This judgment is admissible to be appealed during the 
prescribed legal period
Judge : Hamid El-Din Suleiman Khamis
Sharjah Federal Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 19/ 10/ 2022  Issue No : 13675
Regarding to the Lawsuit No. 

Appellate AJAPCIREA2022/0000720/ Civil (Partial)
in announcement

Appellee : Naromeet Kuyedmani Kodmani
His Address: Ajman, Al-djarf, Place No. 5120513889
Kindly know that the Appellant : Brangtheeb Mahawaan. has 
appealed the decision on ..............20, in the elementary lawsuit No. 
AjCapcirea2022/0000720 Civil Appeals Court - Civil (Partial).
your presence or the presence of your representative is required 
before the Ajman Federal Court at the Judicial House on the day. 
Corresponding to 01/11/2022 at 10:30 am, to present your evidence. 
in the event that you do not attend or your legal representative do not 
attend, the court will pass the judgment in absentia.

Judicial Services Office
Omar Rashid Al-Mehairy

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 19/ 10/ 2022  Issue No : 13675
Defendant' notification by publication

To Case Management Office 
Sharjah Federal Court of First Instance-Federal Court of Session

Instance in the case No. SHCFICIREA2022/0006268 Civil (partial)
To the defendant :
1- Al Zahara Petrochemicals LLC - Unknown place of residence.
2- Radwan Mohamed Azlam Muhamed Azlam
At the request of plaintiffs: 1- Sobeih Natarajan Qalathia Sobeih - Indian
2- Mala Rinja Rajan -Indian
Who instituted a lawsuit and demand you to discharge/ acquit the plaintiffs: First, 
from the value of the DH 1,435,000 million cheque under account No. 543987 and 
drawn on (Bank of Baroda) for the defendants; second, The defendants are bound by 
fees, expenses and attorney's fees. You are assigned to attend the 26/10/2022 hearing 
session before the Sharjah Case Management Office- Court of Session Instance. Office 
No.(Case manager Office No.10) in person or by Authorized agent, and to provide the 
plea attached by all the documents, within a period not exceeding 10 days from the date 
of publication, for considering the case with its above- mentioned No.- in your capacity 
as the defendant - shall be executed - It has been entered into on 12/10/2022 AD.
Judicial Services Office

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 19/ 10/ 2022  Issue No : 13675
Notification by Publication

before the Federal Court of Ajman Federal Court of First Instance
in lawsuit No. AJCFICIINJ2022/0003225 summary actions

To : Mario Asunta Agnello Marchón
Unknown Place of Residence : Dubai, Deira, Abu Hail, Hor Al Anz, East Deira, near Abjar Grand 
Deira, Milab scientific and lab equipment trading, Al Nawras Medical Laboratory Supplies LLC.
We notify you that the Plaintiff : Mohamed Yassin Selim Muafi
Address : Ajman Al-Rashidiya, 2 Horizon Towers, 15th Floor, Office 1507 Tel No : 971523405993, has 
filed the above mentioned lawsuit to claim:
1. Acceptance the lawsuit and determination of the nearest hearing for hearing.
2. Appointment an accounting expert whose task shall be to indicate the nature of the relationship 
between the parties to the lawsuit, the amount of the loan received by the Plaintiff from the first 
Defendant, the amount of the payment made by the Plaintiff from this loan, the remaining amount of 
the loan owed by the Plaintiff and the checks received by the second Defendant as a guarantee of this 
debt and its statement and number. whether there is any commercial transaction between the Plaintiff 
and the second Defendant and the amount of this transaction and its reason and to hear the Plaintiff's 
witnesses about the loan and its nature and what was agreed upon during the signing the debt documents 
and in general settle the account between the parties to the lawsuit.
3. To oblige the Defendants to pay the fees, expenses and attorneys' fees.
Therefore, you shall attend before the circuit of summary actions and Grievances of the Federal Court of 
Ajman on the morning of corresponding to 26/10/2022 at 9:00 to submit your defense and documents, 
and if you do not attend or send an authorized attorney on your behalf, the court will initiate
legal proceedings in your absence.
Office of Legal Services / Farouk Juma Al Mashghouni

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392Date 19/ 10/ 2022  Issue No : 13675
Subject : Notification by publication in Arabic/English, 
with regard to the Appealed Case No. 940/2022 (civil)

The Account expert hereby served Mr. Zaheer Iqbal Bek Mirza Zafar, to attend 
the expert meeting to be held on Tuesday corresponding to 25/10/2022 at (11) 
am, in connection with the abovementioned case, and to submit all their defenses' 
supporting documents subject to the legal translation of the documents in two 
copies, at the head office of Al-Nawras Hardware Trading Company, Address: 
Sharjah - Muwaileh, Maliha Street, Shop No. 1+2, owned by Rashed Abdullah 
Omran Al Shamsi.(which is headquarter of the second Appellee)
Best Regards
18/10/2022
Account Expert
Safwat Ahmad Mohamad Al Sageer
//stamped by Account Expert- Safwat Ahmad Mohamad Al Sageer//
E : salsageer@hotmail.com
Mob: 0555282686

Notification by publication

70392

Date 19/ 10/ 2022  Issue No : 13675
Dubai Courts of First Instance

Notification of Publication and Assignment of Payment
On Execution No. 253/2022/13454 - execution of Cheques
Considered in : Ninth Execution Department No. 230
Subject of Execution : Claiming for the amount of the recessed cheque no. 
(000022) issued by Abu Dhabi Islamic Bank with the amount of (AED 91,000)
Execution Applicant : Jeorge Joseph Yacoub Abdelseed - Address : United Arab 
Emirates - Emirate of Dubai - Port Saeed - Deira - Dubai - Ithad Street - Business 
Avenue Building Apartment 809 Behind Nissan Showcase
Informed Parties : 1- Omar Hago Elawad Ahmed in his capacity as Defendant
Subject of Notification : The abovementioned executive case was filed against 
you and you shall pay the executed amount of AED 93335.00 to the execution 
applicant or the treasury of the court. Accordingly, the court will exercise the 
executive actions against you in case of not complying with the abovementioned 
resolution within 15 days upon the date of publishing this notification.
Prepared by : Faza Mohamed Yehya Mohamed Alghazali
Approval Date : 17-10-2022 09:55:34

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 19/ 10/ 2022  Issue No : 13675
Judicial warning by Publication

No. (151010/2022)
Warner : Seyed Mohammad Seyed Abdolrahim Hashemifar, Iranian, 
holding ID No.784196582914618 - Address : Dubai- Al Garhoud - Orchid 
Building, next to Al Tayer Motors, Office 306, Tel: 0509836830.
Warnee : MEHRNOOSH GHOLAMREZA NEMATOLLAHI, Iranian, 
holding passport No.U96483223 - Address : Dubai - District : Al Khabaisi 
- P.O. Box: 1- Office No.: 042258966 - Tel: 0501003820
Subject : Under this judicial warning, the Warner notifies the Warnee to 
fulfill the payment and pay an amount with AED three hundred thousand 
(AED 300,000) the value of cheque No. (000110) drawn on Emirates NBD 
Bank, Al Maktoum branch, Dubai,the Emirate of Dubai, which is due 
for payment on 23/03/2011 within five days from the date of publishing 
this notification, legally, otherwise the Warner will take legal procedures 
while retaining all his other rights.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 19/ 10/ 2022  Issue No : 13675

Subject : Notice of Company Liquidation
AL BALSAM MEDICAL CENTER

Al Balsam Medical Center, a company registered with 
Abu Dhabi Health Department under License No. 
MF5290, hereby announce: That we have liquidated 
the above mentioned license and accordingly we shall 
stop all transactions with the insurance Companies as 
of 18/10/2022. Accordingly, Al Balsam Medical Center 
hereby declare that they have finished all account and 
there are no dues with the health insurance Companies.
Anyone who has the right to object on this Notice may 
contact Abu Dhabi Health Department or contact us 
through the following email:cfo@trustvision.ae.

AL BALSAM MEDICAL CENTER
Tel : 037666233
Address: Al Ain - Jimi - St4 - P.O. Box : 88370

NOTICE OF 
COMPANY LIQUIDATION

70392

Date 19/ 10/ 2022  Issue No : 13675
Dubai Court of First Instance

Notification of payment order by publication
In execution No 207/2022/5241 Commercial execution 
Considered in Second Execution Department No 184
Execution on the subject : Executed the rule judgment in case No 437/2022 commercial 
dispute, by paying an amount of AED 14274.11 including the fees and expenses.
Claimant : AL INTISHAR INSULATION WORK EST.
His address : United Arab Emirates, Dubai, Port saeed, Deira, Dubai, Al Ethihad Road, 
Al Rostamani Building, Apartment No. 503, Same Nissan Building, Telephone No. 
0553989122, 0504242011, email address. info@frangulf.ae Makani No. 3208594689
Notification to 1- AL FATAH BUILDING CONTRACTING LLC, in its capacity as. Enforcee 
Subject of the notification : It is filed and registered upon you the above-mentioned 
execution case and obligated you to pay the executed amount of 14274.11 dirhams to the 
claimant or the court treasury. Accordingly, the court will initiate executive procedures 
against you in the event of non-compliance with the aforementioned decision within 15 
days from the date of publishing this notification.
Prepared by : Alya Ali Al Haj Al Maydoor Al Maheeri
Date of authentication :  17/ 10/ 2022 13.17.26
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•• روما -وام:

وا�سل جنم الإمارات للكارتينج را�سد 
الظاهري حتقيق اأهدافه يف م�سريته 
عربي  �سائق  اأول  واأ�سبح  الح��رتايف، 
العاملية  الك�سافة  نهائيات  اإىل  ي�سل 
لل�سائقني  ف���������رياري  لأك�����ادمي�����ي�����ة 
فقط  واح����د  ���س��ه��ر  ق��ب��ل   ،)FDA(
الكرى  اجل��ائ��زة  �سباق  انطالق  من 

لفورمول1- يف اأبوظبي.
نهائيات  م��ن   2022 ن�سخة  وت��ع��د 
الك�سافة العاملي مبثابة القمة جلميع 
ال�سباب،  م����ن  ال�������س���ب���اق���ات  ���س��ائ��ق��ي 
مقر  يف  الأخ���رية  املرحلة  تقام  حيث 
مارانيلو  مبدينة  "فرياري"  �سركة 

الإيطالية.
ومن املقرر اأن ين�سم الفائز بنهائيات 
الك�سافة العاملية اإىل اأكادميية فرياري 
واأ�سهر  اأقدم  لل�سائقني، والتي تعتر 

اأكادميية لفورمول1- يف العامل.
النجوم  اأح����دث  الأك���ادمي���ي���ة  وت�����س��م 
ت�سارلز  م��ث��ل  فورمول1-  ع���امل  يف 
ب���ريي���ز وميك  و����س���ريخ���ي���و  ل���وك���ل���ري 

�سوماخر ولن�س �سرتول.
وي���ق�������س���ي ال���������دويل ال���������س����اب را����س���د 
ال����ظ����اه����ري الأ�����س����ب����وع الأخ�������ري من 
متناف�سني   5 م���ع  احل�����ايل  اأك���ت���وب���ر 
���س��ب��اب اآخ���ري���ن يف م�����س��ن��ع ف����رياري 
ب��ال��ق�����س��م امل��ع��ن��ي ب��ال�����س��ب��اق��ات داخ���ل 

�سركة فرياري يف اإيطاليا.
ويخ�سع الظاهري للفح�س والتقييم 
من قبل العديد من املتخ�س�سني يف 
من  �سل�سلة  �سمن  ف��رياري  اأكادميية 
الختبارات لتقييم قدراته اجل�سدية 
يف  �سارمة  حياة  لتحمل  وال�سلوكية 
ال�سباقات، �سواء داخل حلبات املناف�سة 

اأو خارجها.
جل�سات  ال���ظ���اه���ري  ���س��ي��خ��و���س  ك��م��ا 
حماكاة، وي�سارك يف الختبارات على 
"م�سمار  ال�����س��ه��رية  ف��ي��وران��و  ح��ل��ب��ة 
الأ�سبوع،  نهاية  ويف  فرياري".  �سباق 
�سيقرر مهند�سو فرياري من �سي�سمح 
له بالن�سمام لالأكادميية واخل�سوع 
وبدء  وال���دوائ���ي  ال��غ��ذائ��ي  للرنامج 

برنامج تاأهيلي �سعب.

•• اأبوظبي-وام:

ي�ستعد مالك الإبل يف دولة الإمارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي خلو�س 
الأ�سايل،  واملهجنات  واملجاهيم  املحليات  لالإبل  �سويحان  مزاينة  مناف�سات 
والتي تقام �سمن فعاليات الدورة ال�ساد�سة ع�سرة من مهرجان الظفرة الذي 
يقام حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
املهرجانات والرامج الثقافية والرتاثية  اإدارة  جلنة  وتنظمه  اهلل"،  "حفظه 

باأبوظبي.
وتنطلق فعاليات مزاينة �سويحان يف ميدان ال�سيخ �سلطان بن زايد للرتاث 
يف مدينة �سويحان يوم اجلمعة 28 اأكتوبر اجلاري، وت�ستمر لغاية 4 نوفمر 
31 يناير  اأبوظبي املمتدة حتى  اإمارة  املقبل، �سمن مو�سم مزاينات الإبل يف 

.2023
ون�سرت جلنة اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي، كتيبا 
الإلكرتوين  التطبيق  عر  وذل��ك  املهرجان  وم�سابقات  برنامج  عن  اإر�ساديا 
الجتماعي  التوا�سل  من�سات  وعر  الذكية،  الهواتف  على  الظفرة  ملهرجان 

التابعة لها "تراثنا".
ويت�سمن الكتيب �سروط ومعايري امل�ساركة يف م�سابقات مزاينات الإبل، ومن 
واأوقات  باملزاينات،  وال�سروط اخلا�سة  بالأنظمة  والتقيد  الق�سم  اأداء  اأبرزها 
التحكيم  واأوق���ات  امل��ح��دد،  والأ���س��واط  العمرية  الفئات  ح�سب  املطايا  دخ��ول 

واإعالن النتائج، وقيمة اجلوائز وعددها.
ل��دخ��ول الإب����ل، والتقيد  امل��ح��ددة  ب���الأوق���ات  و���س��ددت اللجنة ع��ل��ى الل���ت���زام 
بال�سروط والتعليمات، اإذ �ستلغى م�ساركة كل من يخالف ال�سروط والتعليمات 

املقررة من اللجنة املنظمة وقرارات جلنة التحكيم.
وا�سرتطت اللجنة املنظمة تر�سي�س كافة الإبل امل�ساركة يف املهرجان ب�سريحة 
الأ�سواط  يف  م�سبقاً  امل�سجلة  غري  الإب��ل  مب�ساركة  ي�سمح  لن  بحيث  املزاينة، 
وكذلك لن ي�سمح بامل�ساركة ملن ل يحمل بطاقة م�سارك، وقد فتحت اللجنة 
املنظمة باب الت�سجيل عر التطبيق الذكي للمهرجان واملتوفر على اأبل �ستور 
وجوجل بالي، فيما مت البدء برتكيب ال�سريحة الإلكرتونية )الرت�سي�س( 
لالإبل امل�ساركة منذ 16 اأكتوبر اجلاري وي�ستمر لغاية 26 اأكتوبر اجلاري، اإذ 
يبداأ تر�سي�س الإبل يف ميدان ال�سيخ �سلطان بن زايد للرتاث ب�سويحان خالل 

الفرتة من 23 اإىل 26 اأكتوبر اجلاري.
واأكدت اللجنة املنظمة اأنه مينع م�ساركة الإبل امل�سابة باأي نوع من الفطريات 
التي ل  املطية  ا�ستبعاد  �سيتم  الطبية، كما  اللجنة  اأي مر�س معدي تقره  اأو 
كما  الفرز  جلنة  راأي  ح�سب  للمزاينة  العامة  املوا�سفات  م�ستوى  اإىل  ترقى 
اأكدت اأن قرارات اللجنة نافذة ونهائية، وغري قابلة لالعرتا�س، واأنه ل يحق 

للمالك الن�سحاب بعد بداية ال�سوط حتى اإعالن النتيجة.
 ، املطية  فح�س  عند  �سخ�سيا  التواجد  احل��الل  اأ�سحاب  على  اأن  واأو�سحت 
اللجنة جمموعة  وو�سعت  بذلك،  اللجنة  توكيل  اأو  اآخر  �سخ�س  تفوي�س  اأو 
اكت�ساف تالعب  نهائي يف حال  ب�سكل  املطية  ا�ستبعاد  املحظورات، ومنها  من 
بال�سريحة الإلكرتونية بالإ�سافة اإىل فر�س غرامة قدرها 50000 درهم، 
ويف حال اكت�ساف اأي غ�س اأو تالعب اأو عبث اأو تغيري يف �سكل املطية من امل�سارك 
يتم ا�ستبعاده من امل�ساركة لغاية دفع الغرامة املقررة وقدرها 10000 درهم 
عن كل مطية، كما حظرت على امل�ساركني حمل اأي بريق اأو علم عدا علم دولة 
ويتم  جوائزه  من  ويحرم  م�ساركاته  جميع  تلغى  ذلك  يخالف  ومن  امل�سارك 
اأي م�سارك مع  ا�ستبعاد  �سيتم  اأن  واأك��دت  املهرجان،  امل�ساركة يف  حرمانه من 

حرمانه من جميع جوائزه يف حال تعدى لفظياً على اأي من جلان املهرجان.
ولفتت اللجنة اإىل اأنه ي�سمح لأبناء القبائل بامل�ساركة مبطيتني كحد اأق�سى 
يف كل �سوط من الأ�سواط الفردية، وامل�ساركة بقطيع واحد يف اأ�سواط اجلمل، 
مع التزام املالك بتنفيذ "مبيت الإبل" يف �سبوك املزاينة املخ�س�سة للمبيت 
خالل الأوقات املحددة ويف حال عدم اللتزام باملبيت �سيتم ا�ستبعاد الإبل من 

امل�ساركة.

•• اأبوظبي-وام:

ن�����ادي م��ان�����س�����س��رت �سيتي  ج����اء ف����وز 
بجائزة اأف�سل ناد يف العامل للمو�سم 
املا�سي 2021 - 2022، واملقدمة 
فوتبول"  "فران�س  جم���ل���ة  م�����ن 
العريقة"  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
للنادي  مم����ي����زا  م���و����س���م���ا  ل���ي���ت���وج 
الإجنليزي الذي اأحرز جناحا كبريا 
املو�سم  يف  امل�����س��ت��وي��ات  خمتلف  ع��ل��ى 

املا�سي.
مل�سل�سل  ام��ت��دادا  النجاح  ه��ذا  وك���ان 
ال��ت��ي حققها  ال��ت��م��ي��ز والإجن��������ازات 
ال�����ن�����ادي م���ن���ذ ان���ت���ق���ال م��ل��ك��ي��ت��ه يف 
"�سيتي  جم���م���وع���ة  اإىل   2008
و�سعت  التي  جروب" وهي اخلطوة 
اأف�سل  م�ساف  يف  �سيتي  مان�س�سرت 
ال��ع��امل��ي��ة وم��ن��ح��ت��ه فر�سة  الأن���دي���ة 
املناف�سة بانتظام على الألقاب حمليا 
الألقاب  بالعديد من  ودوليا والفوز 

على كافة الأ�سعدة.
ك�����م�����ا ف������ر�������س لع������ب������و ولع������ب������ات 
م��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي وج����وده����م على 
اجلوائز  لأب���رز  الرت�سيحات  ق��وائ��م 
وال���ت���ت���وي���ج ب���ع���دد م��ن��ه��ا ع��ل��ى م���دار 

ال�سنوات املا�سية.
الرئي�س  ����س���وري���ان���و  ف������ريان  وق������ال 
�سيتي  مان�س�سرت  ل��ن��ادي  التنفيذي 

باجلائزة:  ال���ف���وز  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  يف 
�سيتي،  مبان�س�سرت  �سعيد  ي��وم  ه��ذا 
احل�����س��ول ع��ل��ى ه����ذا ال��ل��ق��ب �سرف 
ي��وؤك��د على ق��وة ه��ذا ال��ن��ادي يف كرة 

القدم للرجال وال�سيدات.
كرة  للعب  باأنف�سنا  نفتخر  واأ�ساف: 
باملباريات،  وال��ف��وز  اجلميلة  ال��ق��دم 
وجميع  لعبينا  باإمكانيات  ونفخر 
ال��ك��وال��ي�����س الذين  امل��وظ��ف��ني خ��ل��ف 
ي�ساعدوننا يف النجاح، هذه اجلائزة 
والتفاين  اجل���اد  للعمل  تقدير  ه��ي 
موؤ�س�ستنا؛  يف  ق�����س��م  ب��ك��ل  امل���وج���ود 
النجاح  لتحقيق  ال�سعي  �سنوا�سل 
كل  ي�����س��ع��ر  اأن  اأري�����د  الآن  ول��ك��ن��ن��ي 
مان�س�سرت  ب��ن��ادي  م��رت��ب��ط  �سخ�س 
�سيتي بالفخر بكل ما حققناه املو�سم 

املا�سي.
باجلائزة  ���س��ي��ت��ي  م��ان�����س�����س��رت  وت����وج 
الإجنليزي  ليفربول  على  متفوقا 
اللذين  الإ����س���ب���اين،  م��دري��د  وري����ال 
احتال املركزين الثاين والثالث على 

الرتتيب.
ك��م��ا ح�����س��ل ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي ك��ي��ف��ن دي 
مان�س�سرت  األ����ع����اب  ���س��ان��ع  ب���روي���ن 
�سباق  يف  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  على  �سيتي 
ال���ك���رة ال��ذه��ب��ي��ة لأف�����س��ل لع���ب يف 
زميله  ون��ال  املا�سي  باملو�سم  العامل 
ال��رازي��ل��ي اإي��در���س��ون امل��رك��ز الثالث 

العامل  ح���ار����س يف  اأف�����س��ل  ب��ق��ائ��م��ة 
للمو�سم املا�سي اأي�سا.

بقيادة  ت��وج  �سيتي  مان�س�سرت  وك���ان 
الإ���س��ب��اين جو�سيب  ال��ف��ن��ي  م��دي��ره 
جوارديول بلقب الدوري الإجنليزي 
 -  2021 املا�سي  املو�سم  يف  املمتاز 
2022 للمو�سم الثاين على التوايل 

وللمرة الرابعة يف اآخر 5 موا�سم.
وح�سد الفريق يف م�سريته بالدوري 
املو�سم املا�سي 93 نقطة كما �سجل 
لعبو الفريق 150 هدًفا يف جميع 
امل�سابقات، اأكرث من اأي فريق اآخر يف 

اأوروبا.
ال�سيدات  ف���ري���ق  م�����س��ت��وى  وع���ل���ى 
كاأ�س  بلقب  ال��ف��ري��ق  ت���وج  ب��ال��ن��ادي، 
ت�سيل�سي  على  بالتغلب  كونتيننتال 
الفريق  و�سل  كما  النهائي  3-1 يف 
الإجنليزي  الحت����اد  ك��اأ���س  ل��ن��ه��ائ��ي 

لل�سيدات.
فريق  اإىل  النادي  جناحات  وامتدت 
الأكادميية، حيث توج بطاًل للدوري 
على  ال���ث���اين  ل��ل��م��و���س��م  املمتاز2- 
النادي  ك��م��ا ح��ق��ق ف��ري��ق  ال���ت���وايل، 
النجاح  ع��اًم��ا(   18 )حت��ت  لل�سباب 

وتوج بلقب الدوري يف فئته.
وقبل حفل التتويج بجوائز "فران�س 
قائمة  ك����ان����ت  اأم�����������س،  فوتبول" 
الذهبية  ال��ك��رة  امل��ر���س��ح��ني جل��ائ��زة 
مب��ث��اب��ة ���س��ه��ادة جن���اح ك��ب��رية لنادي 
من  �سمت  ح��ي��ث  �سيتي  مان�س�سرت 
لعبي الفريق اإىل جانب دي بروين 
ك���ال م���ن ري���ا����س حم����رز وب���رن���اردو 
�سيلفا وفيل فودين وجواو كان�سيلو، 
املر�سحات جلائزة  قائمة  كما �سمت 
الكرة الذهبية لأف�سل لعبة لو�سي 

برونز من نادي مان�س�سرت �سيتي.

عام  يف  ال��ن��ادي  ملكية  انتقال  ومنذ 
"�سيتي  جم���م���وع���ة  اإىل   2008
يف  ج���دي���دة  ح��ق��ب��ة  ب�����داأت  جروب"، 
ت���اري���خ ال����ن����ادي؛ ك����ان ���س��ع��اره��ا هو 

الإجنازات و الألقاب والبطولت.
وخالل هذه احلقبة، توج مان�س�سرت 
 6 الإجنليزي  ال���دوري  بلقب  �سيتي 
م���رات م��ن ب��ني 8 م���رات على مدار 
3 موا�سم  ث��ان��ي��ا يف  وح���ل  ت��اري��خ��ه، 

اأخرى.
ك���م���ا اأح��������رز ل���ق���ب ك����اأ�����س اإجن���ل���رتا 
األقاب يف تاريخه   6 مرتني من بني 
ن�سخة  يف  ث��ان��ي��ا  وح����ل  ب��ال��ب��ط��ول��ة 
اأخرى، وفاز بكاأ�س رابطة املحرتفني 
الإجن���ل���ي���زي���ة 6 م�����رات م���ن ب���ني 8 

مرات على مدار تاريخه.
وت�����وج ال��ف��ري��ق ب��ل��ق��ب ك���اأ����س ال����درع 
اخلريية "كاأ�س ال�سوبر الإجنليزي" 
6 مرات توج فيها  بني  3 مرات من 
ب��ال��ل��ق��ب ع��ل��ى م����دار ت��اري��خ��ه، وحل 

ثانيا يف 4 ن�سخ اأخرى.
تاألق  الأوروب����������ي،  امل�����س��ت��وى  وع���ل���ى 
م��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي وك����ان م���ن اأب����رز 
للغاية  واق���رتب  البطولة  يف  ال��ف��رق 
من اإحراز اللقب يف مو�سم 2020-
2021 بالو�سول للنهائي، كما بلغ 
املو�سم  يف  للبطولة  الذهبي  امل��رب��ع 

املا�سي.

•• الفجرية - وام:

ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
يف  ال��ف��ج��رية،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  ال�سرقي 
رئي�س  كيويل  رافيل  الدكتور  بالرميلة،  �سموه  ق�سر 
املكتب  واأع�ساء  البحرية  للريا�سات  ال��دويل  الحت��اد 

التنفيذي لالحتاد.
ورحب �ساحب ال�سمو حاكم الفجرية برئي�س الحتاد 
واأع�سائه، م�سيًدا بدورهم يف خدمة الحتاد الدويل 

ودعم الريا�سات البحرية على م�ستوى العامل.
واطلع �سموه خالل اللقاء، على تفا�سيل الجتماع ال� 
العمومية لالحتاد الدويل للريا�سات  للجمعية   95
والذي  وب��رام��ج،  اأن�سطة  م��ن  يرافقه  وم��ا  البحرية، 
يقام يف اإمارة الفجرية خالل الفرتة من 16 – 23 
اأكتوبر اجلاري، تزامًنا مع احتفالت الحتاد مبنا�سبة 

مرور 100 عام على تاأ�سي�سه.

التي  باجلهود  الفجرية،  ال�سمو حاكم  واأ�ساد �ساحب 
البحرية،  للريا�سات  الدويل  يبذلها كل من الحتاد 
البحرية يف هذا  للريا�سات  ال��دويل  الفجرية  ون��ادي 
يف  الحت��اد  اجتماع  ا�ست�سافة  اأهمية  موؤّكًدا  القطاع، 
الفجرية وما ميثله من قيمة م�سافة لتاريخ الإمارة 
تعزيز  يف  ذلك  ودور  الريا�سي،  املجال  يف  وم�سريتها 
يف  الدولة  روؤي��ة  وحتقيق  البحرية  الن�ساطات  جمال 

هذا املجال عاملًيا.
البحرية،  للريا�سات  ال��دويل  الحت��اد  رئي�س  وتقدم 
اإىل �ساحب ال�سمو حاكم الفجرية، بال�سكر والتقدير 
على حفاوة ال�ستقبال، ودعم �سموه الدائم للريا�سة 

بكافة اأنواعها.
مدير  ال�سنحاين  �سعيد  حممد  �سعادة  اللقاء  ح�سر 
اإبراهيم  واأح����م����د  ب��ال��ف��ج��رية،  الأم�������ريي  ال����دي����وان 
للريا�سات  ال��دويل  الفجرية  لنادي  التنفيذي  املدير 

البحرية.

مالك الإبل ي�شتعدون ملناف�شات مزاينة �شويحان �شمن مهرجان الظفرة

جائزة »فران�س فوتبول« .. تتويج ملو�شم ذهبي ملان�ش�شرت �شيتي

حمد ال�شرقي ي�شتقبل رئي�س الحتاد الدويل للريا�شات البحرية .. ويطلع على �شري اأعمال »عمومية الحتاد«

الإماراتي را�شد الظاهري يتاأهل لنهائيات 
الك�شافة العاملية باأكادميية فرياري لل�شائقني

•• اأبوظبي -وام:

اأعلن نادي ليوا الريا�سي عن اعتماد اإقامة 10 �سباقات للخيول العربية 
بداية  لتكون   2023-2022 احل��ايل  املو�سم  اأن�سطة  �سمن  الأ�سيلة 

النطالقة للن�ساط الريا�سي يف املنطقة والنادي.
مار�س  وحتى  احل��ايل،  اأكتوبر  �سهر  نهاية  املو�سم  �سباقات  اأوىل  وتنطلق 

املقبل، حيث �ستتوزع ال�سباقات على جميع ميادين منطقة الظفرة.
املوقع  على  و�سعها  بال�سباقات مت  املتعلقة  املعايري  كافة  اأن  النادي  واأك��د 

الر�سمي للنادي، حيث �سيفتح باب الت�سجيل قريبا.
اأجندة  اأن  الريا�سي  ليوا  ن��ادي  اإدارة  رئي�س جمل�س  القبي�سي  واأك��د بطي 
املختلفة،  بالبطولت  ومليئة  حافلة  �ستكون  اجلديد  الريا�سي  املو�سم 
الظفرة  منطقة  �سكان  على  �سرتكز  والتي  الكثرية،  التحديات  وكذلك 

واملدن املختلفة.
واأ�سار القبي�سي اإىل اأن �سباقات اخليول من املناف�سات املف�سلة يف منطقة 
اقبال كبريا من اجلميع، وك��ان من �سمن اخلطط  الظفرة، حيث تلقى 
10 �سباقات، وقد حتقق ذلك ، من اأجل اإعطاء الفر�سة  اأن تكون هناك 
اأن اجلوائز التي  ل�سكان الظفرة للم�ساركة وح�سور ال�سباقات، لفتا اإىل 

مت ر�سدها ل�سباقات اخليول �سيعلن عنها يف وقت لحق.

»ليوا الريا�شي« يعتمد 10 �شباقات للخيول العربية 
الأ�شيلة خالل املو�شم احلايل 2023-2022

احتاد الكرة ُيقرر فتح 
مقاعد جديدة يف مدرجات 

ا�شتاد هزاع بن زايد
•• دبي- وام: 

قرر احت��اد الإم��ارات لكرة القدم فتح مقاعد جديدة يف مدرجات 
ا�ستاد هزاع بن زايد، نظراً لالإقبال الكبري على �سراء تذاكر املباراة 
ال�سمو رئي�س الدولة بني الوحدة  النهائية لبطولة كاأ�س �ساحب 

وال�سارقة يوم اجلمعة املقبل، وتلبية لرغبة جماهري الفريقني.
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الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة –الفجر:

مبنطقة  اأقيمت  التي  البدنية  للياقة  ال�سارقة  لبطولة  الأوىل  الن�سخة  حققت 
م�ساركاً   120 بتناف�س  كبرياً  جناحاً   2022 اأكتوبر   15 ال�سبت  ي��وم  اجل��ادة 
جلعل  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  خطة  �سمن  الفعالية  كانت  فريقا،   40 من 
وفاز  اللياقة،  تدريبات  على  املجتمع  فئات  كل  وت�سجيع  حياة  اأ�سلوب  الريا�سة 
فريق "فيد فيد" باملركز األول وتبعه فريق " جود جايز" و�سيفاً ثم فريق "بيج 

�سوت�س" يف املركز الثالث .
ح�سر اخلتام وتوج الفائزين بامليداليات ال�سيخ طارق بن في�سل القا�سمي، وال�سيخ 
عبداهلل بن حمد بن �سيف ال�سرقي رئي�س اإحتاد الإمارات لبناء الأج�سام واللياقة 
البدنية، و�سعادة عي�سى هالل احلزامي رئي�س جمل�س ال�سارقة الريا�سي، ومنى 
مدير  الدوخي  عمر  ويا�سر  الأج�سام،  بناء  احت��اد  اأدارة  جمل�س  ع�سو  ال�سم�سي 
�سعبة  رئي�س  اخلرو�سي  ها�سل  وحميد  واملجتمعية  الريا�سية  الفعاليات  اإدارة 
وتنفيذ  �سعبة تخطيط  رئي�س  اأحمد  الأندية اخلا�سة وخالد حممد  تراخي�س 

الفعاليات الريا�سية باملجل�س.
في�سل  ب��ن  ط���ارق  ال�سيخ  ال�سرقي  �سيف  ب��ن  حمد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  و�سكر 
القا�سمي حل�سوره، كما �سكر �سعادة عي�سى هالل احلزامي على تنظيم املجل�س 
الإمارة  يف  كبرية  نوعية  نقلة  حققت  الريا�سية  الفعاليات  اأن  وق��ال  للبطولة 
عن  واأع���رب  ع��ام،  بوجه  الإم��ارات��ي��ة  الريا�سة  على  اآث��اره��ا  و�ستنعك�س  البا�سمة، 
اأ�سا�سية  �سعادته بالتعاون مع املجل�س يف تنظيم البطولة التي �ستكون حمطات 
العمل  فريق  و�سكر  الفائزين  هناأ  كما  الحت���اد،  لن�ساط  ال�سنوي  الرنامج  يف 

التنظيمي . ومن جانبه، اأ�ساد �سعادة عي�سى هالل بنجاح الن�سخة الأوىل للبطولة 
موؤكداأ اأنها ترجمة عملية لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، بالن�سبة للهدف املجتمعي 
الكبري  ب��الإق��ب��ال  �سعادته  ع��ن  واأع����رب  ال�����س��ارق��ة،  ام���ارة  للريا�سة يف  وال��ث��ق��ايف 
اأن  البدنية، موؤكداً  اإحتاد الإم��ارات لبناء الأج�سام واللياقة  املثمر مع  والتعاون 
توزيع مناف�ساتها  و�سيتم  اأكر  بكم  املقبلة  الفرتة  �ستحظى يف  اللياقة  بطولت 

على خمتلف مدن الإمارة.

•• اأبوظبي-الفجر

رحب �سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي 
والإن�سانية  وال�سالم  ال�سداقة  �سفري 
رئي�س  ل��ل��ج��ودو  ال�����دويل  الحت�����اد  يف 
واجلودو  للم�سارعة  الإم���ارات  احت��اد 
املنظمة لبطولة  العليا  اللجنة  رئي�س 
اأبوظبي جراند �سالم 2022 ، باأ�سرة 
ب��ل��ده��م الثاين  ال��ع��امل يف  اجل����ودو يف 
التي  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
ال��ن�����س��خ��ة اخل��ام�����س��ة ع�سر  حت��ت�����س��ن 
م��ن بطولة اجل���ودو ج��ران��د ���س��الم يف 
امارات  لنجاحات  موا�سلة  ظبي،  اأب��و 
ل�ست�سافة  ت�����س��ت��ع��د  ،وه�����ي  ال�����س��الم 
البطولة  م����ن  اجل����دي����دة  ال��ن�����س��خ��ة 

ال�سنوية موا�سلة للتعاون مع الحتاد 
IJF ال��ذي ب��داأ منذ  ال��دويل للجودو 
الأوىل  البطولة  با�ست�سافة   2009
والتي  بريك�س"  "جراند  بطولة  م��ن 
حت���ول���ت ب���ع���ده���ا ل��ب��ط��ول��ة اجل���ائ���زة 

الكرى للجراند �سالم للجودو.
واأ�ساف الدرعي – بكل احلب نرحب 
ب�سيوف المارات يف عا�سمتنا احلبيبة 
ل�ست�سافة  ت�����س��ت��ع��د  وه����ي  اب���وظ���ب���ي 
بطولة ابوظبي جراند �سالم 2022 
وذل���ك خ��الل ال��ف��رتة م��ن 21 وحتى 
ارينا  ب�����س��ال��ة  احل����ايل  اأك��ت��وب��ر   23
الريا�سية  زاي��د  مبدينة  جيوجيت�سو 
يف اأب��و ظبي، والتي تعتر واح��دة من 
الكرى  العاملية  الريا�سية  الح���داث 

دول��ة حتى   66 ت�سهد م�ساركة  والتي 
11 دول��ة عربية، بعد  الآن من بينها 
ا�سبوع  م��ن��ذ  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ب����اب  اغ����الق 

من  ال�����س��ادرة  البطولة  لئحة  ح�سب 
دويل اجل����ودو ،وق��ب��ل ب���دء اإج�����راءات 
ق���رع���ة ال��ب��ط��ول��ة ال���ت���ي جت����ري عر 

الثانية  ال�ساعة  عند  الفيديو  تقنية 
ظ��ه��ر ي���وم غ��د اخل��م��ي�����س ق��ب��ل موعد 
التمهيدي  ال���دور  م��ب��اري��ات  انطالقة 

ب��ع��د غد  ي���وم  امل��ق��رر ���س��ب��اح  للبطولة 
و�سيح�سر   ، البطولة  ب�سالة  اجلمعة 
م���را����س���م ال���ق���رع���ة ب���ج���ان���ب رج�����الت 

الحت������اد ال������دويل واحت������اد الإم�������ارات 
الدول  ممثلي  كافة  املنظمة  واللجنة 
امل�����س��ارك��ة يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ذي��ن اأك����دوا 

البطولة فور و�سولهم  م�ساركتهم يف 
الوحدة  ال��وف��ود يف فندق  اإق��ام��ة  مقر 
اأبوظبي . واختتم رئي�س  ميلينيوم يف 
واجلودو  للم�سارعة  الإم���ارات  احت��اد 
ت�سريحاته – فيما يتعلق با�ستعدادات 
ي�سم  ال��ذي  للبطولة  الأول  منتخبنا 
لعبني، �سيبداأ اعتبارا من اليوم   10
ب�سالة  تدريباته   10-19 الأرب��ع��اء 
مدينة  يف  الفرعية  جوجيت�سو  اري��ن��ا 
زاي�����د ال��ري��ا���س��ي��ة ب��ع��د ���س��ل�����س��ل��ة من 
يف  اخل��ارج��ي��ة  وامل�����س��ارك��ات  املع�سكرات 
املجر وجورجيا، واإيطاليا وكان اآخرها 
امل�ساركة يف بطولة العامل التي اأقيمت 
موؤخرا يف ط�سقند وذلك خالل الفرتة 

من 6 اىل 12 اأكتوبر احلايل.

•• دبي-الفجر:

�سرطة  بطولة  مناف�سات  دب��ي،  �سرطة  اأكادميية  اختتمت 
دبي للدراجات الهوائية لالإدارات العامة ومراكز ال�سرطة 

لل�سيدات، مل�سافة 10 كم.
وتوجت فاطمة مبارك زهران، باملركز الأول بلقب بطولة 
ومراكز  العامة  ل��الإدارات  الهوائية  للدراجات  دبي  �سرطة 
ال�سرطة لل�سيدات، عن فئة املر�سحات من اأكادميية �سرطة 
دبي، تلتها مرمي مال اهلل، باملركز الثاين، يف حني نالت ندى 

اأبو بكر حممد و�سالمة مروان حممود املركز الثالث.

فئة  عن  الأول  املركز  اجل�سمي  عبدالقادر  بلقي�س  ونالت 
املوظفات، والعريف اأول موزة حممد اأحمد يف املركز الثاين، 
واأكد  ال��ث��ال��ث.  امل��رك��ز  اأول عنود حممد علي يف  وال��ع��ري��ف 
الريا�سية،  ال�سوؤون  اإدارة  مدير  علي  عبدالبا�سط  املقدم 
العامة  القيادة  حر�س  املجتمع،  لإ�سعاد  العامة  الإدارة  يف 
لالإدارات  الداخلية  البطولت  تنظيم  على  دب��ي  ل�سرطة 
يف  كبري  ب�سكل  ي�ساهم  وال���ذي  ال�سرطة،  وم��راك��ز  العامة 
املطلوبة،  البدنية  اجلاهزية  اإىل  الالعبني  جميع  و�سول 
الفرق  اإع����داد  يف  مهمة  خ��ط��وة  الن�سائية  البطولة  وت��ع��د 

خلو�س مناف�سات املو�سم اجلديد.

•• اأبوظبي-وام:

احتاد  اأب��رم  م�سبوقة،  يف خطوة غري 
وبالتعاون  ال���ق���دم،  ل��ك��رة  الإم�������ارات 
"وام"  اأن����ب����اء الإم��������ارات  م���ع وك���ال���ة 
 Band Sports اتفاقية مع قناة
الرازيلية، لبث نهائي كاأ�س �ساحب 
ال�����س��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة، ال����ذي يقام 
ال��وح��دة وال�����س��ارق��ة يوم  ب��ني فريقي 
بن  ه���زاع  ا�ستاد  على  املقبل  اجلمعة 
و�ستقوم  ال����ع����ني.   م��دي��ن��ة  يف  زاي�����د 
ملجموعة  التابعة  الرازيلية  القناة 
ال�سبكات  اأك���ر  اإح���دى   - ب��ان��دي��را���س 
الالتينية  اأمريكا  قارة  الإعالمية يف 
- ب��ب��ث اأح������داث امل����ب����اراة م���ن خالل 
م�ساحبة،  وبرامج  حتليلي،  ا�ستديو 
ُي�����س��ل��ط م���ن خ��الل��ه��ا ال�������س���وء على 
ونهائي  عام،  ب�سكل  الإماراتية  الكرة 
خا�س،  ب�سكل  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ك��اأ���س 
الذي  القناة  عمل  فريق  ع��ر  وذل��ك 
�سي�سل اإىل الدولة قبل موعد املباراة 
التقارير  اإجن�����از  اأج����ل  م���ن  ب��ي��وم��ني 
اللقاءات،  من  ع��دد  واج���راء  امل�سورة 
ال�سحفي،  امل��وؤمت��ر  وق��ائ��ع  وتغطية 
ال���������س����وء على  ت�������س���ل���ي���ط  وك�����ذل�����ك 
الالعبني الرازيليني الذين يلعبون 
يف م�سابقاتنا املحلية ومنطقة ال�سرق 
�سعادة  اأ���س��اد  م��ن جهته    . الأو����س���ط 

الظاهري  ه������زام  ع����ب����داهلل  حم���م���د 
الأم��ني العام لحت��اد الإم���ارات لكرة 
ال��ق��دم ب���ال���دور ال��ك��ب��ري ال����ذي تلعبه 
وكالة اأنباء الإمارات "وام"، موؤكداً اأن 
التعاون مع تلك املوؤ�س�سة الإعالمية 
على  اإيجابية  انعكا�سات  له  الوطنية 
الريا�سة، خ�سو�سا لعبة كرة القدم، 
اإعالمية  "وام" م��ب��ادرات  ل�  اإن  وق��ال 
غ��ن��ي��ة وم��ت��ن��وع��ة وم��ت��وا���س��ل��ة، ولها 
نثمن  ونحن  وا�سعة،  دولية  عالقات 
ج��ه��وده��ا وت��ع��اون��ه��ا م��ع احت���اد الكرة 
الكروية،  املنا�سبات والأح��داث  يف كل 
موؤ�س�ستينا  ب��ني  ال��ت��ع��اون  و���س��ي��ب��ق��ى 
م�����س��ت��م��را.  وق���ال الأم����ني ال���ع���ام: اإن 
�سيحظى  الدولة  رئي�س  كاأ�س  نهائي 

اإعالمي غري م�سبوق، حيث  باهتمام 
�سينقل مبا�سرة يف اأمريكا اجلنوبية، 
ميثلها  ال����ت����ي  ال������رازي������ل،  خ���ا����س���ة 
فريقي  اإىل  ينتمون  لعبني،  ثمانية 
النقل  وه�����ذا  وال�����وح�����دة،  ال�������س���ارق���ة 
ي��اأت��ي ث��م��رة ل��ل��ت��ع��اون امل�����س��رتك بني 
احت��اد ال��ك��رة ووك��ال��ة اأن��ب��اء الإم���ارات 
اإعالمية  ت��ع��اون  اتفاقيات  لها  ال��ت��ي 
دولية.  واأكد اأن وجود اأربعة لعبني 
ب��رازي��ل��ي��ني يف ال�����س��ارق��ة وم��ث��ل��ه��م يف 
كرة  ع�����س��اق  ان��ت��ب��اه  �سيلفت  ال���وح���دة 
النجوم  منجم  ال���رازي���ل،  يف  ال��ق��دم 
وامل�����واه�����ب، و���س��ي��ح��م��ل ن��ه��ائ��ي هذه 
الكثري  ال���دويل  النقل  ع��ر  الن�سخة 
ترتكز  التي  الإماراتية  الر�سائل  من 

والتعاي�س  وامل���ح���ب���ة  ال�������س���الم  ع��ل��ى 
والزدهار والتكاتف .  من ناحيته اأكد 
مدير  الري�سي  ج��الل  حممد  �سعادة 
اأن  "وام"  اأن��ب��اء الإم���ارات  ع��ام وكالة 
والرازيل  الإم�����ارات  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
ت��ط��ورا ك��ب��ريا، وزخ��م��ا هائال  �سهدت 
يف املرحلة الأخرية يف كافة املجالت، 
ا�ستثمرت  الإم���ارات  اأنباء  وكالة  واأن 
هذا الزخم يف عقد �سراكات مع الكثري 
من املوؤ�س�سات العالمية يف الرازيل، 
ووقعت اتفاقيات معها، تعود باملنفعة 
ع���ل���ى ال�����دول�����ت�����ني، ومب�����وج�����ب ه���ذه 
م�ساحات  هناك  اأ�سبحت  التفاقيات 
زمنية براجمية خم�س�سة لالإمارات 
ب�سكل اإ�سبوعي يف الرازيل، مبا يعزز 
ويلقي  اخل������ارج،  يف  ال���دول���ة  م��ك��ان��ة 
ومبادراتها  جت��ارب��ه��ا  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
ال�ستثنائية يف كافة املجالت.  وثمن 
والبناء مع  امل�ستمر  التعاون  الري�سي 
برئا�سة  القدم  لكرة  الإم���ارات  احت��اد 
النعيمي،  ح��م��ي��د  ب���ن  را����س���د  ال�����س��ي��خ 
مبا كان له الأثر يف جناح الكثري من 
اأنباء  وكالة  اأن  اإىل  م�سريا  املبادرات، 
اإمكاناتها  ك��ل  "وام" ت�سع  الم���ارات 
يف خدمة الرامج واملبادرات الهادفة 
ال��ك��رة، وكل  واملميزة م��ن قبل احت��اد 
الحت�������ادات ال��ري��ا���س��ي��ة يف ال���دول���ة، 
وتعمل با�سرتاتيجية ثابتة ل�ستثمار 

اإثراء  يف  الريا�سي  القطاع  جناحات 
واحل�سارية  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال���ت���ج���رب���ة 
يف  عليها  ال�سوء  واإل��ق��اء  الإم��ارات��ي��ة 
ال�سديقة.    الع���الم  و�سائل  خمتلف 
القطاعات  م��ن  الريا�سة   : واأ���س��اف 
القدم  وك�����رة  امل��ه��م��ة،  اجل��م��اه��ريي��ة 
العامل،  يف  الأوىل  ال�سعبية  اللعبة 
ول���ه���ا خ�����س��و���س��ي��ت��ه��ا يف ال����رازي����ل 
اأب��رز دول  والإم���ارات، فالرازيل من 
والنجوم،  ل��ل��م��واه��ب  اإن��ت��اج��ا  ال��ع��امل 
لكل  املتميزين  لالعبني  وت�����س��دي��را 
ال�����دوري�����ات يف ال����ع����امل، والإم��������ارات 
املميزة  الح��رتاف��ي��ة  جتربتها  لديها 
ال��ل��ع��ب��ة وال��ن��ه��و���س بها،  ت��ط��وي��ر  يف 
وتنظيم وا�ست�سافة الأحداث القارية 
والعاملية الكرى، كما اأنها ت�ستقطب 
الرازيليني  ال��الع��ب��ني  م��ن  ال��ع��دي��د 
املميزين يف الأندية لدعم جتربتها يف 
تطوير امل�سابقات املحلية، مبا ينعك�س 
املنتخب  على  النهاية  يف  ب��الإي��ح��اب 
املا�سية  الأي�����ام  ال��وط��ن��ي.  و���س��ه��دت 
ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات ت��ن�����س��ي��ق��ي��ة جمعت 
فريق عمل الإعالم باحتاد الكرة مع 
م�سوؤويل وكالة اأنباء الإمارات والقناة 
كافة  مناق�سة  خاللها  مت  الرازيلية 
بالنقل،  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ف��ن��ي��ة  اجل���وان���ب 
بالنهائي  املتعلقة  املعلومات  وكذلك 

وطريف املباراة وغريها. 

قرعة البطولة غدا

حممد بن ثعلوب يرحب باأ�شرة اجلودو يف العامل يف اإمارات ال�شالم 

ختام مناف�شات بطولة �شرطة دبي 
للدراجات الهوائية لل�شيدات

يف خطوة غري م�سبوقة وبالتعاون مع )وام(
 Band بث نهائي كاأ�س رئي�س الدولة عرب قناة

الالتينية  اأمريكا  يف  الربازيلية   Sports

االأوىل بن�سختها  فريقًا   40 و  ريا�سيًا   120

جناح كبري لبطولة اللياقة البدنية يف ال�شارقة
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•• اأبوظبي-وام:

على  �سطوتهما  رونالدو  وكري�ستيانو  مي�سي  ليونيل  الثنائي  فيها  فر�س  طويلة  �سنوات  بعد 
كان  واجل��وائ��ز،  الألقاب  الالعبان معظم  فيها  واحتكر  القدم،  لكرة  الإ�سباين  ال��دوري  اأج��واء 

الفرن�سي كرمي  باأن مينح  مو�سم واحد فقط يف غيابهما �سويا كفيال 
بنزميا جائزة الكرة الذهبية لأف�سل لعب يف العامل.

"فران�س  جملة  حفل  يف  اأم�س  م�ساء  باجلائزة  بنزميا  وت��وج 
يحرز  ف��رن�����س��ي  لع���ب  اأول  ل��ي��ك��ون  فوتبول" ال��ف��رن�����س��ي��ة 

اجلائزة منذ نحو ربع قرن.
واأكد بنزميا بعد الفوز باجلائزة اأنه حقق حلم الطفولة 
من خالل الفوز بهذه اجلائزة م�سريا اإىل اأن ال�سن لي�س 

اإ�سارة اإىل قدرته على موا�سلة  "رقم" بالن�سبة له يف  اإىل 
العطاء والتاألق مع ريال مدريد يف ال�سنوات املقبلة.

الإ�سباين  ري��ال مدريد  مع  ا�ستثنائيا  مو�سما  بنزميا  وق��دم 
الإ�سباين  ال��دوري  لقبي  خالله  حقق  املا�سي؛  املو�سم  يف 

على  له  الأف�سل  املو�سم  ك��ان  كما  اأوروب���ا  اأبطال  ودوري 
اأم�س  الذهبية  الكرة  جائزة  لتكون  التهديفي  امل�ستوى 
ب��ن��زمي��ا مع  ب��ذل��ه  ال���ذي  ال��ك��ب��ري  ث��م��رة طبيعية للجهد 

الفريق.
وعلى مدار �سنوات طويلة، كانت معظم الأ�سواء تن�سب على 
الرتغايل كري�ستيانو رونالدو زميله ال�سابق يف ريال مدريد 
كما تركزت ب�سكل اأكر على الأرجنتيني ليونيل مي�سي مهاجم 
بر�سلونة، ولكن رحيل الالعبني عن الدوري الإ�سباين منح 
بنزميا الفر�سة للظهور ب�سكل اأكر من اأي وقت م�سى، علما 
باأنه قدم موا�سم اأخرى مميزة مع ريال مدريد ولكن وجود 

مي�سي ورونالدو كان كافيا ليتوارى ما يقدمه الالعب.
وكان رونالدو ترك ريال مدريد يف 2018 فيما رحل مي�سي 
عن �سفوف بر�سلونة يف �سيف 2022، ليكون املو�سم املا�سي 

هو الأول يف الدوري الإ�سباين منذ �سنوات طويلة بدون مي�سي 
ت�سايف  مثل  مميزين  اآخ��ري��ن  لعبني  حرما  اللذين  ورون��ال��دو 

التي  ب��ه��ذه اجل���ائ���زة،  ال��ف��وز  اإنيي�ستا م��ن  واأن��دري�����س  ه��رين��ان��دي��ز 
تقدمها املجلة منذ 1956 .

حيث  ورونالدو  مي�سي  قب�سة  من  اجلائزة  خرجت  عاما،  وللمرة الثانية يف غ�سون اآخر 15 
املنتخب  م��ع  ف��وزه  بعد   2018 يف  مودريت�س  لوكا  ال��ك��روات��ي  ن�سيب  م��ن  الأوىل  امل��رة  كانت 

الكرواتي باملركز الثاين يف كاأ�س العامل 2018 برو�سيا.
وعلى مدار هذه ال�سنوات ال� 15 فاز مي�سي باجلائزة 7 مرات )رقم قيا�سي( ورونالدو 5 مرات 

فيما األغيت اجلائزة يف 2020 ب�سبب جائحة كورونا.
وا�ستعاد بنزميا الكرة الذهبية اإىل كرة القدم الفرن�سية بعد غياب دام 24 عاما حيث كان اآخر 
لعب فرن�سي فاز باجلائزة قبل بنزميا هو زين الدين زيدان مدربه ال�سابق يف ريال مدريد، 

والذي �سلم بنف�سه اجلائزة اإىل بنزميا يف حفل الأم�س.
وثامن  فوتبول"  "فران�س  ملجلة  الذهبية  بالكرة  يتوج  فرن�سي  لعب  خام�س  بنزميا  واأ�سبح 
لعب من ريال مدريد يحرز هذه اجلائزة على مدار تاريخها رافعا ر�سيد ريال مدريد من 
لهذه  الذهبي  ال�سجل  بر�سلونة يف �سدارة  بالت�ساوي مع  12 مرة  اإىل  باجلائزة  الفوز  م��رات 

اجلائزة.
�سنا  الالعبني  اأك��ر  املقبل،  دي�سمر  ال�35 يف  بعيد ميالده  يحتفل  ال��ذي  بنزميا،  اأ�سبح  كما 

يحرز جائزة الكرة الذهبية منذ الإجنليزي �سري �ستانلي ماتيو�س الذي اأحرز الن�سخة الأوىل 
من اجلائزة يف 1956 . وخالل املو�سم املا�سي، اأحرز بنزميا 44 هدفا يف 46 مباراة خا�سها 
مع ريال مدريد مبختلف البطولت، من بينها 27 هدفا يف 32 مباراة بالدوري املحلي و15 
هدفا يف 12 مباراة بدوري الأبطال ليت�سدر قائمة هدايف امل�سابقتني. وا�ستفاد بنزميا من قرار 
"فران�س فوتبول" يف ق�سر تقييم املر�سحني 
للجائزة بداية من هذه الن�سخة على 
الأداء خالل مو�سم ريا�سي كامل 

بدل من العام التقوميي.
وكانت الإ�سابة حرمت بنزميا 
م���ن ت���ق���دمي ب���داي���ة ق���وي���ة يف 
امل���و����س���م احل������ايل، ول���ك���ن هذا 
�سمن  ي�����دخ�����ل  مل  امل����و�����س����م 

التقييم.

وحتقيق  وال��ت��ح��دي  املناف�سة  م��ن  ج��و  خلق  على  ال��دائ��م  حر�سها  اط���ار  يف 
الألقاب كرمت اإدارة نادي الإمارات بح�سور يو�سف عبد اهلل البطران رئي�س 
جمل�س الإدارة وعبد اهلل اإبراهيم الطويل ومن�سور ح�سني اإبراهيم وجمال 
اأحمد القر�سي اأع�ساء جمل�س الإدارة وعدد من الأجهزة الإدارية والفنية 

والالعبني فريق 15 عاماً بطل مو�سم -2021 2022  .
الإدارة  اإليها جمل�س  ي�ستند  التي  الروؤية  اإن  البطران  يو�سف  �سعادة   وقال 
قادرين  لعبني  وجتهيز  م�ستقبلية  نظرة  وفق  ال�سنية  املراحل  يف  تتمحور 
�ساحب  كلمته  يف  �ساكرا  ال��ب��ط��ولت،  خمتلف  يف  ال�سقور  ل��واء  حمل  على 
ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم 
وال�سيخ  العهد  القا�سمي ويل  �سعود  بن  ال�سيخ حممد  و�سمو  راأ���س اخليمة 
اأحمد بن �سقر القا�سمي الرئي�س الأعلى للنادي ملجل�س اإدارة نادي الإمارات 
القلعة  �سوؤون  بكل  الكبري  واهتمامهم  النادي  مل�سرية  الدائم  دعمهم  على 

اخل�سراء املختلفة.
واأعرب يو�سف البطران عن متنياته التعاون بني الأجهزة الفنية والإدارية، 
هذه  يف  الالعبني  تطوير  عملية  يف  الأ�سا�سية  املطالب  من  يعتر  وال��ذي 
اأن جمل�س  الأ�ساليب احلديثة، م�سيفا  العتماد علي  املراحل، مع �سرورة 
يف  منتظر  دور  من  لها  ملا  الهتمام  كل  العمرية  الفئات  ه��ذه  مينح  الإدارة 

امل�ستقبل.
الذين  والأع�ساء  الإدارة  جمل�س  لرئي�س  �سكره  عن  ح�سني  من�سور  وعر 
ال��دع��م، وقال  التكرمي وه��ذا  الفر�سة وه��ذا  ه��ذه  الالعبني  ه��وؤلء  منحوا 
نحتاج اإىل اجلماعية والتعاون اجلاد، فنحن نعمل يف جمال تكوين ال�سغار 
امل�ستجدات واحلفاظ  والنا�سئني بنادي الإم��ارات وفق منهجية مع مواكبة 
على فل�سفة النادي، وبال �سك هذا الدعم وهذا التكرمي �سيكون له اأثره على 

جميع الفرق املختلفة.

•• اأبو ظبي -وام:

ع��ل��ى غ�����رار م���ا ح����دث ق��ب��ل بطولة 
باإ�سبانيا،   1982 ال���ع���امل  ك���اأ����س 
تعر�ست كرة القدم الإيطالية لأزمة 
منتخبها  ا�ستعدادات  خ��الل  جديدة 
من  ال�18  ال��ن�����س��خ��ة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
اأملانيا  ا�ست�سافتها  والتي  املونديال، 

يف 2006 .
وع��ان��ت ال��ك��رة الإي��ط��ال��ي��ة ق��ب��ل هذه 
البطولة من ق�سية جديدة للتالعب 
بنتائج املباريات يف املناف�سات املحلية، 
الثمانينيات  مطلع  يف  ح��دث  مثلما 
من القرن املا�سي، وت�سببت الق�سية 
اجلديدة يف معاقبة يوفنتو�س املتوج 
ال������دوري الإي����ط����ايل يف ذلك  ب��ل��ق��ب 
بهبوطه   2006-2005 امل��و���س��م 
امل�سابقات  م��ن  الأدن����ى  ال��درج��ة  اإىل 
ميالن.  ان����رت  اإىل  ال��ل��ق��ب  ل��ي��ن��ت��ق��ل 
وبرغم هذا، اجتاز املنتخب الإيطايل 
هذه الأزمة وتوج بلقب كاأ�س العامل 
2006 بقيادة املدرب مار�سيلو ليبي 
على  الرابعة  النجمة  الفريق  لي�سع 
قمي�سه مقل�سا الفارق يف عدد مرات 
املنتخب  مع  املونديال  باألقاب  الفوز 
ال���رازي���ل���ي ال�����ذي ت����وج ب��ال��ل��ق��ب 5 

مرات.
وك����ان����ت اأمل����ان����ي����ا ح�����س��ل��ت ع���ل���ى حق 
ال��ن�����س��خ��ة يف عام  ه����ذه  ا���س��ت�����س��اف��ة 
ملفات   3 مع  مناف�سة  بعد   2000

اأخرى.
وخ������رج������ت امل������غ������رب م������ن م���رح���ل���ة 
يف  اإجنلرتا  وتلتها  الأوىل  الت�سويت 
املرحلة الثانية لت�سل جنوب اأفريقيا 
مع اأملانيا اإىل اجلولة الثالثة ، وفازت 
12 �سوتا  ع��ل��ى  ب��ح�����س��ول��ه��ا  اأمل��ان��ي��ا 

مقابل 11 جلنوب اأفريقيا.
ال�ست�سافة  ب���ح���ق  اأمل���ان���ي���ا  وف�������ازت 
من  امل�ستوى  عالية  ن�سخة  وق��دم��ت 
والنجاح اجلماهريي  التنظيم  حيث 
امل�ساهدة  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  واأي���������س����ا 
اأنحاء العامل، مل  التلفزيونية يف كل 
ا�ستغالل  الأمل����اين  املنتخب  ي�ستطع 
والتتويج  ب���الده  يف  البطولة  اإق��ام��ة 
بلقبه العاملي الرابع، واكتفى الفريق 
املنتخب  واف��ت��ت��ح  ال���ث���ال���ث.  ب��امل��رك��ز 
بالفوز  ال��ب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات  الأمل�����اين 
ع��ل��ى ن���ظ���ريه ال��ك��و���س��ت��اري��ك��ي 2-4 

اأي  اأعلى ح�سيلة تهديفية يف  لتكون 
تاريخ  م���دار  ع��ل��ى  افتتاحية  م��ب��اراة 
بطولت كاأ�س العامل. وخلت فعاليات 
الدور الأول من املفاجاآت حيث �سقت 
بنجاح  طريقها  ال��ك��ب��رية  املنتخبات 
اإىل الدور الثاين )دور ال�16( ، الذي 
اأي�سا مفاجاآت كبرية رغم  مل ي�سهد 
معاناة بع�س الفرق الكبرية لتحقيق 
الثمانية؛  دور  اإىل  وال��ت��اأه��ل  ال��ف��وز 
ال�سعب لالأرجنتني على  الفوز  مثل 
الإك���وادور  على  ولإجن��ل��رتا  املك�سيك 

والرتغال على هولندا.
الإطالق  على  الأ�سعب  الفوز  وك��ان 
يف هذا الدور لإيطاليا على اأ�سرتاليا 
ح��ي��ث حت��ق��ق ب��ه��دف ���س��ج��ل��ه النجم 
الكبري ال�سابق فران�سي�سكو توتي من 
ركلة جزاء يف الدقيقة اخلام�سة من 

الوقت بدل ال�سائع للمباراة.
اجلماهري  ك��ان��ت  الثمانية،  دور  ويف 
ع��ل��ى م���وع���د م���ع 3 م���واج���ه���ات من 
املنتخب  ف���از  ال��ث��ق��ي��ل ح��ي��ث  ال��ع��ي��ار 
الأرجنتيني  ن��ظ��ريه  ع��ل��ى  الأمل������اين 
املنتخب  وتغلب  الرتجيح،  ب��رك��الت 
الإجنليزي  ن��ظ��ريه  على  ال��رت��غ��ايل 
املنتخب  واج���ت���از  ال��ط��ري��ق��ة  ب��ن��ف�����س 
الرازيلي  ن��ظ��ريه  عقبة  الفرن�سي 
ح��ام��ل ال��ل��ق��ب ب��ه��دف ن��ظ��ي��ف فيما 
مغامرة  الإي���ط���ايل  امل��ن��ت��خ��ب  اأن���ه���ى 

املنتخب الأوكراين بثالثية نظيفة.
قبل  م����ن  ال����راق����ي  الأداء  وب����رغ����م 
مب�ساندة  ومتتعه  الأمل����اين  املنتخب 
جماهريية كبرية وخط هجوم مميز 
الذي توج  بقيادة مريو�سالف كلوزه 
ال��ب��ط��ول��ة، مل ينجح  ه����داف  ب��ل��ق��ب 
الفريق يف عبور الدفاعات الإيطالية 
القوية بقيادة فابيو كانافارو ليتاأهل 

النهائي  اإىل  الإي����ط����ايل  امل��ن��ت��خ��ب 
الوقت  ن��ه��اي��ة  يف  ه���دف���ني  ب����اإح����راز 

الإ�سايف للمباراة.
باملربع  الأخ����������رى  امل����واج����ه����ة  ويف 
الفرن�سي على  املنتخب  فاز  الذهبي، 
ب���ه���دف نظيف  ال���رت���غ���ايل  ن���ظ���ريه 
ال��دي��ن زيدان  زي��ن  الأي��ق��ون��ة  �سجله 
اأوروبي  من �سربة جزاء. ويف نهائي 
الت�سجيل  زي��������دان  اف���ت���ت���ح  م����ث����ري، 
اأي�سا  ج��زاء  ركلة  م��ن  بهدف  مبكرا 
اأه�������داف يف   3 اإىل  ر����س���ي���ده  راف���ع���ا 
ماترياتزي  م��ارك��و  ول��ك��ن  ال��ب��ط��ول��ة 
���س��ج��ل ه���دف ال��ت��ع��ادل لإي��ط��ال��ي��ا يف 
قائما  ال��ت��ع��ادل  ليظل   19 الدقيقة 
ب��ني ال��ف��ري��ق��ني ح��ت��ى ن��ه��اي��ة الوقت 
حدث  الإ�سايف،  الوقت  ويف  الأ�سلي. 
املت�سائمني  اأك��رث  ما مل يكن يتوقعه 
الفرن�سي  امل��ن��ت��خ��ب  م�����س��ج��ع��ي  م���ن 
 110 حيث طرد زي��دان يف الدقيقة 
�سدر  اإىل  ب���راأ����س���ه  "نطحة"  اث�����ر 
ماترياتزي ليكمل املنتخب الفرن�سي 
ب��ع�����س��رة لعبني  ال��ب��اق��ي��ة  ال���دق���ائ���ق 
لركالت  ال��ف��ري��ق��ان  يحتكم  اأن  ق��ب��ل 
الرتجيح التي ح�سمت اللقب العاملي 

ل�سالح املنتخب الإيطايل.
النهائية،  امل���ب���اراة  يف  ط���رده  وب��رغ��م 
ال��ك��رة الذهبية  ف���از زي����دان ب��ج��ائ��زة 
الن�سخة فيما  لأف�سل لعب يف هذه 
اأح���رز الأمل���اين ك��ل��وزه ج��ائ��زة احلذاء 
الذهبي لهداف هذه الن�سخة بر�سيد 

5 اأهداف.
وك���ان ال��ط��رد ه��و ال��ث��اين ل��زي��دان يف 
بطولت كاأ�س العامل بعد طرده اأمام 
فعاليات  خ���الل  ال�����س��ع��ودي  املنتخب 
يف   1998 الأول مب��ون��دي��ال  ال���دور 

فرن�سا.

الكرة الذهبية حتقق حلم الطفولة لبنزميا

تقدم باقة برامج متنوعة عن نهائي كاأ�س رئي�س الدولة لكرة القدم  الريا�شية«  »اأبوظبي   .. مبا�شر  بث  �شاعة   40

اإدارة الإمارات تكرم �شقور فريق 15 عامًا  

من ذاكرة املونديال.. ن�سخة 2006: 

اأملانيا تبهر العامل بالتنظيم 
واإيطاليا حترز النجمة الرابعة

•• اأبوظبي-وام: 

اخلا�سة  التغطية  فعاليات  الريا�سية"،  اأبوظبي  "قنوات  ب��داأت 
للمو�سم  الدولة"  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  "كاأ�س  نهائي  مب��ب��اراة 
على  وال�سارقة  ال��وح��دة  فريقي  بني   2022  -  2021 ال��ك��روي 

�سا�سة قناتي "اأبوظبي الريا�سية 1 و2". 
تغطية  تخ�سي�س  ع��ن  الريا�سية"  اأب��وظ��ب��ي  "قنوات  وك�����س��ف��ت 
متميزة ترتقي مل�ستوى هذا احلدث الكروي الكبري، ملدة تزيد عن 
ا�ستاد  املقبل على  يوم اجلمعة  املبا�سر حتى  البث  �ساعة من   40

"هزاع بن زايد" الدويل مبدينة العني. 
الرامج  م��ن  ع���دداً  ب��احل��دث  اخل��ا���س��ة  التغطية  ب��اق��ة  وتت�سمن 
املرتقب،  بالنهائي  املتعلقة  اجلوانب  جميع  تغطي  التي  املتنوعة 
وثائقية وبرامج م�سجلة لتاريخ البطولة ت�ستمر  اأفالماً  وت�سمل 
امللعب  م��ن قلب  وا���س��ت��دي��وه��ات حتليلية  ���س��اع��ة،   12 م��ن  لأك���رث 
املحللني  اأهم  من  نخبة  مب�ساركة  والإجنليزية  العربية  باللغتني 
والنقاد الريا�سيني وجنوم فريقي "الوحدة" و"ال�سارقة"، وكذلك 
التعرف على اآخر ال�ستعدادات اخلا�سة بالفريقني، وغريها من 

الرامج املخ�س�سة للجماهري. 
وانطلقت التغطية على �سا�سة "قناة اأبوظبي الريا�سية 1" ام�س 

"فان زون"، والذي ير�سد نب�س اجلماهري وتوقعاتهم  برنامج 
وثائقي عن  ويليه عر�س  ال��ك��اأ���س،  ح��ول بطل  امل��رج��وة  واآم��ال��ه��م 
فريق "الوحدة"، ثم "وثائقي" عن فريق "ال�سارقة"، قبل عر�س 
ثم  ام�����س،  م�ساء  ال�سابعة  ال�ساعة  يف  النهائي"  "ع�ساق  برنامج 
"وثائقي نهائي 2003" يف الثامنة، لتختتم تغطية اليوم الأول 
يف  الدولة  رئي�س  ال�سمو  كاأ�س �ساحب  بنهائي  برنامج خا�س  مع 

التا�سعة م�ساء. 
ومتتد التغطية بعدد من الرامج املميزة على مدار الأيام الثالثة 
برنامج  الأربعاء،  اليوم  الثاين  اليوم  ت�سمل تغطية  املقبلة؛ حيث 
"فان زون" يف الرابعة ع�سرا ويليه عر�س وثائقي "تاريخ الكاأ�س" 
الوحدة" و"حوار  رئي�س  "حوار  برناجمي  وعر�س  اخلام�سة،  يف 
يف  اللعب"  "هّدي  برنامج  ث��م  ال�ساد�سة،  يف  ال�سارقة"  رئي�س 
الثامنة م�ساء، وتختتم تغطية اليوم الثاين برنامج خا�س بعنوان 

�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة" يف متام التا�سعة.  كاأ�س  "نهائي 
وتبداأ تغطية اليوم الثالث غدا اخلمي�س يف ال�ساعة 12:15 ظهراً 
بنقل مبا�سر للموؤمتر ال�سحفي اخلا�س بفريق الوحدة، يليه نقل 
الواحدة  يف  ال�سارقة  بفريق  اخلا�س  ال�سحفي  للموؤمتر  مبا�سر 
يعر�س  فيما  ع�سراً،  الرابعة  يف  زون"  "فان  برنامج  ث��م  ظ��ه��راً، 
الفني"  "املدير  وبرنامج  اخلام�سة،  الكاأ�س" يف  "تاريخ  الوثائقي 

ي�ستعر�س  ال���ذي  زون"  "فان  وب��رن��ام��ج  ال�ساد�سة،  ال�ساعة  عند 
تدريبات الفريقني يف متام ال�سابعة، لتختتم تغطية اليوم الثالث 

مع برنامج "نهائي كاأ�س رئي�س الدولة" عند التا�سعة م�ساء. 
اأم����ا ال��ي��وم الأخ����ري م��ن ال��ت��غ��ط��ي��ة اجل��م��ع��ة 21 اأك��ت��وب��ر، فيبداأ 
رئي�س  ك��اأ���س  "نهائي  برنامج  ث��م  وم��ن  زون"  "فان  برنامج  م��ع 
اخلا�س  التحليلي"  ل�"ال�ستديو  امل�ساهدون  ينتقل  ثم  الدولة"، 
وباللغة   1 الريا�سية  اأبوظبي  قناة  على  العربية  باللغة  باملباراة 
الإجنليزية على قناة اأبوظبي الريا�سية 2، قبل بدء النقل املبا�سر 
وانطالق �سافرة بدء املباراة النهائية لكاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س 
"قناة  �سا�ستي  ع��ر  وذل���ك  و"ال�سارقة"  "الوحدة"  ب��ني  ال��دول��ة 
لتنتهي   ،"2 الريا�سية  اأبوظبي  و"قناة   "1 الريا�سية  اأبوظبي 
الدولة" الذي  رئي�س  كاأ�س  "نهائي  برنامج  مع  البطولة  تغطية 
ُيعر�س ال�ساعة 11 م�ساء، مت�سمنا التغطية اخلا�سة باملوؤمترات 
ح�سرية  ول���ق���اءات  ال��ف��ري��ق��ني،  مل��درب��ي  يعقدها  ال��ت��ي  ال�سحفية 

يجريها اأكرث من 10 مرا�سلني مع الالعبني . 
جنوم  ا���س��ت��ع��دادات  الكوؤو�س" اآخ���ر  "اأغلى  ب��رن��ام��ج  ي��ع��ر���س  ك��م��ا 
املا�سي من الفريقني يف رحلة تاأخذ ع�ساق كرة القدم عر الزمن 
البطولة  تاريخ  لر�سد وحتليل  60 تقريراً  اأك��رث من  من خالل 

وم�سوار الو�سول اإىل النهائيات. 



يعزف على ال�شاك�شوفون خالل اإزالة ورم من دماغه
عزف مري�س يف اإيطاليا على ال�ساك�سوفون خالل عملية جراحية 
دقيقة لإزالة ورم من دماغه امتدت 9 �ساعات مب�ست�سفى بايديا يف 

روما، ح�سبما اأفاد موقع "فوك�س نيوز" الأمريكي.
 ،"GZ" وكان العازف الذي عرف من خالل اأول حرفني من ا�سمه
وخالل  املف�سلة  هوايته  ميار�س  اأن  واختار  دماغياً،  ورم��اً  يعاين 
مو�سيقية  ومقطوعة  الإي��ط��ايل  الوطني  الن�سيد  فعزف  العملية 

من فيلم "ق�سة حب" يعود تاريخها لعام 1970.
ومن خالل العزف وهو م�ستيقظاً، متكن الأطباء يف التحكم القيام 
بعمليات معقدة يف الدماغ بينما يراقبون يف الوقت الفعلي اأي تاأثري 
على الوظائف الع�سبية للمري�س، وهو ما يعرف طبياً ب� "جراحة 
اأن  الدكتور كري�ستيان بروغنا  الأع�ساب  واأو�سح جراح  اليقظة". 
اأثناء  للغاية  دقيقة  خرائط  ر�سم  اإمكانية  تتيح  اليقظة  جراحة 
اجلراحة لل�سبكات الع�سبية امل�سوؤولة عن وظائف الدماغ املختلفة 
اليقظة  التحدث. وو�سف بروغنا جراحة  اأو  العد  اأو  العزف  مثل 
ب� "الكت�ساف الطبي املذهل" لأنه يتيح تتبع اخلاليا ال�سرطانية 
على  احل�سول  ب�سهولة  واإزالته  ال�سليمة،  الأخ��رى  عن  ومتييزها 

اأف�سل النتائج الطبية مع اآثار جانبية مب�ستوى منخف�س.

يقتل ابنته ملنعها من ح�شور حفل زفاف
ميلي�سيات  ل�سيطرة  اخلا�سعة  اإب،  حمافظة  يف  ميني،  اأب  اأق���دم 
�سربها  بعد  بالر�سا�س  رمًيا  ال�سابة  ابنته  قتل  على  احلوثيني، 

ب�سكل عنيف، ليمنعها من ح�سور اأحد الأعرا�س.
اب��ن��ت��ه م��ن الذهاب  اإن الأب م��ن��ع  اإع����الم حم��ل��ي��ة،  وق��ال��ت و���س��ائ��ل 
حل�سور حفل زفاف يعود لأحد جريان الأ�سرة يف قرية "الوح�س" 

مبديرية ذي ال�سفال، مبحافظة اإب، و�سط البالد.
عن  املحلي،  اأونالين"  "امل�سدر  موقع  نقلها  معلومات  وبح�سب 
�سكان حمليني، فاإن البنة تعّر�ست ل�سرب مّرح من قبل والدها، 
قبل اأن يقوم باإطالق النار عليها، ما اأدى اإىل مقتلها على الفور، يف 
جرمية مروعة هّزت املنطقة. واأ�سارت امل�سادر املحلية، اإىل اأن الأب، 
معروف بتعامله القا�سي واملفرط مع اأبنائه، خا�سة البنات منهم، 
واللتحاق  التعليم  تلقي  بناته من  اإح��دى  قام مبنع  واأن  �سبق  اإذ 
اأن  بعد  اأع��وام،  قبل  الأخ��رى  �سقيقتها  اإنقاذ  كما جرى  باملدر�سة، 

تعر�ست ل�سرب قا�س من قبل والدها.
عبدالفتاح  واملعنفني،  الأطفال  ق�سايا  منا�سرة  يف  النا�سط  وقال 
"جرمية  اإن هذه احلادثة  ال�سالحي، يف من�سور على في�س بوك، 

وكارثة، واأ�سبحنا نتعامل مع املوت بكل اأريحية والعياذ باهلل".

رف�شت الرتباط به.. فقتلها
ال�����س��ارع يف  و���س��ط  خ��ن��ق��اً،  ���س��اب م�سري على قتل خطيبته  اأق���دم 
منطقة العرب مبحافظة بور�سعيد يف ماأ�ساة جديدة بعد واقعتي 
نرية اأ�سرف و�سلمى بهجت التي �سهدتهما م�سر يف الآونة الأخرية، 

ب�سبب رف�س الفتيات الرتباط بهوؤلء ال�سباب.
يفيد  بالغاً  بور�سعيد  اأم��ن  مديرية  تلقت  عندما  الق�سة  وب��داأت 
"20 عاماً" جثة  بو�سول فتاة تدعى خلود ال�سيد ف��اروق دروي�س 

هامدة اإىل م�ست�سفى الن�سر.
اليتيمة  الفتاة  لقاتل  �سورة  اأول  م�سرية  اإع��الم  و�سائل  ون�سرت 
خلود، وك�سف م�سدر اأمني مطلع مبحافظة بور�سعيد اأم�س الأول 
وقعت  التي  الب�سعة  اجلرمية  حول  جديدة  تفا�سيل  عن  الثنني 
يف منطقة ع��م��ارات احل��دي��دي ب�����س��ارع اأوج��ي��ن��ا ال��ت��اب��ع حل��ي �سرق 
عليها  ويعتدي  بفتاة  مي�سك  ب�ساب  امل��ارة  فوجئ  حيث  بور�سعيد، 

ركاًل و�سفعاً ثم يخنقها بكلتا يديه حتى لفظت اأنفا�سها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

هل يراقب الف�شائيون كوكبنا؟
ك�سفت درا�سة حديثة اأ�سدرها باحثون من جامعة "اإي تي اإت�س زيوريخ" ال�سوي�سرية، عن تغري اإمكانية روؤية احلياة 

على كوكبنا من قبل الف�سائيني، وفًقا للف�سل الذي ير�سدون فيه.
وت�ساءل الباحثون عن "مظهر الأر�س عند روؤيتها من قبل الف�سائيني"، وعن اإمكانية روؤية عالمات احلياة على 

�سطح الكوكب.
اإىل بيانات  واكت�سف الباحثون حتى الآن كواكب كثرية يف الف�ساء ت�سلح للحياة، ولكنهم مل ي�ستطيعوا الو�سول 

كافية عنها، اأو اكت�ساف احلياة على �سطحها.
ودفع ذلك الباحثني اإىل ا�ستخدام بيانات من رحالت ف�سائية �سابقة اإىل كواكب املجموعة ال�سم�سية، التي در�ست 

�سفات غالفها اجلوي، وتوازن الطاقة فيها، والأ�سعة املنبعثة من �سطحها.
"ح�سارة  تقوم  وباملقابل، قد  الكواكب اخلارجية،  لدرا�سة  اأدوات جديدة  للباحثني،  املت�سارع  التقني  التطور  وقدم 

ف�سائية" يف جمرة درب التبانة بالأمر ذاته، وتوجه اأدوات ر�سدها نحو كوكبنا.
ودر�س الباحثون انبعاثات الأ�سعة حتت احلمراء من �سطح الأر�س، وتغري انبعاثاتها مع تغري ف�سول العام وزاوية 

الروؤية؛ ما يجعل الأر�س تبدو باأ�سكال خمتلفة وفًقا لرا�سد بعيد.
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�شتيوارت يهدي عائلة اأوكرانية منزًل يف بريطانيا 
يحظى الالجئون الأوكرانيون يف اململكة املتحدة واأوروب��ا، مب�ساعدات من 
جهات خمتلفة، اإل اأن التجربة التي حظيت بها عائلة اأوكرانية يف بريطانيا، 
كانت من طراز اآخر، كونها جاءت من اأحد اأعظم جنوم "الروك اأند رول" 
على الإطالق. رو�ستي�سالف واأولينا واأطفالهما تارا�س "17 عاما" وكو�ستيا 
"عامان"،  اأعوام" ودمي��رتو   10" "13 عاما" وماريا  "16 عاما" وروم��ان 
تركوا منزلهم يف اأوكرانيا هربا من احلرب التي ت�سنها رو�سيا على بالدهم، 
ول  الإجنليزية  يتكلمون  ل  اأنهم  اإل  بريطانيا،  اإىل  الو�سول  يف  وجنحوا 

ميتلكون اأي اأموال، مما يجعل عملية التاأقلم بالن�سبة لهم اأكرث �سعوبة.
بالكامل،  جمهز  مب��ن��زل  العائلة  حظيت  بريطانيا،  اإىل  و�سولهم  وب��ع��د 
مدفوع الفواتري والإيجار ملدة عام على الأقل، لكن املفاجاأة كانت اأن مالك 
املنزل هو جنم "الروك اأند رول" الريطاين املخ�سرم، رود �ستيوارت "77 

عاما".
"مريور"  ل�سحيفة  �ستيوارت  رود  ال�سري  قال  اخلطوة،  هذه  على  وتعليقا 
الريطانية: "م�سيت عر الباب ونزلوا جميعا وهم يرك�سون على الدرج، 
مرتدين الزي الوطني الأوكراين ب�سكل جميل. كان اأمرا رائعا اأنهم بذلوا 
من  الكثري  وتناولنا  ال�ساي  من  كوبا  يل  �سنعوا  لقد  اجلهد.  هذا  جميعا 
الب�سكويت وال�سوكولتة، على الرغم من اأن الر�سيع ا�ستمر يف اأخذ كل ما 

لدي".

امراأة تركب الأمواج بطريقة مذهلة
اأذهلت كندية رواد ال�سو�سيال ميديا براعتها يف ركوب الأمواج وهي تنتعل 
الكعب العايل واأثناء لعب التن�س اأو الرق�س ب� "الهول هوب" وحتى اأثناء 

احت�ساء القهوة وقراءة جملة.
واأتقنت كا�ساندرا يل "29 عاماً" ريا�سة ركوب الأمواج منذ 8 �سنوات، بعد 

اأن مار�ست اأغلب الريا�سات املائية معظم طفولتها.
وك��ان��ت ك��ا���س��ن��درا، ال��ت��ي ت��ق��ط��ن ف��ان��ك��وف��ر يف ك��ن��دا، ت��ب��ح��ث ع��ن حت��د مع 
تثري  ماألوفة  غري  حركات  تاأدية  طريق  عن  اإبهارهن  فقررت  �سديقاتها، 

اإعجابهن.
املجالت،  اإح��دى  وتقراأ  القهوة  حتت�سي  وه��ي  مقطع  يف  كا�ساندرا  وتظهر 
بينما تركب الأم��واج، دون خوف، ويف مقطع اآخر مذهل وهي توؤدي الأمر 

ذاته لكن بكعب عاٍل دون عناء.
التي تعي�سها مع ريا�سة ركوب  باملغامرات  �سعادتها  واأعربت كا�ساندرا عن 
رواد  تبهر  باأفكار خمتلفة  اخل��روج  ال�سعب  اأن��ه من  اإىل  الأم���واج، م�سرية 

الإنرتنت، ح�سب ما ورد يف �سحيفة دايلي ميل الريطانية.

كاروناتيالكا يفوز 
بجائزة »بوكر« الأدبية 
�سيهان  ال�سريالنكي  ال��ك��ات��ب  ف��از 
كاروناتيالكا م�ساء الثنني بجائزة 
الريطانية  الأدب�����ي�����ة  "بوكر" 
روايته  ع��ن   2022 ل��ع��ام  العريقة 
ال�سبعة" التي  اأمليدا  مايل  "اأقمار 
الفكاهي  ال��ه��ج��اء  اأ���س��ل��وب  تعتمد 
ال�����س��اخ��ر وت�����دور اأح���داث���ه���ا خالل 
�سهدتها  ال���ت���ي  الأه���ل���ي���ة  احل�����رب 

بالده.
ب�"ال�سعة  التحكيم  جلنة  واأ���س��ادت 
وال����ك����ف����اءة واجل���������راأة واجل�������س���ارة 
والفكاهة" التي برهن عنها املوؤّلف 
اأوف  م��ون��ز  �سفن  "ذي  رواي��ت��ه  يف 

مايل اأمليدا".
لكاروناتيالكا  رواي���ة  ث��اين  وه���ذه 
"47 عاماً" تنال تقديراً عاملياً بعد 
التي  الرواية  ال�سيني"،  "الرجل 
اأ�سدرها يف 2011 ونالت خ�سو�ساً 

جائزة الكومنولث.
بهذه  يفوز  �سريالنكي  ث��اين  وه��و 
رواية  لأف�سل  متنح  التي  اجلائزة 
����س���ادرة ب��ال��ل��غ��ة الإن��ك��ل��ي��زي��ة، بعد 
م��اي��ك��ل اأون���داجت���ي���ز ال����ذي ح�سل 
لروايته   1992 يف  ب���وك���ر  ع���ل���ى 

الإنكليزي". "املري�س 
ال��رواي��ة اخليالية  اأح���داث  وت���دور 
يف  ال�سوداء  الفكاهة  من  قالب  يف 
كولومبو  ال�سريالنكية  العا�سمة 

يف ت�سعينيات القرن املا�سي.
ه��و م�سّور حربي  ال��رواي��ة  وب��ط��ل 
يف  ي�سحو  ومقامر  اجلن�س  مثلّي 
ال��رزخ حيث يحاول معرفة  عامل 

من قتله.
من  اجلائزة  كاروناتيالكا  وت�سّلم 
ت�سارلز،  امللك  زوجة  كاميال  امللكة 
اأقيم يف لندن.  وذل��ك خ��الل حفل 

�شماعة راديو تت�شبب 
يف م�شرع �شقيقني 

امل�سرية  ال���ع���ام���ة  ال��ن��ي��اب��ة  ���س��ل��م��ت 
ملواراتهما  لأ�سرتهما  �سقيقني  جثتي 
اإثر  م�سرعهما  لقيا  اأن  بعد  ال��رثى 
فالأكر،  الأ�سغر  تباًعا،  �سقوطهما 
مبحل  ال�ساد�س  بالطابق  �سرفة  من 
"العجمي"  م��ن��ط��ق��ة  يف  ���س��ك��ن��ه��م��ا 
ن�سوب  بعد  الإ�سكندرية،  مبحافظة 
خالف بينهما على "�سماعة راديو". 
املباحث  ال��ن��ي��اب��ة، حت��ري��ات  وط��ل��ب��ت 
ح����ول ال���واق���ع���ة، م���ع ���س��رع��ة مدها 
حالة  ح��ول  ال�سرعي  الطب  بتقرير 
اجل���ث���ت���ني مل���ع���رف���ة اأ����س���ب���اب ال����وف����اة، 
ت�سجيالت  حمتوى  على  والتحفظ 
كامريات املراقبة املوجودة يف حميط 
ل��ف��ح�����س��ه��ا، و����س���وؤال �سهود  امل��ن��ط��ق��ة 
مالب�سات  ع��ن  اجل���ريان  م��ن  العيان 
اأفاد  الواقعة،  حيثيات  ويف  احل��ادث. 
بالغ �سادر عن م�ست�سفى "العجمي" 
يبلغ  �سقيقني  بو�سول  التخ�س�سي 
ويعمل  ع��ام��ا،   26 العمر  م��ن  الأول 
ميكانيكيا، والثاين 18 عاما، حا�سل 
على الثانوية العامة، م�سابني بك�سور 
اجل�سم،  اأن��ح��اء  يف  متفرقة  وج���روح 
ليفارقا احلياة مبجرد و�سولهما اإىل 
امل�ست�سفى. وك�سفت والدة ال�سقيقني 
خالل التحقيقات، اأن م�ساجرة ن�سبت 
�سماعة  على  اخل��الف  ب�سبب  بينهما 
"راديو كا�سيت"، م�سيفة اأن ال�سقيق 
الأكر تعدى على الأ�سغر بال�سرب، 
ف�سعر الأخري بالإهانة و�سارع بالقفز 
اإح�سا�س  ال�����س��ق��ة، وع��ن��د  ���س��رف��ة  م��ن 
قفز  ال�سمري  وتاأنيب  بالذنب  الأول 
بك�سور يف  لإ�سابتهما  اأدى  ما  خلفه، 
اأودت بحياتهما  اأنحاء اجل�سم  جميع 
اأي طرف  الأم  تتهم  لحقا، فيما مل 

بالوقوف وراء احلادث.

رجل يقتحم منزل 
كيم كاردا�شيان 

كادت كيم كاردا�سيان اأن تكون �سحية اقتحام، 
يوم  مت�سلل  قبل  ق�سرها من  ا�ستهداف  اإذ مت 
من  ال��رغ��م  وعلى  الأول،  ت�سرين   15 ال�سبت 
اأنهم مل يتمكنه من الو�سول اإىل املنزل، اإل اأن 
كيم عندما  اإىل منزل  كان يف طريقه  املعتدي 

مت اإيقافه.
اأمن  ح��را���س  اأن   "TMZ" �سحيفة  وذك���رت 
اأن  وُي��زع��م  ال��دخ��ي��ل،  على  القب�س  األ��ق��وا  كيم 
اإيقافه  مت  ع��ن��دم��ا  م��ع��رك��ة  خ���ا����س  ال��دخ��ي��ل 
على  التعدي  تهمة  الآن  يواجه  وهو  واعتقاله 

ممتلكات الغري.
ولي�س من الوا�سح ما اإذا كانت كيم واأطفالها 
اأ�سارت  اإمن��ا  القتحام،  املنزل وقت حماولة  يف 
�سوهدت  اأنها  اإىل   "Daily Mail" �سحيفة 

مع ابنها �ساينت وي�ست بعد احلادث.

ملياردير يرف�س دفع 50 مليون دولر لطليقته 
لدفع  عائلته  مكاملات  من  نيويورك  من  ملياردير  تهرب 
ت�سوية �سخمة لزوجته املنف�سلة عنه حتى يتمكن اأطفاله 
عاماً"   62" فوك�س  مايكل  وق��ال  امل��ال.  قيمة  معرفة  من 
اأمام قا�ٍس يف لندن، حيث ُقدمت اأوراق الطالق "اإن اإغراق 
الأطفال بالكماليات يجعلهم منهكني". وزعم اأن زوجته، 
ال�سحفية الفرن�سية ال�سابقة األفينا كولردو فوك�س "47 
 51" اإ�سرتليني  جنيه  مليون   45 مببلغ  تطالب  عاماً" 
وانف�سل  احل��اج��ة.  ولي�س  اجل�سع  ب�سبب  دولر"  مليون 
اأن رزقا  ب��ع��د  ان��ه��ي��ار زواج��ه��م��ا  ب��ع��د   2020 ال���زوج���ان يف 
اأمام  ال��زواج  بطفلني، ومت عر�س اخلالف حول اتفاقيات 
القا�سي مو�ستني يف ق�سم الأ�سرة باملحكمة العليا يف لندن.  
"اأريدهم  اأول��ي��ة  ا�ستماع  جل�سة  يف  ال��ع��ق��ارات  قطب  وق��ال 
كيه  ت�سامرلني  باتريك  وق��ال  املال".  قيمة  يتعلموا  اأن 
�سي، الذي ميثل فوك�س اإن األفينا كان يحق لها احل�سول 
على 30 مليون جنيه اإ�سرتليني "34 مليون دولر" بدًل 
اأخ��رى على  ب��ه. وتوجد خالفات  ال��ذي تطالب  املبلغ  من 
املدفوعات ال�سنوية، حيث تطالب األفينا مببلغ 1.2 مليون 
لأطفالها،  دولر" �سنوياً  مليون   1.36" اإ�سرتليني  جنيه 
بينما يقول فريق اخلبري العقاري اإن الرقم يجب اأن يكون 

حوايل 350 األف جنيه اإ�سرتليني "400 األف دولر".

حت�شل على ال�شهرة ب�شبب و�شم مزدوج مع �شريكها 
ولكنه  مغزى،  ذو  اأو  عميق  �سيء  اإىل  الو�سم  ي�سري  ما  ع��ادًة 
بالن�سبة لهذه املراأة الأ�سرتالية كان مبثابة طريقة لالحتفال 
مبوعدها الأول مع �سخ�س تعرفت عليه على تيندر وطريقاً 
لل�سهرة على مواقع التوا�سل الجتماعي. ن�سرت ليل األواي 
مقطع فيديو على تيك توك وهي حت�سل على نف�س الو�سم 
موعدها  خ��الل  تندر  تطبيق  على  عليه  تعرفت  ورج��ل  ه��ي 
الإنرتنت،  عر  الفيديو  مقطع  م�ساركة  وبعد  معه.  الأول 
اكت�سفت باأن الكثري من الأ�سخا�س فعلوا نف�س ال�سيء. وقد 
عر�ست املراأة الأ�سرتالية اأق�ساماً متعددة من موعدها الأول 
البلياردو واحل�سول  ال�ساطئ ولعب  امل�سي على  ذلك  مبا يف 
اأنا  “ قررنا  الفيديو:  على  تعليقها  يف  وكتبت  الو�سم.  على 
التقيته على تيندر، احل�سول على  الذي  و�سديقي اجلديد 
الفيديو  مقطع  وُيظهر  الأول”.  موعدنا  يف  الو�سم  نف�س 
اللحظة التي مت فيها و�سع الو�سم على موؤخرة رقبتها، بينما 
وحظي  ال��داخ��ل.  من  �ساعده  يف  الو�سم  على  الرجل  ح�سل 
املقطع ب�سعبية كبرية على تيك توك حيث ح�سل على قرابة 
الإيجابية،  التعليقات  من  والكثري  م�ساهدة،  مليون  ن�سف 

وفق ما اأوردت �سحيفة ديلي ميل الريطانية. 

�شبح ال�شيدة البي�شاء يظهر يف �شجن م�شكون 
يزعم العديد من الأ�سخا�س اأنهم �ساهدوا �سبج ال�سيدة 
البي�ساء وهي تتجول يف اأروقة �سجن اإت�س اإم بي �سيبتون 
بالأ�سباح  امل�سكونة  ال�سجون  اأكرث  اإنه  يقال  الذي  ماليت 
املعروف   HMP Shepton Mallet ب��ري��ط��ان��ي��ا.  يف 
�سومر�ست  يف  �سابق  �سجن  هو   Cornhill با�سم  اأحياناً 
مت اإغالقه يف عام 2013، ويزعم العديد من الأ�سخا�س 
اأنهم �ساهدوا �سبح ال�سيدة البي�ساء، التي ُيفرت�س باأنها 
قاتلة حمطمة القلب، وهي تتجول عر ممرات ال�سجن، 

مما ت�سبب يف هبوب رياح باردة خلفها على مر ال�سنني.

انخفا�س رغبة املراأة يف التدخني يدل على حملها
"نورث  منظمة  اأ�سدرتها  حديثة  درا���س��ة  ك�سفت 
وي�سرتن" الطبية الأمريكية عن انخفا�س رغبة 
يوميا،  واح��دة  �سيجارة  مبعدل  املدخنات  الن�ساء 

قبل معرفتهن بحملهن.
ووف��ق��ا ل��ل��درا���س��ة ق��ل��ل��ت احل���وام���ل م��ن التدخني 
مبقدار 4 �سجائر يوميا بعد �سهر من معرفتهن 

باحلمل.
وقالت �سوينا هوانغ ما�سي، املعدة الرئي�سة للبحث 
بالتدخني  الرغبة  انخفا�س  اأن  درا�ستنا  "تقرتح 
معرفتهن  ق��ب��ل  بحملهن  ي��رت��ب��ط  ال��ن�����س��اء،  ع��ن��د 
"ميديكال  م��وق��ع  بح�سب  حوامل"،  اأن��ه��ن  ح��ت��ى 

اإك�سري�س".
واأ�سافت "حتفز معرفة احلمل الن�ساَء على تقليل 
التدخني اأو تركه نهائيا، وميكن اأن ت�سهم العوامل 
وي�سمح  ذل��ك،  يف  احلمل  بداية  عند  البيولوجية 
اأدوية  تطوير  يف  البيولوجية  العمليات  حت��دي��د 

جديدة ت�ساعد على ترك التدخني".
وقدر الباحثون يف درا�ستهم التغريات اليومية يف 
416 ام��راأة مدخنة قبل  ا�ستهالك ال�سجائر عند 
احلمل، واأجرى الباحثون مقابالت مع احلوامل 
اأ�سبوعا من احلمل، مع   16 عن تدخينهن خالل 

اأخذ عينات بولية منهن.
وت�����راوح م��ت��و���س��ط ع���دد ال�����س��ج��ائ��ر ال��ت��ي تدخنها 
�سجائر   10 بنحو  باحلمل  قبل معرفتهن  الن�ساء 
يوميا  واح��دة  �سيجارة  مبقدار  وانخف�س  يوميا، 

عند ح�سول احلمل ولكن قبل معرفتهن به.
"اأديك�سن  امل��ن�����س��ورة يف جم��ل��ة  ال��درا���س��ة  واأ����س���ارت 
يف  الأب��ح��اث  معظم  اأن  اإىل  العلمية  بيولوجي" 
جمال التدخني واحلمل ركزت على اآثار التدخني 
اأث��ن��اء حملها، يف  وامل����راأة يف  ال�����س��ارة على اجلنني 
حني تركز الدرا�سة احلديثة على اآثار احلمل على 

�سلوك املدخنات.

األك�سندرا داداريو خالل ح�سورها حفل املتحف االأكادميي لل�سور املتحركة يف لو�س اأجنلو�س.   رويرتز

جريارد بيكيه يبعد �شاكريا 
عن اأولدها 

مل يكتِف الالعب الإ�سباين جريارد بيكيه بخيانة حبيبته املغنية العاملية �ساكريا 
بل هو ي�سعى ب�سكل وا�سح لإبعادها عن اأولدها.

�ساكريا  بعدما رف�ست  اإىل منزله  �سيا  ا�سطحاب �سديقته كالرا  فقد عمد اىل 
فكرة ال�سماح له با�سطحاب اأولدهما خارج بر�سلونة.

و�سوهد الثنائي مي�سيان وقتاً ممتعاً مع الأولد يف م�ساحة خارج املنزل. يذكر 
اأن �ساكريا ح�سرت ن�ساطاً ريا�سياً ي�سارك فيه ابنها لدعمه وت�سجيعه وبقيت 

بعيدة عن حبيبها ال�سابق.
توحي ت�سرفات بيكيه اأنه ل يريد انف�ساًل ودياً مع �ساكريا التي بداأت 

ر للرد والنتقام منه بهدوء وروية وبال�سكل املنا�سب. حت�سّ


