اندالع ا�شتباكات عنيفة يف العا�صمة الليبية

�ص 02

حمدان بن زايد ي�ستقبل عددا من املواطنني

•• طرابل�س-وكاالت:

اندلعت ا�شتباكات م�سلحة عنيفة� ،أم�س اجلمعة ،بني امليلي�شيات املتناف�سة ،وذلك
داخل العا�صمة الليبية طرابل�س وبالقرب من مق ّرات ر�سمية تابعة للدولة ،مما
�أثار قلقاً من اندالع قتال جديد .وقالت م�صادر حملية �إن املعارك التي اندلعت بني
ميلي�شيا  301التابعة ملدينة م�صراتة وملي�شيا الزاوية بقيادة حممد البحرون
امللقب ب��ال��ف��ار ،ام��ت��دت م��ن ب��واب��ة اجلب�س �إىل ط��ري��ق امل��ط��ار و�أم����ام مقر الدعوة
الإ�سالمية وال�شركة العامة للكهرباء جنوب غربي العا�صمة طرابل�س ،و�سط
توقعات بتو�سعها �إىل �أحياء �أخرى بالعا�صمة طرابل�س .كما ر�صد نا�شطون توجه
تعزيزات ع�سكرية من مدينة م�صراتة �إىل العا�صمة طرابل�س.
وا�ستخدم الطرفان �أ�سلحة ثقيلة ومتو�سطة ،كما ُ�سمعت على نطاق وا�سع �أ�صوات
ت��ب��ادل �إط�ل�اق الر�صا�ص وال��ق��ذائ��ف ،مم��ا �أث���ار رع��ب وه��ل��ع امل��دن��ي�ين .كما حتدث
نا�شطون عن �إغالق عدد من الطرقات و�إجبار املارة على العودة �إىل منازلهم.
ويعتقد �أن هذا القتال ،قد اندلع ك ّرد فعل من ميلي�شيا الفار بعد طرده قبل �أيام
م��ن مواقعه يف حميط امل��ط��ار ،ومقتل ع��دد م��ن عنا�صره ،على ي��د ميلي�شيا دعم
املديريات.
مواقــيت ال�صالة
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�أخبار الإمارات

وم�س�ؤويل القطاعات احلكومية يف الظفرة
عربي ودويل

�ص 09

يف يومها الوطني  ..ر�ؤية ال�سعودية 2030
رحلة امل�ستقبل والتحوالت الكربى

�ص 19

الفجر الريا�ضي

رونالدو بديل يف ناديه ..

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

�أ�صيل يف املنتخب

 20صفحة -الثمن درهمان

 81قتي ًال بقارب املهاجرين اللبناين الغارق يف �سوريا
•• بريوت-دم�شق-وكاالت:

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان خادم احلرمني
ال�شريفني بذكرى اليوم الوطني الـ  92للمملكة
•• �أبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل و���ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حــــــاكم دبــــي رعاه اهلل برقيتي تهنئة
�إىل خ����ادم احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية

ال�شقيقـــة ،وذل���ك مبنا�سبة ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال���ـ 92
للمملكة.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را���ش��د �آل
مكتوم برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن �سلمان �آل �سعود ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير دفاع اململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة.

ارتفع عدد �ضحايا قارب املهاجرين
ال��ذي انطلق قبل �أي��ام من لبنان
باجتاه �أوروبا وغرق قبالة �سوريا
�إىل  81قتي ً
ال حتى الآن.
وب�������د�أت ال�����س��ل��ط��ات ال�������س���وري���ة يف
العثور على جثث يف البحر قبالة
�ساحل ط��رط��و���س (���ش��م��ال غرب)
بعد ظهر �أم�س الأول .
ومت حتى الآن �إنقاذ � 20شخ�صاً
من ركاب القارب املنكوب ونقلهم
�إىل امل�ست�شفى يف �سوريا للعالج.
و�أو�ضحت ال�سلطات ال�سورية �أن
معظم الناجني يتل ّقون م�ساعدة
بوا�سطة الأوك�سيجني ،وبع�ضهم
نقل �إىل العناية املركزة.
ون����ق����ل امل�����دي�����ر ال�����ع�����ام للموانئ
البحرية ال�سورية العميد �سامر
قرب�صلي ع��ن ن��اج�ين قولهم� ،إن
ال��زورق انطلق من لبنان  -املنية
(���ش��م��ال) م��ن��ذ ع���دة �أي�����ام بق�صد
ال��ه��ج��رة وع���ل���ى م��ت��ن��ه رك�����اب من
جن�سيات عدة.
م����ن ج���ه���ت���ه� ،أ�����ش����ار وزي������ر النقل
ال��ل��ب��ن��اين ع��ل��ي ح��م�� ّي��ة يف تغريدة
�إىل �أن ال���زورق يحمل على متنه
لبنانيني مل يحدد عددهم.
ول��ب��ن��ان ال����ذي ي��ب��ل��غ ع���دد �سكانه
 4.5م��ل��ي��ون ن�سمة ،ي�ست�ضيف

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

الإمارات توا�صل جهودها الإن�سانية
لإغاثة مت�ضرري اجلفاف يف ال�صومال

•• �أبوظبي-وام:

لبنانيون جتمعوا عند احلدود مع �سوريا بعد غرق قارب مهاجرين
 1.5م���ل���ي���ون الج�����ئ �سوري ويف ظ������ل ت�����������ردّي الأو��������ض�������اع
ف��� ّروا م��ن احل��رب التي تع�صف االقت�صادية واملعي�شية ،ت�ضاعف
ب��ب��ل��ده��م م��ن��ذ �أك��ث��ر م���ن  10عدد املهاجرين الذين يحاولون
�سنوات� .إ�ضافة �إىل ذلك يعي�ش الفرار بحراً من لبنان ،وغالباً
ع�شرات الآالف م��ن الالجئني م�����ا ت����ك����ون وج���ه���ت���ه���م ج���زي���رة
ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي�ي�ن يف ل���ب���ن���ان ،ق��ب�ر�����ص ،ال����دول����ة الأوروب�����ي�����ة
غالبيتهم يف  12خم ّيماً.
ال����واق����ع����ة ق���ب���ال���ة ال�������س���واح���ل
ووف����ق����اً ل��ل��ب��ن��ك ال�������دويل ،مي ّر اللبنانية .ويف �أب��ري��ل املا�ضي،
ل��ب��ن��ان م��ن��ذ  2019بواحدة �أ����س���ف���ر غ������رق م����رك����ب حم ّمل
من �أ�سو�أ الأزم��ات االقت�صادية باملهاجرين قبالة طرابل�س عن
على ال�صعيد ال��دويل منذ عام م�صرع �ستة منهم و�أثار ا�ستياء
� 1850سببها ���س��وء الإدارة �شديداً يف البلد املت�أزم.
وف�ساد الطبقة احلاكمة التي ووفقاً ل�ل�أمم املتحدة ،غ��ادر �أو
ظ��� ّل���ت ب������دون ت��غ��ي�ير تقريباً حاول ما ال يق ّل عن  38زورقاً
يحمل �أكرث من � 1500شخ�ص
لعقود.

توا�صل دولة الإمارات عرب م�ؤ�س�ساتها الإن�سانية وبالتعاون مع هيئة
�إدارة الكوارث ال�صومالية وعدد من اجلهات املعنية توزيع امل�ساعدات
الإغاثية على ال�سكان والنازحني يف املناطق الأك�ثر ت�ضرراً جراء
موجة اجلفاف وذلك يف منطقتي حما�س ومتابان ب�إقليم هريان يف
والية هري �شبيلي.
وت�أتي هذه امل�ساعدات يف �إطار اجلهود لتوزيع �أكرث من �ألف طن من
الإمدادات الإغاثية املتنوعة التي و�صلت يف الآونة الأخرية على منت
باخرة م�ساعدات �إماراتية �إىل ميناء مقدي�شو للم�ساهمة يف توفري
االحتياجات ال�ضرورية حل��وايل  2.5مليون �شخ�ص ت�ضرروا من
اجل��ف��اف ،ودع��م �أو�ضاعهم الإن�سانية ،حيث مت ت��وزي��ع م�ستلزمات
غذائية و�إغاثية على �أكرث من � 1330أ�سرة من النازحني واملت�ضررين
(التفا�صيل �ص)2
يف مدينة بلعاد يف والية هري �شبيلي،

الإمارات ت�ؤكد �أهمية ا�ست�شراف م�ستقبل العمل عربيا

•• دبي  -وام:

�أكدت دولة الإمارات خالل م�شاركتها يف الدورة الـ  48مل�ؤمتر العمل
العربي ،والتي ت�ست�ضيفها جمهورية م�صر العربية بني � 18إىل 25
�سبتمرب اجل���اري� ،أهمية ا�ست�شراف م�ستقبل العمل عربياً يف ظل
التطور ال�سريع الذي ي�شهده االقت�صاد الرقمي ،ال �س ّيما عقب التعايف
من جائحة كوفيد -19والآث��ار ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية
التي خلفتها وال��درو���س امل�ستفادة منها ،خا�صة فيما يتعلق بو�ضع
اخلطط التي توفر حماية لأ�سواق العمل و�أ�صحاب العمل والعمال
على حد �سواء ،ملا يف ذلك من �أثر هام على تعايف االقت�صادات العربية.
(التفا�صيل �ص)3

ب��رل�����س��ك��وين :ب��وت�ين ُدف��ع
ل���ل���ح���رب يف �أوك���ران���ي���ا

وا�شنطن توا�صلت �سر ًا مع مو�سكو وحذرتها من ا�ستخدام النووي

الكرملني� :سنتجاوب ب�سرعة مع ا�ستفتاءات االن�ضمام �إىل رو�سيا
•• عوا�صم-وكاالت:

ق�����ال امل���ت���ح���دث ب���ا����س���م الرئا�سة
ال���رو����س���ي���ة ال���ك���رم���ل�ي�ن ،دميرتي
ب���ي�������س���ك���وف� ،أم�����������س� ،إن مو�سكو
����س���ت���ت���ج���اوب ب�������س���رع���ة م����ع نتائج
ا�ستفتاءات االن�ضمام التي جتري
يف  4م��ن��اط��ق �أوك���ران���ي���ة ،يف حال
كانت �إيجابية.
وكانت �صناديق االقرتاع فتحت يف
وق��ت �سابق اجلمعة �أب��واب��ه��ا يف 4
مناطق �أوك��ران��ي��ة ه��ي :لوغان�سك
ودونيت�سك وخري�سون وزاباروجيا.
و�ست�ستمر اال�ستفتاءات حتى الـ27
م���ن ���س��ب��ت��م�بر اجل������اري ،و�سيقرر
���س��ك��ان ه���ذه امل��ن��اط��ق م��ا �إذا كانوا
�سين�ضمون �إىل رو�سيا االحتادية
�أم ال .وق����ال بي�سكوف يف �إحاطة
�صحفية ي��وم��ي��ة :يف ح��ال النتائج
�إي��ج��اب��ي��ة ل�لا���س��ت��ف��ت��اءات �ستتخذ
غ��رف��ت��ا ال�برمل��ان ال��رو���س��ي ورئي�س
البالد �إجراءات و�سيجري التوقيع
على كافة الوثائق ب�شكل �سريع.
و�أ�����ض����اف��� :س��ت��ت��ع��ام��ل رو����س���ي���ا مع
حماوالت �أوكرانيا ا�ستعادة دونبا�س
والأرا�ضي الأخرى مبثابة الهجوم

�أع�ضاء اخلدمة يف لوهان�سك ال�شعبية ي�صطفون للت�صويت على االن�ضمام �إىل رو�سيا( .رويرتز)
على �أرا�ضيها.
�شدد بي�سكوف على �أن مو�سكو ترى ال�سالح ال��ن��ووي يف �أوك��ران��ي��ا ،يوم
وق��ال بي�سكوف �إن��ه يجري ال�سهر �ضرورة �إجراء مفاو�ضات مع كييف الأرب������ع������اء ،حم������ذرا م����ن �أن هذه
على توفري الأم��ن من �أجل �إجراء لتحقيق الأه�����داف ال��ت��ي حددتها التهديدات لي�ست خ��دع��ة ،ك�شفت
اال���س��ت��ف��ت��اءات يف دون��ب��ا���س (حيث رو�سيا خالل العملية اخلا�صة.
م�������ص���ادر �أم�ي�رك���ي���ة �أن ال���والي���ات
ي����ج����ري ا����س���ت���ط�ل�اع���ا لوغان�سك وا�ستدرك قائال :لكن ال م�ؤ�شرات املتحدة توا�صلت ب�شكل خا�ص مع
ودون����ي����ت���������س����ك) ع����ل����ى امل�������س���ت���وى حاليا على ا�ستئنافها.
مو�سكو وح��ذرت القيادة الرو�سية
املطلوب.
وبعد ت��ه��دي��دات الرئي�س الرو�سي من العواقب الوخيمة التي �ستتبع
وعلى �صعيد املحادثات مع كييف ،ف��ل��ادمي��ي��ر ب����وت��ي�ن با�ستخدام ا�ستخدامها �سالحا ن��ووي��ا ،وف ًقا

ال�بره��ان :امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ترغب يف انتقال دميقراطي لل�سلطة

ترمب :ال�صراع يف �أوكرانيا ميكن �أن ينتهي بحرب عاملية ثالثة!
•• وا�شنطن-وكاالت:

•• نيويورك-وكاالت:

ق�����ال رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�سيادة
االنتقايل يف ال�سودان ،عبد الفتاح
الربهان� ،إن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ت������رغ������ب يف حت����ق����ي����ق ان����ت����ق����ال
دميقراطي لل�سلطة ،م�شريا �إىل
�أن مهمة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية هي
حماية الد�ستور و�إرادة ال�شعب.
وق������ال ع���ل���ى ه���ام�������ش م�شاركته
يف اج��ت��م��اع��ات اجل��م��ع��ي��ة العامة
للأمم املتحدة ،اعترب عبد الفتاح
ال�ب�ره���ان �أن احل���ل يف ال�سودان
يكمن يف توحد القوى ال�سيا�سية
وت�����ش��ك��ي��ل ك��ت��ل��ة وط���ن���ي���ة ت�ؤمن
بالتحول الدميقراطي.
و�أك�������د ال��ب�ره����ان �أن وج�������وده يف
اج���ت���م���اع���ات اجل���م���ع���ي���ة العامة
ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة فر�صة لإي�صال
�صوت ال�سودان ،و�إزال��ة الغمو�ض
والأخ���ب���ار غ�ير ال�صحيحة التي
ي����روج ل��ه��ا ال��ب��ع�����ض ع���ن �أه����داف
ون�����واي�����ا امل����ؤ����س�������س���ة الع�سكرية
واحلكومة االنتقالية.

علق الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترمب على تلميح الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني ال�ستعداده ا�ستخدام الأ�سلحة النووية يف �أوكرانيا ،قائ ً
ال
�إن ال�صراع ما كان يجب �أن يحدث �أبدًا ،و�أنه قد ي�ؤدي �إىل حرب عاملية.
وقال ترمب على من�صته للتوا�صل االجتماعي � Truth Socialإن ال�صراع
مل يكن ليبد�أ لو كان ال يزال يف املكتب البي�ضاوي .وتابع :ولكن كما �أو�ضحت
للغاية لبع�ض الوقت ،ميكن �أن ينتهي الأمر الآن باحلرب العاملية الثالثة.
و�أعلن بوتني ،يف وقت �سابق يوم الأربعاء ،يف خطاب وجهه �إىل ال�شعب الرو�سي� ،أنه
ا�ستدعى حوايل � 300ألف جندي احتياطي لتقدمي تعزيزات يف �أوكرانيا ،حيث
يعاين جي�شه م�ؤخ ًرا من انتكا�سات.

مل�س�ؤولني �أمريكيني.
وب��ح�����س��ب وا���ش��ن��ط��ن ب��و���س��ت ،فقد
ق����ررت �إدارة ال��رئ��ي�����س ج��و بايدن
ع��م��ومً��ا �إب���ق���اء ال��ت��ح��ذي��رات حول
ن��وع��ي��ة ال�����رد الأم��ي�رك����ي غام�ضا
ب�شكل متعمد ،ل��ذا ف���إن الكرملني
قلق ب�ش�أن الطريقة التي قد ترد
بها وا�شنطن كما قال امل�س�ؤولون.
و�أو�ضح التقرير �أن حماولة البيت
الأب��ي�����ض ت���أت��ي ل���زرع م��ا ُي��ع��رف يف
ع����امل ال�����ردع ال���ن���ووي بالغمو�ض
اال���س�ترات��ي��ج��ي ،يف ال���وق���ت الذي
توا�صل فيه رو�سيا ت�صعيد خطابها
ح��ول احتمال ا�ستخدام الأ�سلحة
النووية و�سط تعبئة حملية تهدف
�إىل وق����ف اخل�����س��ائ��ر الع�سكرية
الرو�سية يف �شرق �أوكرانيا.
و�����ش����ارك����ت وزارة اخل����ارج����ي����ة يف
االت�����ص��االت اخل��ا���ص��ة م��ع مو�سكو،
ومل يت�ضح م��ا �إذا كانت الواليات
امل���ت���ح���دة ق���د ب��ع��ث��ت ب����أي���ة ر�سائل
خا�صة ج��دي��دة يف ال�����س��اع��ات التي
�أع��ق��ب��ت �إ���ص��دار الرئي�س الرو�سي
ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ين �أح�����دث تهديد
نووي خالل خطاب �أعلن فيه عن
تعبئة جزئية يوم الأربعاء.

•• روما -رويرتز:

لبنانيون جتمعوا بعد غرق قارب مهاجرين قبالة ال�ساحل ال�سوري

موجة زرقاء فوق �شبه اجلزيرة:

الإيطاليون ي�ستعدون لتتويج اليمني املتطرف!
•• الفجر -خرية ال�شيباين:

يقرتع الإيطاليون الأح��د يف انتخابات ت�شريعية مبكرة بعد ا�ستقالة
رئي�س احلكومة م��اري��و دراج���ي ،يف يوليو امل��ا���ض��ي ،بعد ان تخلى عنه
حلفا�ؤه .خالل �سبعة ع�شر �شه ًرا ،جنح الرئي�س ال�سابق للبنك املركزي
الأوروبي يف ت�شكيل حكومة وحدة وطنية والبدء يف �إ�صالحات لتحديث
الإدارة والعدالة ب�شكل خا�ص .وك��ان من املقرر ال�شروع يف �إ�صالحات
اخرى يف الن�صف الثاين من عام .2022
ع�شية االنتخابات الت�شريعية يف � 25سبتمرب ،يحت ّل ا�سم ال�صفحات
الأوىل للجرائد ،خ��ارج ح��دود البالد ،ا�سم جيورجيا ميلوين ،رئي�سة
فراتيلي ديتاليا .فحزب ما بعد الفا�شية يت�صدّر نوايا الت�صويت بن�سبة
 25باملائة من الأ�صوات ،متقدماً على احلزب الدميقراطي بزعامة
�إنريكو ليتا ،الذي ف�شل يف حتقيق الوحدة يف الو�سط وعلى الي�سار ،وتتبع
حركة  5جنوم بن�سبة � 13إىل  15باملائة( .التفا�صيل �ص)13

فيكتور �أوربان والتوازن بني االحتاد الأوروبي ورو�سيا
•• الفجر -ريناتا فارجا –ترجمة خرية ال�شيباين:

منذ املنعطف «غري ليربايل» الذي اتخذه رئي�س الوزراء فيكتور
�أورب�����ان ع���ام  ،2014تعر�ضت احل��ك��وم��ة امل��ج��ري��ة النتقادات
االحت��اد الأوروب��ي ب�سبب التفكيك التدريجي ل�سيادة القانون.
م�����ش��روع �أورب����ان ال�سيا�سي (يف من�صبه منذ ع��ام  ،2010بعد
تفوي�ض �أول من � 1998إىل  )2002هو ت�أ�سي�س دولة جمرية
جديدة ،حددها يف خطابه ال�شهري يف  28يوليو  2014على �أنها
«�شكل من �أ�شكال التنظيم املجتمعي قادر على جعل املجتمع تناف�س ّيا
يف ال�سباق العاملي الكبري للعقود القادمة ،من خ�لال االنف�صال عن
العقائد والأيديولوجيات املقبولة يف �أوروبا الغربية والتحرر منها

احتجاجات �إيران ..انقطاع الإنرتنت و�سقوط مزيد من القتلى الكاظمي يعتزم الدعوة �إىل جولة ثالثة من احلوار الوطني
•• عوا�صم-وكاالت:

هدد اجلي�ش الإيراين يف بيان� ،أم�س ،بالت�صدي مل و�صفهم بالإعداء ل�ضمان
الأم��ن وال�سالم يف البالد وذل��ك مع ت�صاعد االحتجاجات التي اندلعت �إثر
وف��اة �شابة خ�لال احتجازها ل��دى �شرطة الأخ��ل�اق .وق��ال اجلي�ش �إن هذه
الأعمال اليائ�سة جزء من ا�سرتاتيجية خبيثة للعدو هدفها �إ�ضعاف النظام
الإ�سالمي.
وت�شهد �إي���ران ،اجلمعة ،تظاهرات م���ؤي��دة للحكومة ،يف ال��ي��وم ال�سابع من
االحتجاجات املنددة بوفاة �شابة �أوقفتها ال�شرطة وتوفيت بعد دخولها يف
غيبوبة يف ظروف مل تت�ضح بعد مالب�ساتها ويف الوقت نف�سه ،ال تزال �شبكة

الإنرتنت واالت�صاالت �شبه مقطوعة بالكامل عن البالد.
و�أرتفع عدد قتلى االحتجاجات يف �إيران واملواجهات التي تخللتها منذ �أ�سبوع
�إىل  36وفق منظمة غري حكومية ،وكانت و�سائل الإعالم الر�سمية الإيرانية
حتدثت ،اخلمي�س ،عن  17قتي ًال بينهم عنا�صر �أمن فقط.
و�أورد مركز حقوق الإن�سان يف �إيران « »I.C.H.R.Iالذي يتخذ من نيويورك
م���ق���راً �أن ع���دد ق��ت��ل��ى االح��ت��ج��اج��ات �أرت���ف���ع �إىل  ،36م�����ش�يراً اىل توا�صل
االحتجاجات يف مدن عدة وكانت منظمة �إيران هيومن رايت�س غري احلكومية
املعار�ضة التي تتخذ من �أو�سلو مقراً �أف��ادت مبقتل � 31شخ�صاً .و�أث��ار موت
مه�سا �أميني البالغة  22عاماً �إدان��ات �شديدة يف عدد من ال��دول واملنظمات
غري احلكومية الدولية التي انتقدت �أي�ضاً قمع التظاهرات االحتجاجية.

•• بغداد-وكاالت:

ك�شف رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي ،م�صطفى ال��ك��اظ��م��ي� ،أم�س
اجل��م��ع��ة ،ع��زم��ه ال��دع��وة �إىل ج��ول��ة ث��ال��ث��ة م��ن احل����وار ال��وط��ن��ي حلل
م�شكالت العراق.
وق���ال الكاظمي يف مقابلة تلفزيونية� :أط��ل��ب م��ن ال��ق��وى ال�سيا�سية
العراقية حتمل م�س�ؤولياتها التاريخية جتاه العراق واال�ستفادة من
فر�ص احلوار الوطني .و�أ�ضاف :هناك من يتمنى ف�شل احلكومة يف كل
�شيء ب�سبب خالفات �شخ�صية معي ،و�أدعو جميع الأطراف التي لديها
خالفات معي �إىل ت�صفيتها بعيداً عن م�صالح ال�شعب ،و�س�أ�ضحي يف كل
�شيء من �أجل العراقيني و�إعادة البلد �إىل و�ضعه الطبيعي.

ق�����ال رئ���ي�������س ال���������وزراء الإي����ط����ايل
ال�����س��اب��ق ���س��ي��ل��ف��ي��و ب��رل�����س��ك��وين يف
���س��اع��ة م��ت���أخ��رة م���ن م�����س��اء �أم�س
االول اخلمي�س �إن الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني دُفع �إىل احلرب يف
�أوكرانيا لتن�صيب حكومة جديدة
يف كييف ،يف ت�صريحات من املرجح
�أن تثري قلق احللفاء الغربيني قبل
االنتخابات الإيطالية.
وال�����دف�����اع ع����ن �أف�����ع�����ال ب����وت��ي�ن يف
�أوك���ران���ي���ا لي�ست ب���الأم���ر اجلديد
ع��ل��ى ب��رل�����س��ك��وين ،ال�����ذي ينتمي
ح��زب��ه (�إي��ط��ال��ي��ا �إىل الأم�����ام) �إىل
ائتالف مييني من املتوقع �أن يفوز
يف االنتخابات العامة غدا.
وق������ال ب��رل�����س��ك��وين ب���وت�ي�ن دفعه
ال�شعب ال��رو���س��ي وح��زب��ه ووزرا�ؤه
الخرتاع هذه العملية اخلا�صة.
ويف حديثه للتلفزيون الإيطايل
ال��ر���س��م��ي� ،أ����ش���ار ب��رل�����س��ك��وين �إىل
�أن ق��رار رو�سيا غ��زو �أوكرانيا جاء
ا�ستجابة لنداء االنف�صاليني.
وتابع �أن قادة االنف�صاليني جاءوا
�إىل ال���ك���رم���ل�ي�ن وق����ال����وا لبوتني
مبا�شرة �أرجوك دافع عنا ،لأنك �إذا
مل تدافع عنا ،فنحن ال نعرف �إىل
�أين �سينتهي بنا املطاف.

�أرمينيا و�أذربيجان تتبادالن
االتهامات بانتهاك الهدنة

•• عوا�صم-وكاالت:

ات��ه��م��ت وزارة ال��دف��اع الأرمينية،
اجل�����م�����ع�����ة ،ال��������ق��������وات امل�������س���ل���ح���ة
الأذرب���ي���ج���ان���ي���ة ب��ف��ت��ح ال���ن���ار على
مواقع �أرمينية ،يف انتهاك التفاق
لوقف �إطالق النار.
وق�����ال�����ت ال������������وزارة يف ب����ي����ان على
ف��ي�����س��ب��وك ،ان��ت��ه��ك��ت وح������دات من
القوات امل�سلحة الأذربيجانية مرة
�أخ�����رى ن��ظ��ام وق���ف �إط��ل��اق النار
بفتح ال��ن�يران على م��واق��ع قتالية
�أرمينية تقع يف املنطقة ال�شرقية
من احلدود بني البلدين.
وذك��رت �أرمينيا �أنها ردت ب�إطالق
ال��ن��ار ومل تعلن ع��ن وق��وع خ�سائر
بني �أفرادها.
وب���ع���د وق�����ت ق�����ص�ير م����ن البيان
الأرم��ي��ن��ي� ،أ���ص��درت وزارة الدفاع
الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة ردا ق��ال��ت ف��ي��ه �إن
�أرمينيا هي التي �أطلقت النار �أوال.
وذك����رت ب��اك��و �أن ال��ق��وات امل�سلحة
الأرم����ي����ن����ي����ة ف���ت���ح���ت ال�����ن�����ار على
ث�لاث نقاط خمتلفة من احلدود
امل�شرتكة،
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ال�صحة جتري  214,244فح�صا وتك�شف عن � 388إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا و 405حاالت �شفاء
••�أبوظبي-وام:

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت الوزارة عن �إجراء  214,244فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ
 24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى ال��دول��ة يف الك�شف ع��ن  388حالة �إ�صابة

ج��دي��دة ب��ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح���االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  1,024,845حالة.
و�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة خالل
الأرب��ع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة
 2,342حالة.
كما �أعلنت ال���وزارة عن �شفاء  405ح��االت جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  1,004,169حالة.

الأعمال اخلريية العاملية تخ�ص�ص  5ماليني درهم لدعم الطلبة املتعرثين
•• عجمان -وام:

�أع��ل��ن ال�شيخ حممد ب��ن ع��ب��داهلل النعيمي رئي�س جمل�س �أم��ن��اء هيئة
الأعمال اخلريية العاملية عن تخ�صي�ص الهيئة مبلغ  5ماليني درهم
ل��دع��م الطلبة امل��ت��ع�ثري��ن درا���س��ي��اً داخ���ل ال���دول���ة� ،ضمن حملة العودة
للمدار�س التي �أطلقتها الهيئة حتت �شعار "لن�ضي م�ستقبلهم ."2022
وقال ال�شيخ حممد بن عبداهلل النعيمي �إن هذه املبادرة تعد واحدة من
�أهم م�شاريع حملة العودة للمدار�س ،ملا حتمله من قيم ومعاين اخلري
والعطاء ،ور�سمها مل�ستقبل �أبنائنا الطلبة الذين انقطعوا عن الدرا�سة،
ب�سبب ظروف �أ�سرهم املادية ،وعجزهم عن �سداد الر�سوم �أو املت�أخرات
ال��درا���س��ي��ة ،م���ؤك��داً �أن اال�ستثمار يف العلم والتعليم ه��و ا�ستثمار مهم
ورابح ملا فيه من بناء للمجتمعات وتلبية لطموحات الطلبة يف االلتحاق

مبدار�سهم �أو ا�ستكمال تعليمهم اجلامعي.
من جانبه نقل �سعادة الدكتور خالد عبدالوهاب اخلاجة الأم�ين العام
للهيئة �شكر الطلبة امل�ستفيدين وذويهم للمح�سنني واملح�سنات الذين
كان عطا�ؤهم ج�سراً �إىل مرافئ املعرفة ،م�ؤكداً �أن مبادرة �سداد الر�سوم
الدرا�سية داخل الدولة حتقق جناحاً كبرياً يف كل عام وي�ستفيد منها مئات
الطلبة الذين يتم درا�سة �أو�ضاعهم من قبل باحثي الهيئة وبالتعاون مع
�شركاء النجاح من اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية.
ويذكر �أن حملة "لن�ضي م�ستقبلهم" ت�شمل العديد من امل�شاريع التعليمية
املهمة داخل الدولة كتوفري �أجهزة احلا�سوب وتوفري امل�صاريف الدرا�سية
وال��زي املدر�سي واحلقائب والقرطا�سية ،وغريها ،كما ت�شمل م�شاريع
خمتلفة يف الدول الفقرية كبناء و�صيانة املدار�س والف�صول الدرا�سية
ومراكز حتفيظ القر�آن الكرمي.

حمدان بن زايد ي�ستقبل عددا من املواطنني وم�س�ؤويل القطاعات احلكومية يف منطقة الظفرة
•• الظفرة-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ ح��م��دان ب��ن زاي��د �آل نهيان ممثل احل��اك��م يف منطقة
الظفرة بق�صر الظنة عددا من املواطنني وم�س�ؤويل القطاعات احلكومية
يف منطقة الظفرة .و�أكد �سموه �إن متابعة �أحوال املواطنني وتوفري احلياة
الكرمية لهم وتلبية احتياجاتهم حتظى بتوجيهات واهتمام من �صاحب

ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"  ..م�شيدا
�سموه بجهود التنمية ال�شاملة والإم��ك��ان��ات التي �سخرتها ق��ي��ادة الدولة
الر�شيدة لهذا الغر�ض.
ون��وه �سموه �إىل �أهمية العمل امل�ستمر نحو ا�ستكمال م�سرية النجاحات
املتحققة يف كافة املجاالت والقطاعات اخلدمية ومبا يحافظ على ا�ستقرار
ومناء ورخاء كافة مدن منطقة الظفرة.

واطلع �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان خالل اللقاء على �أهم اخلدمات
وامل�شاريع التنموية التي يتم تنفيذها ودعا �إىل الإ�سراع يف اجنازها وتطويرها.
ووجه �سموه بتذليل كافة ال�صعوبات التي تواجه �إجناز امل�شاريع احلكومية
والعمل بني كافة اجلهات ذات العالقة بروح الفريق الواحد حتقيقا للخطط
املو�ضوعة .من جانبهم ثمن املواطنون وم�س�ؤولو القطاعات احلكومية يف
منطقة الظفرة اهتمام ومتابعة �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان لكافة

الإمارات توا�صل جهودها الإن�سانية لإغاثة مت�ضرري اجلفاف يف ال�صومال
•• �أبوظبي-وام:

توا�صل دولة الإمارات عرب م�ؤ�س�ساتها الإن�سانية
وبالتعاون مع هيئة �إدارة ال��ك��وارث ال�صومالية
وع����دد م���ن اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ت���وزي���ع امل�ساعدات
الإغ��اث��ي��ة ع��ل��ى ال�����س��ك��ان وال��ن��ازح�ين يف املناطق
الأك�ث�ر ت�����ض��رراً ج���راء م��وج��ة اجل��ف��اف وذل���ك يف
م��ن��ط��ق��ت��ي حم��ا���س وم���ت���اب���ان ب���إق��ل��ي��م ه��ي�ران يف
والية هري �شبيلي.وت�أتي هذه امل�ساعدات يف �إطار
اجلهود لتوزيع �أكرث من �ألف طن من الإمدادات
الإغاثية املتنوعة التي و�صلت يف الآونة الأخرية
على منت باخرة م�ساعدات �إماراتية �إىل ميناء

م��ق��دي�����ش��و ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف ت���وف�ي�ر االحتياجات
ال�ضرورية حلوايل  2.5مليون �شخ�ص ت�ضرروا
من اجل��ف��اف ،ودع��م �أو�ضاعهم الإن�سانية ،حيث
مت توزيع م�ستلزمات غذائية و�إغاثية على �أكرث
م��ن � 1330أ���س��رة م��ن ال��ن��ازح�ين واملت�ضررين
يف مدينة بلعاد يف والي���ة ه�ير �شبيلي ،وكذلك
توزيع م�ساعدات على �أك�ثر من � 400أ���س��رة يف
م��دي��ن��ة ح����دور ،و� 470أ����س���رة يف م��دي��ن��ة بيدوا
عا�صمة �إق��ل��ي��م ج��ن��وب غ���رب ال�����ص��وم��ال� ،ضمن
اخلطة املو�ضوعة لتوزيع امل�ساعدات بالتعاون
مع الوزارات والهيئات ال�صومالية املخت�صة ،ويف
مقدمتها هيئة �إدارة الكوارث والأزمات.

�سبل اال�ستقرار ومقومات احلياة الكرمية للمواطنني وحر�ص �سموه على
التوا�صل الدائم معهم .ح�ضر اال�ستقبال �سعادة �أحمد مطر الظاهري مدير
مكتب �سمو ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�سعادة عي�سى حمد بو�شهاب
م�ست�شار �سمو رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي و�سعادة نا�صر حممد
املن�صوري وكيل ديوان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة بالإنابة وعدد من
امل�س�ؤولني.

منفذ الغويفات يحتفي باليوم
الوطني ال�سعودي الـ 92

جتدر الإ�شارة �إىل �أن ال�صومال يعترب من �أكرث
دول م��ن��ط��ق��ة ال���ق���رن الأف���ري���ق���ي ت����أث���راً بكارثة
اجلفاف التي تخيم حالياً على املنطقة ،حيث تعد
�أزمة اجلفاف التي يواجهها ال�صومال الأ�سو�أ منذ
عقود ،وهناك حتذيرات من حتول اجلفاف �إىل
جماعة ،حيث توقعت املنظمة العاملية للأر�صاد
اجل���وي���ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��أمم امل��ت��ح��دة ف�����ش��ل مو�سم
الأمطار للعام اخلام�س على التوايل.
وبح�سب تقديرات مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق
ال�ش�ؤون الإن�سانية �/أوت�شا /ف�إن �أكرث من �سبعة
م�لاي�ين ���ص��وم��ايل ي��واج��ه��ون ظ���روف���اً �إن�سانية
�صعبة وبحاجة للم�ساعدات الغذائية.

•• الظفرة -وام:

يحتفل منفذ الغويفات الربي باليوم الوطني ال�سعودي الـ  ،92تزامنا مع
االحتفاالت التي ت�شهدها دولة الإمارات بهذه املنا�سبة والتي جت�سد �أ�سمى
معاين الرتابط والتالحم التي جتمع بني �شعبي البلدين ال�شقيقني.
ويف ه��ذا ال�صدد  ..قامت بلدية منطقة الظفرة بتزيني منفذ الغويفات
احلدودي باللون الأخ�ضر والأعالم وال�شعارات الرتحيبية ،بالإ�ضافة �إىل
تركيب العديد من العبارات مثل �أهل العزم ،معاً �أبداً ،ووطن الأمان .
وترتبط دول���ة الإم����ارات العربية امل��ت��ح��دة ،واململكة العربية ال�سعودية،
بعالقات تاريخية وم�صري م�شرتك.

للمرة الأوىل
 3حمميات طبيعية ُكربى من اململكة ُت�شارك ّ

ُم�شاركة �سعودية فاعلة يف معر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�سية 2022
حممية امللك �سلمان بن عبدالعزيز امللكية� ،أكرب املحميات الطبيعية يف ال�شرق الأو�سط

•• �أبوظبي-الفجر:

يف �إط�����ار ج��ه��ود امل��م��ل��ك��ة العربية
ال�سعودية الرائدة يف ن�شر الوعي
ح���ول �أ���س��ال��ي��ب ال�����ص��ي��د املُ�ستدام،
و�أخ��ل��اق�����ي�����ات ري����ا�����ض����ة ال�صيد
بال�صقور ،واحل��ف��اظ على البيئة
الطبيعية و�صون الرتاثُ ،ت�شارك
ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات وامل�ؤ�س�سات
ال��ر���س��م��ي��ة وال�����ش��رك��ات ال�سعودية
اخلا�صة يف فعاليات الدورة القادمة
م����ن م���ع���ر����ض �أب����وظ����ب����ي ال�����دويل
ل��ل�����ص��ي��د وال���ف���رو����س���ي���ة ،2022
وال�����ذي جت���د ف��ي��ه ف��ر���ص��ة كربى
لإب���راز �أه��داف��ه��ا وا�سرتاتيجياتها
ول��ت�����س��وي��ق مُ��ن��ت��ج��ات��ه��ا والتعريف
بها �إقليمياً ودولياً ،وكذلك بهدف
تعزيز ح�ضورها وعقد ال�صفقات
واالط��ل�اع ع��ل��ى ك��ل م��ا ه��و جديد
وحديث يف عامل ال�صقارة وال�صيد
والفرو�سية.
ومُنذ العام  ،2003د�أبت العديد
م����ن ال�������ش���رك���ات يف دول جمل�س
ال��ت��ع��اون اخلليجي على املُ�شاركة

بفاعلية يف احلدث ،وذلك يف �إطار
االهتمام املُ�شرتك باملحافظة على
القيم الرتاثية الأ�صيلة و�ضمان
اال�ستخدام املُ�ستدام مل��وارد احلياة
الربية.
و�أ����������ش���������اد م������ع������ايل م������اج������د علي
امل��ن�����ص��وري ،رئي�س اللجنة العليا
املنظمة للمعر�ض الأم��ي�ن العام
لنادي �صقاري الإمارات ،باملُ�شاركة
ال�سعودية الفاعلة يف كافة دورات
املعر�ض منذ دورت��ه الأوىل� ،سواء
على م�ستوى ال�شركات �أم الأفراد،
وامل�ؤ�س�سات الر�سمية ،وك��ذل��ك يف
خمتلف امل�سابقات الفنية والأدبية
املتخ�ص�صة يف املعر�ض ،ويف �أم�سياته
ال�شعرية وفعالياته الرتاثية كافة،
مم��ا يُغني احل���دث ومينحه دفعاً
ق���وي���اً ،ف��� ً
��ض�لا ع���ن ت��دف��ق الآالف
م��ن ال���زوار ال�سعوديني للعا�صمة
�أبوظبي خالل فرتة املعر�ض الذي
يُعترب ملتقى لل�صقارين ومحُ ّبي
ال�صيد يف املنطقة.
و�أك�����د م��ع��ال��ي��ه �أنّ �أب���ن���اء منطقة
دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخلليجي

عُ�����رف�����وا م���ن���ذ ال���ع���ه���ود القدمية
بولعهم وتع ّلقهم ال�شديد بريا�ضة
ال�����ص��ي��د ب��ال�����ص��ق��ور والفرو�سية
ورك�����وب ال��ه��ج��ن ،م�����ؤك����داً �أهمية
ال��ت��ع��اون يف جم��ال حماية البيئة
واملحافظة عليها ،وتعريف �شباب
اخل���ل���ي���ج ب����ال����ع����ادات والتقاليد
ال���ع���رب���ي���ة الأ����ص���ي���ل���ة ال���ت���ي عا�ش
ع��ل��ي��ه��ا �آب����ا�ؤه����م و�أج����داده����م .كما
ث�� ّم��ن اجل��ه��ود البيئية والرتاثية
الرائدة للمملكة ودوره��ا املميز يف
احلفاظ على الأنواع ،و�صون تراث
يتم�سك به الأ�شقاء
ال�صقارة الذي ّ
ال�سعوديون منذ �آالف ال�سنني.
وتت�صدّر املُ�شاركات ال�سعودية يف
(�أب��وظ��ب��ي  3 )2022حمميات
ط��ب��ي��ع��ي��ة ك���ب��رى ،يف مُقدّمتها
"حممية امل�����ل�����ك �����س����ل����م����ان بن
عبدالعزيز امللكية" ،والتي ُتعترب
�أك���ب���ر امل���ح���م���ي���ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف
ال�����ش��رق الأو����س���ط مب�����س��اح��ة تبلغ
 130,700ك��ي��ل��وم�تر مربع.
وتتكون حممية امللك �سلمان من
ث�لاث حمميات رئي�سية تتوزع يف

�شمال و�شمال غرب اململكة وهي:
حممية الطبيق وحممية اخلنفة
وحم��م��ي��ة ح����رة احل�����رة .وملحمية
امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ت��اري��خ ع��ري��ق حيث
ت�شمل العديد من املواقع الأثرية
وال��ت�����ض��اري�����س اجل���غ���راف���ي���ة التي
ت��ك��ون��ت ع�ب�ر ال�����س��ن�ين ،وثقافات
امل���ج���ت���م���ع���ات امل���ح���ل���ي���ة املتنوعة،
وامل������������وارد وامل������وائ������ل الطبيعية
الثمينة ،وباتت اليوم وجهة جاذبة
يف اململكة حملياً و�إقليمياً ودولياً،
خ��ا���ص��ة و�أ ّن���ه���ا ت�ضم م��ا ي��زي��د عن
 14ت�شكيل جغرايف متنوع ي�شمل
ال���ف���وه���ات ال�ب�رك���ان���ي���ة ،والكثبان
ال���رم���ل���ي���ة ،والأودي����������ة ،واجلبال
واملرتفعات ال�شاهقة.
ك��م��ا وت��ب��رز يف ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة
ال��ق��ادم��ة مُ�����ش��ارك��ة "هيئة تطوير
حممية امللك عبدالعزيز امللكية"،
وال���ت���ي ت���أ���س�����س��ت يف ع����ام 2018
ب���ه���دف ح��ف��ظ الأن��������واع النباتية
واحل���ي���وان���ي���ة .وت���ق���ع امل��ح��م��ي��ة يف
منطقة الريا�ض على م�ساحة تبلغ
 28,136كيلومرت مربع ،وت�ضم

رو�ضتي التنهات واخلف�س واملناطق
امل��ج��اورة لهما .ويمُ نع يف املحمية
ال�����ص��ي��د وال����ت���� ّل����وث واالح���ت���ط���اب
وال����رع����ي اجل���ائ���ر ل��ل��ح��ف��اظ على
ال��غ��ط��اء ال��ن��ب��ات��ي وزي���ادت���ه و�إع����ادة
التنوع الأحيائي للأنواع امل�ستوطنة
واله�شة واملهددة باالنقرا�ض.
و ُت���������ش����ارك يف م���ع���ر����ض �أبوظبي
ل��ل�����ص��ي��د ك��ذل��ك "حممية الإم����ام
ت���رك���ي ب����ن ع����ب����داهلل امللكية" يف
ق����ط����اع "احلفاظ ع���ل���ى البيئة
وال��ت�راث الثقايف" ،وه��ي حممية
ع���امل���ي���ة ووج����ه����ة ���س��ي��اح��ي��ة بيئية
ف��ري��دة برتاثها الغني وطبيعتها
اخل�ل�اب���ة ،ت���ه���دف ل��ل��ح��ف��اظ على
جمال الطبيعة و�إ���ش��راك املجتمع
املحلي وتعزيز ال�سياحة البيئية
عرب تقدمي جتربة �سياحية بيئية
مبعايري عاملية للزوار .تقع املحمية
يف اجل��ه��ة ال�����ش��رق��ي��ة م���ن مدينة
حائل ،وتبلغ م�ساحتها 42722
ك���ي���ل���وم�ت�ر م����رب����ع ،وي����ت����واج����د يف
امل��ح��م��ي��ة ط���ائ���ر احل����ب����ارى ب�شكل
ن�����ادر .و�أك����د ال��رئ��ي�����س التنفيذي

لهيئة تطوير حممية الإمام تركي
بن عبداهلل امللكية املهند�س حممد
ال�شعالن� ،أهمية م�شاركة الهيئة
يف امل��ع��ر���ض ،لكونه من�صة عاملية
تتيح التعريف بالهيئة و�أهدافها،
وذل��ك حتقيقا لر�ؤيتها ب���أن تكون
حم��م��ي��ة ع��امل��ي��ة ووج���ه���ة �سياحية
ب��ي��ئ��ي��ة ف����ري����دة ب�ت�راث���ه���ا الغنى
وطبيعتها اخلالبة ،وقال �إنّ هذه
"املُ�شاركة تعك�س التنامي امل�ستمر
ل���دور الهيئة البيئي وال�سياحي
وت��ت��وي��ج��اً للعالقات املتميزة بني
اململكة العربية ال�سعودية ودولة
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على
الأ����ص���ع���دة ك��اف��ة يف ظ���ل الثقافة
اخل��ل��ي��ج��ي��ة امل�ت�راب���ط���ة والتاريخ
الزاخر بالإجنازات بني البلدين".
ويف ق���ط���اع "مركبات ومُ����ع����دّات
ال��ت�رف����ي����ه يف ال������ه������واء الطلق"
ت���ت���واج���د م���ن ال�����س��ع��ودي��ة �شركة
"ديزرت �ستارز فاكتوري" م�صنع
جن�����وم ال�������ص���ح���راء ،املتخ�ص�صة
ب�����ص��ن��اع��ة امل���رك���ب���ات الرتفيهية
عالية التقنية يف منطقة اخلليج

العربي ،وت��زوي��د كرفانات ال�سفر
وال�صيد ب�أحدث و�سائل االت�صال
والإلكرتونيات و�أج��ه��زة ا�ستقبال
الأق���م���ار ال�����ص��ن��اع��ي��ة ،ف��� ً
��ض�لا عن
تزويدها ب�أف�ضل مرافق التكييف
والإ�ضاءة.
كما يُ�شارك م��ن ال�سعودية �أي�ضاً
ن�����ادي ال�����ص��ه��وة ل��ل��ف��رو���س��ي��ة عرب
ع���ر����ض ك���اف���ة مُ�����س��ت��ل��زم��ات هذه
ال��ري��ا���ض��ة و�أدوات���ه���ا و�إك�س�سورات
اخل����ي����ول ول����وازم����ه����ا ،ويف قطاع
مُعدّات ال�صيد والتخييم تتواجد
بقوة �شركة "بلو بور" ،بالإ�ضافة
لتواجد ومتثيل عالمات جتارية
رائدة مثل "الرماية" و"ال�سنيدي"
و"القا�ضي" و"برق احليا للوازم
الرحالت" و"�شركة الوطني
ل��ل��ب��ويل �إيثيلني"� .أم����ا يف قطاع
"الفنون واحلرف اليدوية" فتربز
مُ�����ش��ارك��ة م�ؤ�س�سة ال��ف��ن الأبي�ض
ال�����س��ع��ودي��ة ،وال��ف��ن��ان��ة ه��دي��ل بنت
ع��ب��داهلل .و ُت��ق��ام ال���دورة اجلديدة
خ�ل�ال ال��ف�ترة م��ن � 26سبتمرب
ول��غ��اي��ة � 2أك���ت���وب���ر ،ب��ت��ن��ظ��ي��م من

ن��ادي �صقاري الإم���ارات ،وبرعاية
ر�سمية من هيئة البيئة� -أبوظبي،
ال�صندوق ال���دويل للحفاظ على
احلبارى ،مركز �أبوظبي الوطني
ل��ل��م��ع��ار���ض ح��ي��ث ُي���ق���ام احل����دث،
وراع�����ي ال��ق��ط��اع ���ش��رك��ة كاراكال
ال��دول��ي��ة ،ال��راع��ي الف�ضي �شركة
"كيو" للعقارات ،و�شركاء تعزيز
جت��رب��ة ال�����زوار ك��ل م��ن �أكادميية
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك للريا�ضة
ال���ن�������س���ائ���ي���ة���� ،ش���رك���ة ب���والري�������س
تخ�ص�صة،
لل ُمعدّات الريا�ضية امل ُ ّ
وجمموعة العربة الفاخرة ،وراعي
الفعاليات كل من �شركة "�سمارت
ديزاين" و�شركة "اخليمة امللكية"،
و�شريك �صناعة ال�سيارات "�إيه �أر
بي الإمارات" ،وبدعم من �شرطة
�أبوظبي ووزارة الداخلية وغرفة
جت����ارة و���ص��ن��اع��ة �أب��وظ��ب��ي ون���ادي
ت���راث الإم�����ارات ،و���ش��ري��ك ال�سفر
الر�سمي طريان االحتاد.
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فاطمة بنت مبارك تهنئ حرم خادم احلرمني ال�شريفني وحرم ويل العهد باليوم الوطني ال�سعودي الـ92
•• �أبوظبي -وام:

بعثت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحت��اد الن�سائي العام
رئي�سة املجل�س الأع��ل��ى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأع��ل��ى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ�سرية "�أم الإمارات" ،بر�سالتي تهنئة �إىل حرم خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود "حفظه اهلل"� ،صاحبة
ال�سمو امللكي الأمرية فهدة بنت فالح بن �سلطان �آل حثلني والدة �سمو
ويل العهد ،وح��رم �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبد العزيز �آل �سعود ،ويل العهد ،نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء  ،وزير
الدفاع "رعاه اهلل"� ،صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سارة بنت م�شهور بن

عبدالعزيز �آل �سعود ،مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 92للمملكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة .ون�صت ر�سالة �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك �إىل
�صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية فهدة بنت فالح بن �سلطان �آل حثلني على:
"يُطيب يل �أن �أرفع ل�سموكم �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات مبنا�سبة
اليوم الوطني ال  92للمملكة  ،مبتهلني �إىل املوىل عز وجل �أن يدمي
للمملكة العربية ال�سعودية مزيداً من التقدم والنماء واالزدهار والأمن
واال�ستقرار والعزة واملنعة يف ظل القيادة امل�ستنرية ملقام خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  ،وويل
عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان �آل �سعود،
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء ،وزي��ر الدفاع – رع��اه اهلل .و�إن��ه لي�سعدين

�أن �أج��دد اع��ت��زازي بالعالقات الأخ��وي��ة التي تربط البلدين وال�شعبني
ال�شقيقني ،والتي ي�سعى اجلميع لتعزيزها وتنميتها يف املجاالت كافة يف
ظل القيادة احلكيمة يف الدولتني ال�شقيقتني .داعني اهلل �سبحانه وتعاىل
�أن يوفقكم وي�سدد خطاكم  ،و�أن يحفظكم بعني رعايته التي ال تنام  ،و�أن
يُعيد هذه املنا�سبة الوطنية املجيدة و�أمثالها عليكم وعلى �شعبكم �أعواماً
عديدة و�أزمنة مديدة � .إنه �سميع جميب الدعاء".
كما ن�صت ر�سالة �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك �إىل �صاحبة ال�سمو
امللكي الأمرية �سارة بنت م�شهور بن عبدالعزيز �آل �سعود على" :ي�سعدين
�أن �أتقدم �إليكم ب�أطيب التهاين والتربيكات مبنا�سبة االحتفال باليوم
الوطني الـ 92لبالدكم العامرة ،ه��ذه الذكرى املجيدة التي حتيي يف

الأذه���ان والعقول تاريخ اململكة العربية ال�سعودية امل�شرف ونه�ضتها
احل�ضارية العظيمة ،يف ظل القيادة الر�شيدة والر�ؤية الثاقبة ال�سديدة
ملقام خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
"حفظه اهلل" ،ولويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان �آل �سعود ،نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء ،وزي��ر الدفاع "رعاه
اهلل" ،كما �أود �أن �أع��رب عن اعتزازنا مبا يجمع دولة الإم��ارات العربية
املتحدة واململكة العربية ال�سعودية ،من �أخ��وة را�سخة ،وحمبة دائمة،
وت��ع��اون م�شرتك .وب��ه��ذه املنا�سبة العطرة ،ن�س�أل اهلل �أن ينعم عليكم
مب��وف��ور ال�صحة وال��ع��اف��ي��ة وال�����س��ع��ادة ،و�أن ي��دمي على ب�لادك��م اخلري
والأمن والأمان والتقدم والرخاء".

03

احلكام يهنئون خادم احلرمني ال�شريفني باليوم الوطني الـ  92للمملكة
بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ ال��دك��ت��ور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة برقية تهنئة �إىل خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة
وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني الـ  92للمملكة.
كما بعث �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة برقية تهنئة مماثلة �إىل �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير دفاع اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة.
وبعث �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب
حاكم ال�شارقة و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي نائب
حاكم ال�شارقة و �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي نائب
حاكم ال�شارقة برقيات تهنئة مماثلة �إىل كل من خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان �آل �سعود مبنا�سبة اليوم الوطني للمملكة.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد ب��ن را���ش��د النعيمي ع�ضو املجل�س
الأع��ل��ى حاكم عجمان برقية تهنئة �إىل خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة،

وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني الـ  92للمملكة.
كما بعث �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�سمو ال�شيخ
نا�صر بن را�شد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و�إىل �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير دفاع اململكة العربية ال�سعودية.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم الفجرية  ،برقية تهنئة �إىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة مبنا�سبة اليوم
الوطني الـ  92للمملكة .
كما بعث �صاحب ال�سمو حاكم الفجرية برقية تهنئة مماثلة �إىل �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير دفاع اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة.
وبعث �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية
برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود و�إىل �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان

بهذه املنا�سبة .
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم �أم القيوين برقية تهنئة �إىل �أخيه خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة
وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني الـ  92للمملكة.
كما بعث �صاحب ال�سمو حاكم �أم القيوين برقية تهنئة مماثلة �إىل �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزي��ر دف��اع اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة وبعث �سمو
ال�شيخ را�شد بن �سعود بن را�شد املعال ويل عهد �أم القيوين برقيتي تهنئة
مماثلتني �إىل خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل
�سعود و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان �آل �سعود مبنا�سبة
اليوم الوطني الـ  92للمملكة.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة  ،برقية تهنئة �إىل �أخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة،
وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني الـ  92للمملكة.

كما بعث �صاحب ال�سمو ح��اك��م ر�أ����س اخل��ي��م��ة ،برقية تهنئة مماثلة �إىل
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل
العهد ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة.
وقال �سموه " :خال�ص التهاين والتربيكات لأخي خادم احلرمني ال�شريفني،
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،وويل عهده الأم�ين �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�شعب اململكة
العربية ال�سعودية ال�شقيق مبنا�سبة ال��ي��وم الوطني ال�سعودي ال��ـ ..92
احتفاالتنا واحدة ،وعالقاتنا �أخوية وتاريخية ،وم�صرينا م�شرتك ،و�أهدافنا
متوافقة يف �صناعة امل�ستقبل امل�شرق� ..أدع��و اهلل تعاىل �أن يحفظ اململكة
العربية ال�سعودية ،و�أن يدمي على �شعبها وقيادتها احلكيمة نعمة الرخاء
والأمان واالزدهار".
وبعث �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة
 ،برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،و�إىل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبد العزيز �آل �سعود ،مبنا�سبة اليوم الوطني الـ  92للمملكة.

الإمارات ت�ؤكد �أهمية ا�ست�شراف م�ستقبل العمل عربيا
•• دبي  -وام:

�أك���������دت دول�������ة الإم�������������ارات خ�ل�ال
م�شاركتها يف الدورة الـ  48مل�ؤمتر
العمل العربي ،والتي ت�ست�ضيفها
ج���م���ه���وري���ة م�����ص��ر ال���ع���رب���ي���ة بني
� 18إىل � 25سبتمرب اجل���اري،
�أهمية ا�ست�شراف م�ستقبل العمل
ع��رب��ي��اً يف ظ���ل ال��ت��ط��ور ال�سريع
ال��ذي ي�شهده االقت�صاد الرقمي،
ال �س ّيما عقب التعايف من جائحة
كوفيد -19والآث��������ار ال�صحية
واالقت�صادية واالجتماعية التي
خلفتها والدرو�س امل�ستفادة منها،
خا�صة فيما يتعلق بو�ضع اخلطط
التي توفر حماية لأ���س��واق العمل
و�أ�صحاب العمل والعمال على حد
�سواء ،ملا يف ذلك من �أثر هام على
تعايف االقت�صادات العربية.
و�������ش������دّد م����ع����ايل ال����دك����ت����ور عبد
ال��رح��م��ن عبد امل��ن��ان ال��ع��ور ،وزير
امل��وارد الب�شرية والتوطني ،الذي
ي��ت��ر�أ������س وف������د دول�������ة الإم����������ارات
امل�����ش��ارك يف امل���ؤمت��ر ال��ذي يناق�ش
تقرير املدير العام ملنظمة العمل
ال���ع���رب���ي���ة ب����ع����ن����وان "االقت�صاد
الرقمي وق�ضايا الت�شغيل"� ،إ�ضافة
ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات ال��رق��م��ي��ة ال��ت��ي تهدف
لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة

 2030وال����ذك����اء اال�صطناعي
و�أمن����������������اط ال�����ع�����م�����ل اجل������دي������دة
وغ��ي�ره����ا م����ن امل���و����ض���وع���ات ذات
ال�صلة ،على �أهمية �إع���ادة ت�أهيل
وت��دري��ب ال��ق��وى العاملة العربية
ومت��ك��ي��ن��ه��ا م���ن ام���ت�ل�اك مهارات
امل�ستقبل" ،كون ال�شباب �أ�سرع فئة
ميكنها ت��ب��ن��ي ت��ق��ن��ي��ات املعلومات
واالت�����ص��االت وم�����س��اي��رة التقنيات
الإحاللية والتغيريية التي تخلق
مناذج �أعمال جديدة تغري حياتنا
ون��ظ��رت��ن��ا ن��ح��و العامل" ،داعياً
�إىل ����ض���رورة م��واج��ه��ة املتغريات
العاملية عرب تطوير ا�سرتاتيجيات
م��ت��ك��ام��ل��ة ت�����ض��م��ن ت���واف���ر القوى
العاملة امل�ؤهلة للم�ساهمة يف بناء
اقت�صادات معرفية تت�سم بالتنوع
والتناف�سية واملرونة.
وبينّ معايل الدكتور عبد الرحمن
ع��ب��د امل��ن��ان ال��ع��ور يف كلمته التي
�أل��ق��اه��ا �أم����ام ال��وف��ود امل�����ش��ارك��ة يف
امل���ؤمت��ر �أن دول��ة الإم���ارات ت�ستعد
للخم�سني عاما القادمة عرب ح�شد
الطاقات لبناء القدرات يف جماالت
م�ستقبلية ج��دي��دة تخلق فر�ص
عمل لل�شباب وتعزز م�ساهمتهم يف
حتقيق �سيا�سات وخطط االقت�صاد
ال��رق��م��ي ،م�����ش�يراً �إىل �أنّ �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل

نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
ر���س��م يف ك��ل��م��ت��ه ال��ت��اري��خ��ي��ة التي
وجهها �إىل مواطني دولة الإمارات
وامل��ق��ي��م�ين ع��ل��ى �أر���ض��ه��ا ،خريطة
ط��ري��ق وا�ضحة مل�ستقبل الدولة،
ت���ع���ت���م���د ع���ل���ى ت�������س���ري���ع اخلطى
ل��ت�����ش��ج��ي��ع ال���ق���ط���اع���ات اجلديدة
ذات الأول������وي������ة ،ويف مقدمتها
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة والذكاء
اال�صطناعي ،واالرتقاء بتناف�سية
وجاذبية االقت�صاد الوطني ليكون
م����ن ب��ي�ن الأق��������وى والأن���������ش����ط يف
العامل".
و�أ�ضاف معاليه يف كلمته �أن "دولة
الإم���ارات لطاملا كانت �س ّباقة على
م�ستوى املنطقة يف تطوير خطوات
التح ّول الرقمي ،فمنذ �أك�ثر من
عقدين وحتديداً عام � ،2000أي
قبل ما يزيد على  22عاما� ،أعلن
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" عن برنامج "احلكومة
الإلكرتونية" ال���ذي ���ش�� ّك��ل حجر
الأ����س���ا����س ل��ك��ل م���ب���ادرات التحول
الرقمي الالحقة التي ت�شكل �أحد
�أه����م رواف�����د االق��ت�����ص��اد الوطني،
و�أطلقت الإم����ارات "ا�سرتاتيجية
الإم������������ارات ل����ل����ث����ورة ال�صناعية

الرابعة" ،وت�أ�س�س "املجل�س العاملي
للتعامالت الرقمية"� ،إ�ضافة �إىل
برامج ومبادرات ترتكز على خلق
بنية حتتية متقدّمة ،وت�ضع �أجندة
ت��ه��دف �إىل ا���س��ت��ق��ط��اب الكفاءات
الب�شرية املتم ّيزة".
وت��اب��ع" :كما �أق��� ّرت حكومة دولة
الإم���ارات "ا�سرتاتيجية الإمارات
لالقت�صاد الرقمي" التي تهدف
�إىل �أن ت�������ص���ل م�������س���اه���م���ة ه���ذا
ال��ق��ط��اع �إىل  20%م���ن جممل
االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي غ�ير النفطي
خالل ال�سنوات املقبلة ،و�أن ت�صبح
الإمارات املركز االقت�صادي الرقمي
الأكرث ازدهاراً وجاذبية عامل ّياً ،كما
مت اعتماد �إن�شاء جمل�س "الإمارات
لالقت�صاد الرقمي" ال��ذي ي�سعى
ت��وج��ه��ات ال��دول��ة مل�ضاعفة
ل��دع��م ّ
م�����س��اه��م��ة االق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي يف
ال��ن��اجت امل��ح�� ّل��ي الإج���م���ايل يف عام
."2031
ودع����ا م��ع��ال��ي��ه �إىل ت��وف�ير حوافز
ل�لا���س��ت��ث��م��ار يف �أ����س���واق ووظائف
امل�ستقبل ،و�سط تغريات مت�سارعة
ت��ق��ت�����ض��ي �إع�������داد ب��ن��ي��ة ت�شريعية
وقانونية متكاملة لنقل االبتكارات
�إىل احل���ي���ز ال���ت���ج���اري" ،وهو ما
ب��ادرت دولة الإم��ارات �إىل حتقيقه
من خالل حزم ت�شريعات ت�ستهدف

دف��ع م�سرية التنمية االقت�صادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة خالل
امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة ،ال��ق��ائ��م��ة على
امل��ع��رف��ة واالب��ت��ك��ار والتكنولوجيا
واملواهب ،وتعزيز ممكنات التنويع
االقت�صادي ومرونة وجاذبية بيئة
الأعمال وتناف�سيتها العاملية".
و�أ�شار معاليه �إىل ما حتدثه حزم
ال��ت�����ش��ري��ع��ات اجل���دي���دة م���ن نقلة
نوعية وحت���والت ا�سرتاتيجية يف
�سوق العمل بدولة االمارات ،الفتاً
�إىل �أن����ه "متت م���راع���اة التطور
ال��رق��م��ي وا���س��ت��ث��م��اره مب���ا يدعم
عالقة العمل ،ال �سيما من خالل
ا�ستحداث �أمن���اط ج��دي��دة للعمل
منها العمل عن بعد ،م�ستفيدين
م����ن ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة الرقمية
املتطورة التي هي�أتها الدولة ل�سوق
ال��ع��م��ل ،وذل����ك يف ���ض��وء �ضوابط
ت�ضمن لطريف العالقة التعاقدية
حقوقهما على نحو متوازن".
و�أ������ش�����ار وزي������ر امل��������وارد الب�شرية
وال���ت���وط�ي�ن �إىل �أن "تلك كانت
�إح���دى املنهجيات اال�سرتاتيجية
التي تبنتها الدولة خالل مرحلة
جائحة كوفيد -19والتي �أثبتت
جناحها وفاعليتها يف ا�ستمرارية
الأع������م������ال واحل�����ف�����اظ ع���ل���ى ق���وة
االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي ال���ذي تعافى

���س��ري��ع��اً م���ن �أث����ر وت���داع���ي���ات هذه
اجلائحة حتى �أ�صبحت الإمارات
�إح����دى �أ����س���رع ال����دول ت��ع��اف��ي��اً من
اجلائحة".
ويف خ���ت���ام ك��ل��م��ت��ه� ،أك������د معاليه
�أهمية التحديث الدائم واملتوا�صل
ل��ل��ت�����ش��ري��ع��ات وال��ق��وان�ين لرتاعي
�أف�������ض���ل ال����ن����م����اذج وال�����درا������س�����ات،
و���ض��رورة ت��ع��اون خمتلف اجلهات
احل����ك����وم����ي����ة امل���ع���ن���ي���ة وال����ق����ط����اع
اخل��ا���ص وامل���ؤ���س�����س��ات الأكادميية
وال�شركاء العامليني ،لتعزيز البيئة
االقت�صادية والبنية اال�ستثمارية
وال��ت��ج��اري��ة ودع���م �أم���ن وا�ستقرار
امل��ج��ت��م��ع��ات وم���واك���ب���ة التطلعات
امل�ستقبلية ع�بر �إح���داث تطورات
جوهرية يف النموذج االقت�صادي

ل��ي��ك��ون �أك��ث�ر م���رون���ة وا�ستدامة
وتنوعاً.
م���ن اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن م�ؤمتر
العمل العربي يعقد ب�شكل �سنوي
مب�����ش��ارك��ة احل��ك��وم��ات و�أ�صحاب
الأع��م��ال وال��ع��م��ال �إمي��ان��ا ب�أهمية
ت��ك��ات��ف �أط�����راف االن���ت���اج الثالثة
يف بناء �سوق عمل ي�ضمن حقوق
الإن�سان يف حياة كرمية.
و�ضم وفد دول��ة الإم��ارات برئا�سة
م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ع��ب��د الرحمن
ال����ع����ور ،وزي������ر امل��������وارد الب�شرية
وال���ت���وط�ي�ن ،جم��م��وع��ة م���ن كبار
امل�������س����ؤول�ي�ن يف ال��������وزارة� ،إ�ضاف ًة
ملمثلني عن فئتي �أ�صحاب الأعمال
والعمال.
وح�ضر الوفد الإم��ارات��ي اجلل�سة

االفتتاحية التي �شارك فيها معايل
ح�سن حممد ح�سن �شحاتة ،وزير
القوى العاملة يف جمهورية م�صر
العربية ،و�سعادة ال�سفري احل�سني
ال��ه��ن��داوي ،الأم�ي�ن ال��ع��ام امل�ساعد
جلامعة الدول العربية ممثال عن
معايل �أح��م��د �أب��و الغيط ،الأمني
ال��ع��ام ،ورئ��ي�����س امل���ؤمت��ر يف دورته
احلالية معايل يون�س ال�سكوري،
وزير االدماج االقت�صادي واملقاولة
ال�صغرى والت�شغيل والكفاءات يف
اململكة املغربية ،و�أ�صحاب املعايل
وزراء ال���ع���م���ل ال����ع����رب ور�ؤ�����س����اء
م���ن���ظ���م���ات �أ������ص�����ح�����اب الأع�����م�����ال
واالحت���������ادات ال��ع��رب��ي��ة يف ال����دول
العربية وممثلو املنظمات العربية
والدولية.

والطالبي
البحثي
تد�شني برنامج للتبادل
ّ
ّ

تريندز ومركز ال�شرق الأو�سط بجامعة بن�سلفانيا يعقدان ندوة حول ال�شرق الأو�سط املتغري :التداعيات الدولية و�آفاق اال�ستقرار الإقليمي
•• �أبوظبي-الفجر:

يف باكورة التعاون امل�شرتك بينهما،
ن����ظ����م م�����رك�����ز ت����ري����ن����دز للبحوث
واال���س��ت�����ش��ارات بال�شراكة م��ع مركز
ال�����ش��رق الأو�����س����ط ال��ت��اب��ع جلامعة
ب��ن�����س��ل��ف��ان��ي��ا ن������دوة ع���امل���ي���ة يف مق ّر
اجل����ام����ع����ة يف م����دي����ن����ة فالديفيا
ح����ول "ال�شرق الأو�����س����ط املتغري:
التداعيات الدولية و�آفاق اال�ستقرار
الإقليمي" ،ت���ن���اول���ت التحديات
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال���ت���ي ت����واج����ه منطقة
ال�شرق الأو���س��ط يف زم��ن التحوالت
العاملية املت�سارعة ،فيما د�شنا ر�سميًّا
والطالبي
البحثي
برناجمً ا للتبادل
ّ
ّ
ب��ي�ن م����رك����ز "تريندز" وجامعة
بن�سلفانيا يف �إط��ار اتفاقية التعاون
امل�������ش�ت�رك ب��ي��ن��ه��م��ا ،ال���ت���ي تت�ضمن
�إت��اح��ة ال��ت��دري��ب ال��ن��ظ��ري والعملي
للباحثني م��ن اجلانبني؛ مب��ا يعزز
ق��درات��ه��م البحثية واال���س��ت��ف��ادة من
ال�برام��ج التدريبية ل��دى الطرفني
على ح��د ���س��واء يف جم���االت البحث
ال���ع���ل���م ّ���ي وا����س���ت�������ش���راف امل�ستقبل
وحت��ل��ي��ل ال��ق�����ض��اي��ا ال��راه��ن��ة ب�شكل
أكادميي وازِن .وافتتح �أعمال الندوة
�
ّ
ال���دك���ت���ور حم��م��د ال��ع��ل��ي ،الرئي�س
التنفيذي ملركز "تريندز" ،الذي �أ َّكد
ح��ر���ص امل��رك��ز على تعزيز التعاون
م���ع ج��ام��ع��ة ب��ن�����س��ل��ف��ان��ي��ا العريقة،
معربًا عن ترحيبه بتد�شني برنامج
ال��ت��ب��ادل ال��ب��ح��ث ّ��ي وال��ط�لاب��ي الذي
�سيتم تفعيله خالل الف�صل الدرا�سي
املقبل مع جامعة بن�سلفانيا ،وقال
�إن الربنامج املتبادل ي�شكل مرحلة
جديدة من التعاون؛ بهدف متكني
الباحثني ال�شباب من �أدوات البحث
العلمي ،وق��ال �إن ه��ذه ال��ن��دوة ُتع ُّد
ّ

ا�����س����ت����م����رارًا ل���ل���ت���ع���اون م����ع جامعة
بن�سلفانيا بعد جتربة ال��ت��ع��اون مع
م��رك��ز ل���ورد ال��ت��اب��ع ل��ه��ا ،م��ع��ر ًب��ا عن
�أم���ل���ه يف �أن ت���خ���رج ال���ن���دوة ب����ر�ؤى
العلمي
وت��و���ص��ي��ات ت��خ��دم ال��ب��ح��ث
ّ
و�صناع ال��ق��رار مب��ا ي�سهِّل مواجهة
التحديات وفهمها.
من جانبها ،رحبت علياء اجلنيبي،
رئي�سة ق�سم االت�صال اال�سرتاتيجي
مب����رك����ز "تريندز" ،بامل�شاركني
واحل�����ض��ور ،م�شرية �إىل �أن حماور
الندوة ت�أتي يف وقت مي ّر به العامل
بتحوالت كبرية خالل العقد الأخري
انعك�ست على حالة الأمن واال�ستقرار
فيها من ناحية ،وعالقاتها بالقوى
الدولية املختلفة ،معرب ًة عن �أملها
يف �أن ت��ق��دم ال���ن���دوة مب��ا ت�����ض�� ّم من
خ�براء و�أ���ص��ح��اب فكر ور�أي �أفكارًا
ب َّناءة ل�صياغة تو�صيات ور�ؤى تدعم
م�سرية التنمية وال�سالم واال�ستقرار
يف املنطقة وال��ع��امل .و�أ َّك���د اخلرباء

خرباء وباحثون:

•ال�سالم واال�ستقرار يف ال�شرق الأو�سط يتطلب تعاون ًا �أكرب بني الدول والقوى العاملية
•�ضرورة �إعادة ترتيب �أولويات ال�سيا�سات املحل َّية كونها حتدد م�ستقبل اال�ستقرار الإقليمي
•احلوار بني دول املنطقة حاجة ُم ِل َّحة لتخفيف التوتر بالغ الأهمية
•منطقة اخلليج مركزية ال�ستقرار االقت�صاد العاملي
•ال�شرق الأو�سط اجلديد يجلب معه فر�ص ًا رئي�سية
امل�����ش��ارك��ون يف ال���ن���دوة �أن ال�سالم
واال����س���ت���ق���رار يف ال�����ش��ر ق الأو�سط
يتطلب تكافل اجلميع وتعاو ًنا �أكرب
بني الدول والقوى العاملية وخا�صة
ال������والي������ات امل����ت����ح����دة الأم���ري���ك���ي���ة،
وقالوا �إن على اجلانبني الأمريكي
واخل��ل��ي��ج��ي ردم ال��ف��ج��وات بينهما،
وم���واج���ه���ة ال���ت���ه���دي���دات امل�شرتكة
مبا يحقق الأم��ن واال�ستقرار .كما

����ش���دَّدوا ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �إع�����ادة ترتيب
�أول��وي��ات ال�سيا�سات املحل َّية؛ لأنها
هي التي حتدد م�ستقبل اال�ستقرار
الإق��ل��ي��م��ي ،كما ���ش��دَّدوا على �أهمية
احل���وار ب�ين دول املنطقة لتخفيف
التوتر .و�أو���ض�� َح امل�شاركون �أن اًّ
كل
من دول جمل�س التعاون اخلليجي
والواليات املتحدة يف حاج ٍة متبادلة،
و�أن منطقة اخلليج تبقى مركزية

ال�ستقرار االقت�صاد العاملي ومل�صالح
الواليات املتحدة يف ال�شرق الأو�سط
وخ��ارج��ه .وا�ستهلت �أع��م��ال الندوة
ال���ع���ن���ود احل���و����س���ن���ي ،الأخ�صائية
الإع��ل�ام����ي����ة مب����رك����ز "تريندز"،
بت�سليط ال�����ض��وء على �أب���رز حماور
ال��ن��دوة وه��ي و�ضع ال�شرق الأو�سط
يف امل�����وازي�����ن ال����دول����ي����ة اجل����دي����دة،
وا���س��ت��ك�����ش��اف م�����س��ت��ق��ب��ل التحالف

الأمريكي اخلليجي ،ووجهات نظر
م��ن املنطقة ح��ول ال�شرق الأو�سط
اجلديد.
ال�����ش��رق الأو���س��ط وال��ت��وازن��ات
الدولية اجلديدة
وق��د ب��د�أت �أع��م��ال امل���ؤمت��ر باجلل�سة
الأوىل التي متحورت حول "ال�شرق
الأو�������س������ط وال�����ت�����وازن�����ات ال���دول���ي���ة

اجلديدة" ،ب�������إدارة ال��ب��اح��ث��ة رهف
اخلزرجي ،نائبة رئي�س ق�سم الن�شر
ال��ع��ل��م��ي مب���رك���ز "تريندز" .التي
�أ�شارت �إىل ما يواجه منطقة ال�شرق
الأو�سط من حتديات لها انعكا�ساتها
ع��ل��ى اال���س��ت��ق��رار الإق��ل��ي��م��ي وت���وازن
ال����ق����وى ،م��ب��ي��ن�� ًة �أن ع��ن��ا���ص��ر عدة
ت�ؤثر يف هذه التحديات ،و�أو�ضحت
�أن ال�����ش��رق الأو����س���ط ي��ت��غ�ير ب�سبب
امل��ت��غ�يرات امل��ن��ب��ث��ق��ة ع���ن النظامني
الدويل والإقليمي.
بدوره قدم الدكتور �شون يوم ،الأ�ستاذ
امل�شارك يف ق�سم العلوم ال�سيا�سية،
بجامعة متبل الأمريكية ورقة عمل
ح���ول ال�����ش��رق الأو����س���ط والتوازنات
ال���دول���ي���ة اجل����دي����دة� ،أ َّك�����د ف��ي��ه��ا �أن
االن�����س��ح��اب ال��ت��دري��ج��ي الأمريكي
م��ن منطقة ال�����ش��رق الأو����س���ط �أثار
قلق العديد من الأطراف ،مبي ًنا �أن
احل��دي��ث ع��ن حقبة م��ا بعد �أمريكا
�سابق لأوانه .م�ضي ًفا �أن �أكرب خطر

على اال���س��ت��ق��رار الإقليمي ال��ي��وم ال
ينبع من �أي انتقال و�شيك للقوى
العظمى ،بل من عدم اليقني ب�ش�أن
ال�شكل ال��ذي قد يبدو عليه النظام
الإقليمي.
م���ن ج��ان��ب��ه �أ َّك������د ال���دك���ت���ور كينيث
كاتزمان ،املحلل الأول املتخ�ص�ص يف
�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط يف الكونغر�س
الأمريكي يف مداخلة له بالندوة� ،أنه
ال مي��ك��ن �أن تنعم منطقة اخلليج
ب���الأم���ن ط���امل���ا �أن �إي�������ران توا�صل
ال�سري على م�سارها الراهن ،مبي ًنا
�أن ال���ه���دف م����ن رغ���ب���ة وا�شنطن
يف ال��ع��ودة �إىل االت��ف��اق ال��ن��ووي هو
�ضمان ع��دم ام��ت�لاك �إي���ران قدرات
نووية ،مو�ضحً ا �أن��ه �إذا مت التو�صل
�إىل �صفقة نووية ،فرمبا تكون هناك
ف��ر���ص��ة لإج������راء ب��ع�����ض املحادثات
اجل���وه���ري���ة م���ع �إي������ران حل���ل باقي
امللفات التي ال تزال ت�ؤجِّ ج اخلالف
ب�ين وا�شنطن وط��ه��ران .كما �سلط
كاتزمان ال�ضوء على ن�شاط �إيران يف
املنطقة ،مبي ًنا ا�ستمرارها يف تطوير
�أ�سلحتها ومتويل احلركات املت�شددة
يف دول خمتلفة يف املنطقة ،م�ش ِّددًا
على �أهمية احلوار بني دول املنطقة
لتخفيف التوتر.
�أمريكا واخلليج ..عالقات م�شرتكة
ون���اق�������ش���ت اجل��ل�����س��ة ال���ث���ان���ي���ة التي
�أدراها عو�ض الربيكي ،رئي�س قطاع
تريندز العاملي ،مو�ضوع" :م�ستقبل
ال��ت��ح��ال��ف ب�ي�ن ال����والي����ات املتحدة
واخلليج" ،ح��ي��ث �أ َّك�����د يف بدايتها
�أن ال��ع�لاق��ة ب�ين ال���والي���ات املتحدة
واخلليج مت ّر بوقت ح��رج ،مب ِّي ًنا �أن
العالقات القوية املبنية على امل�صالح
امل�شرتكة تخدم اجلانبني.
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عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�س �صربيا يف نيويورك
•• نيويورك -وام:

التقى �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية
والتعاون الدويل فخامة الك�سندر فوت�شيت�ش رئي�س جمهورية
�صربيا ال�صديقة وبح�ضور معايل نيكوال �سيالكوفيت�ش وزير
اخلارجية ال�صربي وذل��ك على هام�ش �أعمال ال��دورة ال��ـ 77
للجمعية العامة للأمم املتحدة يف نيويورك.
ون��ق��ل �سموه لفخامته خ�لال ال��ل��ق��اء حت��ي��ات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
ومتنياته جلمهورية �صربيا النماء والرخاء.

م��ن جانبه حمل فخامته �سموه حتياته �إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
ومتنياته لدولة الإمارات التقدم واالزدهار.
وج����رى خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ب��ح��ث �آف�����اق ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون الثنائي
الإماراتي ال�صربي يف املجاالت كافة يف �أعقاب توقيع اتفاقية
ال�شراكة الإ�سرتاتيجية ال�شاملة بني البلدين ال�شهر اجلاري،
ك��م��ا ب��ح��ث اجل��ان��ب��ان امل�����س��ت��ج��دات ع��ل��ى ال�ساحتني الإقليمية
والدولية وتبادال وجهات النظر ب�ش�أنها.
وا�ستعر�ض �سموه وفخامة الرئي�س ال�صربي عددا من الق�ضايا
امل��درج��ة على ج��دول �أع��م��ال اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة

ومنها التغري املناخي واجلهود العاملية املبذولة يف مواجهته
خا�صة م��ع ا�ست�ضافة دول��ة الإم����ارات لأع��م��ال م���ؤمت��ر الدول
الأطراف  COP28العام املقبل.
و�أكد �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان خالل اللقاء على
عمق عالقات ال�صداقة بني دولة الإمارات و�صربيا واحلر�ص
على تعزيز تعاونهما الثنائي يف امل��ج��االت ك��اف��ة خا�صة مع
توقيعهما على اتفاقية ال�شراكة اال�سرتاتيجية ال�شاملة التي
تدعم تطلعات البلدين و�شعبيهما لتحقيق النمو امل�ستدام
واالزدهار االقت�صادي.
ح�ضر اللقاء معايل �أحمد بن علي حممد ال�صايغ وزير دولة.
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عبداهلل بن زايد يلتقي عددا من وزراء اخلارجية يف نيويورك
•• نيويورك-وام:

التقى �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون
ال��دويل يف نيويورك ع��ددا من وزراء خارجية ال��دول امل�شاركة يف �أعمال
الدورة الـ  77للجمعية العامة للأمم املتحدة كل على حدة.
فقد التقى �سموه معايل خو�سيه مانويل �ألباري�س وزير خارجية �إ�سبانيا
ومعايل كانديا كامارا وزيرة خارجية كوت ديفوار ومعايل انريكي مانالو

وزير ال�ش�ؤون اخلارجية يف الفلبني ومعايل خوليو �سيزار وزير خارجية
الباراجواي ومعايل حاجة حلبيب وزي��رة خارجية بلجيكا ومعايل دون
بارموديواين نائب رئي�س الوزراء وزير خارجية تايالند ومعايل خمتار
تليوبريدي نائب رئي�س الوزراء وزير خارجية كازاخ�ستان ومعايل فوبكه
هويك�سرتا وزي��ر خارجية هولندا وم��ع��ايل ران��ك��و كريفوكابيت�ش وزير
خارجية مونتينيغرو وم��ع��ايل ���س��راج ال��دي��ن مهر ال��دي��ن وزي��ر خارجية
طاجيك�ستان.

وتناولت مباحثات �سموه مع �أ�صحاب املعايل وزراء اخلارجية عددا من
الق�ضايا امل��درج��ة على ج���دول �أع��م��ال اجلمعية العامة ل�ل��أمم املتحدة
ومنها التغري املناخي وحتديات الأمن الغذائي و�سال�سل �إمدادات الطاقة
بالإ�ضافة �إىل جهود �صون ال�سلم والأمن الدوليني.
كما جرى خالل اللقاءات بحث العالقات الثنائية وال�شراكات وم�سارات
التعاون بني دولة الإم��ارات وهذه الدول يف عدة جماالت ومنها الطاقة
املتجددة واال�ستثمارية واالقت�صادية والتعليمية وال�سياحية والثقافية

والتكنولوجيا.
كما اط��ل��ع ال����وزراء على ج��ه��ود دول���ة الإم�����ارات يف ملف التغري املناخي
وا�ستــــــعداداتها ال�ست�ضافة م���ؤمت��ر ال���دول الأط����راف ك��وب  28العام
املقبل.
ح�ضر اللقاءات  ..معايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�ش�ؤون
التعاون الدويل ومعايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك �آل نهيان
وزير دولة ومعايل �أحمد بن علي حممد ال�صايغ وزير دولة.

عبداهلل بن زايد يقيم حفل ا�ستقبال ر�سمي ًا يف نيويورك

ح�ضر حفل اال�ستقبال عدد من ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات ووزراء اخلارجية
•• نيويورك -وام:
لدى ال��دول اخلليجية والعربية والأجنبية ال�صديقة ،بالإ�ضافة �إىل كبار
�أقام �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل امل�س�ؤولني يف املنظمات الدولية ويف الإدارة الأمريكية � ،إىل جانب �أع�ضاء
حفل ا�ستقبال ر�سمياً على هام�ش �أع��م��ال ال���دورة الـ 77للجمعية العامة وفد الدولة الر�سمي امل�شارك يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة.
للأمم املتحدة يف نيويورك.
ورحب �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان باحل�ضور ،ونقل �إليهم حتيات

قيادة الدولة الر�شيدة وتطلع دول��ة الإم���ارات �إىل تعزيز عالقات التعاون
الثنائي مع دولهم من �أجل ازدهار املجتمعات ورخاء ال�شعوب.
و�أك��د �سموه �أن ال�شراكات البناءة والتعاون ال��دويل املثمر ال�سبيل ملواجهة
التحديات احلالية وم��ن �أب��رزه��ا الأم���ن الغذائي وال��ط��اق��ة ،فيجب العمل
معا من �أجل حتويل هذه التحديات �إىل فر�ص للتنمية والتقدم واالزدهار

امل�ستدام .و�أ�شار �سموه �إىل �أن دول��ة الإم��ارات ر�سالتها للعامل ر�سالة �سالم
و�أمن وا�ستقرار فهو النهج الذي اختطته الدولة منذ قيام االحتاد ،وترتكز
عليه يف رحلتها للعبور �إىل م�ستقبل م��زده��ر وم�����س��ت��دام ،م���ؤك��دا �أن قيم
الت�سامح والتعاي�ش والأخ��وة الإن�سانية ت�ؤمن ل�شعوب العامل �أجمع فر�ص
احلياة الكرمية والتنمية والتطور.

وزير العدل يبحث مع نظريه املغربي تعزيز التعاون يف املجاالت القانونية والق�ضائية بني البلدين
•• �أبوظبي-وام:

التقى معاىل عبداهلل �سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل يف مكتبه بديوان
ع��ام ال���وزارة يف �أبوظبي معايل عبد اللطيف وهبي وزي��ر ال��ع��دل يف اململكة
املغربية وال��وف��د امل��راف��ق وذل��ك بهدف تعزيز عالقات التعاون وال�شراكة يف
املجاالت القانونية والق�ضائية بني البلدين ال�شقيقني.
واع����رب م��ع��اىل ع��ب��داهلل �سلطان ب��ن ع���واد النعيمي ع��ن ���س��ع��ادت��ه وترحيبه
ب��زي��ارة م��ع��ايل وزي���ر ال��ع��دل امل��غ��رب��ي وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه م���ؤك��داً على اهمية

العالقاتالرا�سخة التي تربط ما بني البلدين ال�شقيقني و�أهمية االتفاقيات
الق�ضائية والقانونية املوقعة بني البلدين والتي كانت ثمرة جلهود التعاون
خ�لال الأع���وام ال�سابقة حيث �ساهمت يف مكافحة اجلرمية وت�سهيل تبادل
املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية والتعاون القانوين
والق�ضائي يف املجاالت املدنية والتجارية .واطلع اجلانبان خالل اللقاء على
التجارب املتميزة يف كال البلدين ،يف جمال املنظومة الق�ضائية و�أك��دوا على
�أهمية تبادل اخلربات واملعلومات و�سبل تعزيز التعاون امل�شرتك .و�أ�شاد الوفد
املغربي بالتجربة الإماراتية يف جمال التحول االلكرتوين و�أنظمة العدالة

الذكية املعمول بها يف الدولة واملواكبة لأح��دث التقنيات ،يف جمال حتقيق
العدالة الناجزة وال�شفافية والرفاهية ،وفقاً لأف�ضل املمار�سات العاملية،وكذلك
الت�شريعات احلديثة التي �صدرت م�ؤخراً والتي تواكب النه�ضة احل�ضارية
التي ت�شهدها الدولة .وا�ستلم معاىل عبداهلل �سلطان بن عواد النعيمي خالل
اللقاء الدعوة التي ووجها له نظريه املغربي حل�ضور ال��دورة الـ  38ملجل�س
وزراء العدل العرب املنتظر انعقادها يف  20-19من �أكتوبر  .2022ح�ضر
اللقاء م��ن اجل��ان��ب الإم��ارات��ي �سعادة امل�ست�شار حممد حمد ال��ب��ادي رئي�س
املحكمة االحت��ادي��ة العليا و�سعادة املهند�س عبد الرحمن حممد احلمادي

القائم ب�أعمال وكيل وزارة العدل و�سعادة القا�ضي جا�سم �سيف �أبوع�صيبة
مدير دائرة التفتي�ش الق�ضائي و�سعادة القا�ضي عبد الرحمن مراد البلو�شي
القائم ب�أعمال وكيل ال���وزارة امل�ساعد لل�ش�ؤون القانونية وامل�ست�شارة منى
اجلابري رئي�س ق�سم التعاون الق�ضائي الدويل ومن اجلانب املغربي ح�ضر
اللقاء �سعادة عبداالله اودادا����س القائم ب�أعمال �سفري املغرب ل��دى الدولة
و�سعادة القا�ضية مليكة يانع رئي�سة ديوان وزير العدل املغربي وامل�ست�شار �سامل
اوديجا مدير ال�ش�ؤون املدنية وامل�ست�شار ه�شام مالطي مدير ال�ش�ؤون اجلنائية
والعفو ور�شيد وظيفي م�ست�شار ديوان معايل وزير العدل.

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تك�شف تفا�صيل الن�سخة الثانية من جائزة حميد بن را�شد الدولية لال�ستدامة
•• عجمان-الفجر:

�أعلنت دائرة البلدية والتخطيط
ب���ع���ج���م���ان ،ت���ف���ا����ص���ي���ل الن�سخة
ال��ث��ان��ي��ة م���ن ج���ائ���زة ح��م��ي��د بن
را�شد الدولية لال�ستدامة ،ويبد�أ
ا�ستالم الرت�شيحات � 15أكتوبر
 ،2022وينتهي يف  15مايو
 2023يف حيـــــن يتم الإعالن
ع��ن الفائزين يف م��ار���س 2024
�ضمن ف��ع��ال��ي��ات م���ؤمت��ر عجمان
الدويل.
وج����اءت اجل��ائ��زة ل��ت���ؤك��د مواكبة
ال���ب���ل���دي���ة ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ور�ؤي������ة
ال��ق��ي��ادة احلكيمة يف ال��دول��ة لذا
�سعت �إىل دع��م الأف��ك��ار وامل�شاريع
امل���ت���م���ي���زة يف جم�����ال ال��ب��ي��ئ��ة من
خ�ل�ال ا���س��ت��ح��داث ه���ذه اجلائزة،
كما تتما�شى اجلائزة مع تطلعات

ق����ادة الإم�������ارات مل�ستقبل �أف�ضل
وم�����زده�����ر ل����ل����ب��ل�اد ،ب���الإ����ض���اف���ة
�إىل االجت����اه ال��ع��امل��ي ن��ح��و حلول
�أك�ثر خ�ضرة وا�ستدامة ملواجهة
التحديات البيئية.
�أهداف اجلائزة
�أك������د امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع
ال�صحة العامة والبيئة بالدائرة
امل��ه��ن��د���س خ��ال��د م��ع�ين احلو�سني
�أن اجل���ائ���زة ت���ه���دف �إىل تكرمي
وت�شجيع ك��ل م��ا ي��دع��م م�ستقبل
م�����س��ت��دام���� ،س���واء ك����ان �أب���ح���اث يف
جم��ال اال�ستدامة� ،أو �شخ�صيات
لها �إ�سهامات يف ه��ذا املجال ،كما
�أن اجلائزة تمُ نح للم�ؤ�س�سات التي
ُتر�سي وتطبق مبادئ اال�ستدامة
وت�صبح م��ث��ا ًال ُيحتذى ب��ه لباقي
امل�ؤ�س�سات.

فئات اجلائزة
�أو�ضح احلو�سني �أن جائزة حميد
ب���ن را����ش���د ال��دول��ي��ة لال�ستدامة
تغطي عدة جماالت ومو�ضوعات
يف اال���س��ت��دام��ة جل���ذب جمموعة
وا�سعة من الباحثني واملهند�سني،
وتتوزع �إىل ثالث فئات ،الأوىل هي
ج��ائ��زة �أف�����ض��ل ال��ب��ح��وث اخلا�صة
ب��امل��دن امل�����س��ت��دام��ة ،وال��ث��ان��ي��ة هي
ال�شخ�صيات البيئية ذات الأثر
يف االبتكار و�إدخ���ال التكنولوجيا
ال�����ص��دي��ق��ة للبيئة ودع���م مفهوم
اال���س��ت��دام��ة ،والثالثة ه��ي جائزة
�أف�ضل م�ؤ�س�سة �أو من�ش�أه حكومية
و�أف�ضل م�ؤ�س�سة �أو من�ش�آت خا�صة
تتبني �أف�ضل املمار�سات اخل�ضراء
وت���������س����اه����م يف ح����م����اي����ة امل���������وارد
الطبيعية واحل��ف��اظ على البيئة
وحتقيق التنمية امل�ستدامة.

م�������ش�ي�راً �إىل �أن ج���ائ���زة �أف�ضل
البحوث اخلا�صة باملدن امل�ستدامة
تتوزع بدورها �إىل ثالثة جوائز،
اجلائزة الأوىل  30,000درهم،
ودرع اجل���ائ���زة ،اجل���ائ���زة الثانية
 20,000درهم ،ودرع اجلائزة،
اجلائزة الثالثة  10,000درهم،
ودرع اجلائزة.
تت�ضمن امل�سابقة كذلك م�سابقة
�أف�����ض��ل مل�صق ل��ف��ك��رة علمية �أو
جت��ري��ب��ي��ة ت��خ��دم ال��ب��ي��ئ��ة وقيمة
اجلائزة فيها � 5,000آالف درهم
باال�ضافة لدرع اجلائزة.
وك���ذل���ك ���س��وف ي��ت��م ت�����س��ل��ي��م درع
اجل��ائ��زة لأف�ضل �شخ�صية بيئية
ذات الأث�����ر يف االب���ت���ك���ار وادخ�����ال
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال�����ص��دي��ق��ة للبيئة
ودعم مفهوم اال�ستدامة .وكذلك
���س��وف ي��ت��م ت�سليم درع اجلائزة

لأف�������ض���ل م����ؤ����س�������س���ة �أو من�ش�أه
حكومية �أو خا�صة تتبني �أف�ضل
املمار�سات اخل�ضراء وت�ساهم يف
حماية املوارد الطبيعية واحلفاظ
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وحت��ق��ي��ق التنمية
امل�ستدامة.
مو�ضوعات متنوعة
ت��ت�����ض��م��ن اجل����ائ����زة مو�ضوعات
متنوعة ،مثل تغري املناخ والبيئة،
ت����أث�ي�ر ت��غ�ير امل���ن���اخ ع��ل��ى احلالة
ال���ب���ي���ئ���ي���ة ل����ل����م����وارد الطبيعية
ل�ل�أر���ض .ت���أث�ير تغري امل��ن��اخ على
الأن�������ش���ط���ة ال����زراع����ي����ة يف جميع
�أن����ح����اء ال����ع����امل ،ال��ت��خ��ف��ي��ف من
�آث��ار تغري املناخ وو�سائل التكيف،
ال�ترم��ي��م��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف املناطق
الطبيعية مثل م�ستنقعات بالد ما
بني النهرين واملناظر الطبيعية

اخل�ضراء� .إدارة املناطق املحمية،
�أ�سباب تلوث ال��ه��واء ومكافحته،
حت���دي���د م�ل�ام���ح ت���ل���وث ال���ه���واء
يف امل�������دن احل�������ض���ري���ة واحل����ي����اة
الربية ،التقنيات املتقدمة للحد
م��ن ان��ب��ع��اث��ات غ����ازات االحتبا�س
احل���راري يف ال�صناعات الو�صول
�إىل انبعاثات خالية من الكربون،
ال��ت��ن��ب���ؤ ب���أمن��اط ت��ل��وث ال��ه��واء يف
املدن واملناطق ال�صناعية .حتقيق
النقل الأخ�����ض��ر ،اخ��ت��ي��ارات املواد
امل�ستدامة و�إعادة تدوير النفايات.
�أح����������دث ال�����ت�����ط�����ورات يف امل�������واد
امل�ستدامة يف البناء والتطبيقات
ال�����ص��ن��اع��ي��ة ،ال��و���ص��ول �إىل �صفر
من النفايات ال�صناعية من خالل
�إدارة النفايات و�إعادة تدوير املواد
و�إعادة ا�ستخدامها ،حتقيق البناء
الأخ�����ض��ر وال�����ص��ي��ان��ة م���ن خالل

املمار�سات امل�ستدامة والت�صميم
الفعال .تنفيذ الطباعة ثالثية
الأب���ع���اد وم�ساهمتها يف التنمية
امل�����س��ت��دام��ة� ،إن���ت���اج امل���ي���اه النقية
ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي
و�إع���������ادة ا����س���ت���خ���دام���ه���ا ،تقنيات
م��ع��اجل��ة امل��ي��اه ال��رم��ادي��ة و�إع����ادة
ا�ستخدامها ،التطورات يف حتلية
امل��ي��اه وانعكا�سات ال��ط��اق��ة .طرق
ح�صاد املياه وجمعها ،الإجراءات
وال���وع���ي ل��ل��ح��د م��ن ت��ل��وث املياه،
بدائل الطاقة النظيفة واملتجددة،
ا�ستك�شاف ا�ستخدام وكفاءة الطاقة
ال�شم�سية وطاقة الرياح والطاقة
النووية وم�صادر الطاقة الأخرى.
تقييم ت�أثري الطاقة املتجددة على
البيئة واال�ستدامة ،ت�أثري الطاقة
ال��ب��دي��ل��ة ع��ل��ى االق��ت�����ص��اد و�إنتاج
الوقود الأحفوري .مناذج حتويل

ال��ن��ف��اي��ات �إىل ط��اق��ة م��ث��ل توليد
الطاقة من �إنتاج احلرارة ملعاجلة
النفايات.
�إىل ذلك ،مت �إطالق جائزة حميد
ب���ن را����ش���د ال��دول��ي��ة لال�ستدامة
للمرة الأوىل يف م���ؤمت��ر عجمان
الدويل للبيئة اخلام�س ،يف مار�س
 ،2018حت���ت رع���اي���ة �صاحب
ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب��ن را�شد
النعيمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى،
حاكم �إمارة عجمان.
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حاكم عجمان :احتفال الإمارات باليوم الوطني ال�سعودي يعك�س العالقات املتجذرة بني البلدين
•• عجمان-وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
عجمان �أن اململكة العربية ال�سعودية هي ال�شقيقة الكربى والعمق اال�سرتاتيجي
ل��دول املنطقة ،وعامل اال�ستقرار الإقليمي ،ورك��ي��زة االقت�صاد العاملي ،ورمز
اخل�ير والإن�سانية .وت��ق��دم �سموه ب�أ�سمى التهاين والتربيكات ال�صادقة �إىل
خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود عاهل اململكة
العربية ال�سعودية و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير دفاع اململكة و�إىل
ال�شعب ال�سعودي العزيز مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سعودي الـ  ،92الذي ي�صادف
ذكرى توحيد اململكة وقيام دولة ح�ضارية قوية ونه�ضة تنموية �شاملة يف �أر�ض

احلرمني وقبلة امل�سلمني .وقال �صاحب ال�سمو حاكم عجمان يف كلمة له بهذه
املنا�سبة� ،إن احتفال الإمارات باليوم الوطني ال�سعودي يعك�س العالقات املتجذرة
بني البلدين والروابط الأخوية املتينة التي تربط بني ال�شعب الإماراتي وال�شعب
ال�سعودي واملا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل امل�شرتك بينهما ووحدة الر�ؤى والتطلعات
والأهداف ال�سامية التي ترنو �إىل تلبية متطلبات احلياة الكرمية لأفراد ال�شعب
وحتقيق طموحات القيادة الر�شيدة يف تثبيت مبادئ القوة واال�ستقرار وحفظ
الأمن والأمان وامل�ضي قدما نحو القمم واالرتقاء با�سم الوطن يف �شتى املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والعلمية والعملية .و�أ�ضاف �سموه� ،أن
ما حققته العالقات اال�ستثنائية بني الإم��ارات وال�سعودية من تطورات كبرية
و�صلت �إىل تغيري مفهوم التعامل الثنائي وحتقيق نقلة نوعية و�صوال �إىل تكوين
�شراكة ا�سرتاتيجية كاملة يف جميع املجاالت واجهت بوحدتها وتكاتف الأيادي

والر�ؤى والأفكار حتديات �صعبة قامت بتجاوزها بف�ضل حكمة القيادة ووحدة
الأفكار والتوجهات والتن�سيق امل�شرتك و�إطالق مبادرات حتقق م�صالح البلدين
وتعزز قوتهما �أم��ام العامل .وقال �صاحب ال�سمو حاكم عجمان � " :إننا نبارك
لل�شعب ال�سعودي ما حتقق من �إجن��ازات ونه�ضة �شاملة غري م�سبوقة تعي�شها
اململكة حتت قيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز من
خالل ر�ؤية ال�سعودية  2030التي حتققت خاللها جناحات وطموحات كبرية
يف جميع قطاعات الدولة ال�سعودية دون ا�ستثناء ،ف�ضال عن فتحها جماالت
جديدة؛ �أهمها :ال�سياحة والآث��ار والرتفيه والطاقة النظيفة" .و�أكد �سموه "
�أن فرحة ال�سعودية هي فرحتنا و�سعادتهم هي �سعادتنا ،و�إن الأخوة والعالقات
اال�ستثنائية الطيبة هي القوة التي نتم�سك بها �أمام حتديات احلياة ونر�سم بها
الأحالم والتطلعات وننجزها على �أر�ض الواقع".

عمار النعيمي يرت�أ�س اجتماع جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حميد بن را�شد اخلريية
•• عجمان-وام:

تر�أ�س �سمو ال�شيخ عمار بن حميد
النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س
املجل�س التنفيذي رئي�س جمل�س
�أم��ن��اء م�ؤ�س�سة حميد ب��ن را�شد
ال���ن���ع���ي���م���ي اخل��ي�ري����ة االج���ت���م���اع
ال���ث���اين مل��ج��ل�����س �أم���ن���اء امل�ؤ�س�سة
لعام  2022الذي عقد يف ديوان
احل��اك��م .يف ب��داي��ة االجتماع رفع
���س��م��و ويل ع��ه��د ع��ج��م��ان عظيم
����ش���ك���ره وام���ت���ن���ان���ه �إىل �صاحب
ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب��ن را�شد
النعيمي ع�ضو امل��ج��ل�����س الأعلى
ح��اك��م ع��ج��م��ان  ،راع����ي م�ؤ�س�سة
ح��م��ي��د ب���ن را����ش���د اخل�ي�ري���ة على
الثقة التي �أوالها �سموه لأع�ضاء
جم��ل�����س �أم���ن���اء امل���ؤ���س�����س��ة ب�إعادة
ت��ع��ي��ي��ن��ه��م ك����أع�������ض���اء للمجل�س

للدورة الثانية.
وث�� ّم��ن ���س��م��وه ال��دع��م واالهتمام
من �صاحب ال�سمو حاكم عجمان
مل�سرية العمل اخلريي والإن�ساين
يف الإم����ارة  ،وعلى ال��رع��اي��ة التي
يوليها مل�ؤ�س�سة حميد ب��ن را�شد
النعيمي اخلريية ؛ مما مكنها من
حتقيق الأهداف التي �أن�شئت من
�أجلها ،وا�ستدامة العمل اخلريي
وتنوع مبادراته وتطوير و�سائله
و�آلياته ب��ر�ؤي��ة وا�ضحة� ، ،شاك ًرا
ل�سموه الدعم الكبري للم�ؤ�س�سة
ومل��ه��ام��ه��ا وامل��ت��اب��ع��ة امل�����س��ت��م��رة ملا
حت��ق��ق��ه م���ن �إجن�������ازات يف �سبيل
االرتقاء بالأ�سرة املواطنة املتعففة
وامل�����ع�����وزة وت����وف��ي�ر الإمكانيات
ك��اف��ة لإجن����اح ت��ل��ك امل�����ش��اري��ع مبا
ي�����س��ه��م يف دع����م وا����س���ت���ق���رار تلك
الأ�سر مبختلف املناطق يف امارة

عجمان .كما ه��ن���أ �سموه �أع�ضاء
جمل�س الأمناء على ثقة �صاحب
ال�����س��م��و ح���اك���م ع��ج��م��ان ب����إع���ادة
تعيينهم ،م�ؤكدًا على �أهمية الدور
املنوط مبجل�س الأم��ن��اء ملوا�صلة
دعم وتطوير م�سرية امل�ؤ�س�سة ..
متمنيا لهم كل التوفيق وال�سداد.
و�أث���ن���ى ���س��م��وه ع��ل��ى ج��ه��ود �أ�سرة
م�ؤ�س�سة حميد بن را�شد النعيمي
اخل�ي�ري���ة وب���راجم���ه���ا املخ�ص�ص
ل�ل�أع��م��ال الإن�����س��ان��ي��ة وامل�شاريع
التي نفذتها لدعم الأ�سر املعوزة
وامل�ستحقة والتي �ساهمت يف دعم
م�سرية العمل اخل�يري يف �إمارة
عجمان وما تقوم به امل�ؤ�س�سة من
مبادرات على مدار العام.
ح�������ض���ر االج�����ت�����م�����اع  ..ال�شيخ
�أح��م��د ب��ن حميد النعيمي نائب
رئ��ي�����س جمل�س الأم���ن���اء وال�شيخ

عبد ال��ع��زي��ز ب��ن حميد النعيمي
وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي
و�سعادة الدكتور عبد اهلل حممد
الأن�������ص���اري و���س��ع��ادة ح��م��د ترمي
ال�شام�سي و�سعادة �أحمد �إبراهيم
ال�شام�سي و�سعادة ط��ارق عبداهلل
ال��ع��و���ض��ي م���دي���ر ع����ام م�ؤ�س�سة
حميد بن را�شد النعيمي اخلريية
وعدد من موظفي امل�ؤ�س�سة حيث
مت خ�لال��ه ا���س��ت��ع��را���ض ع���دد من
املو�ضوعات امل��درج��ة على جدول
االع��م��ال .واط��ل��ع �سموه و�أع�ضاء
امل���ج���ل�������س ع����ل����ى ت����ق����ري����ر مكتب
التدقيق اخل��ارج��ي لل�سنة املالية
 2021و�أهم تو�صيات املكتب.
وا����س���ت���ع���ر����ض امل��ج��ل�����س التقرير
الن�صف �سنوي للم�ؤ�س�سة حيث
ب��ل��غ �إج���م���ايل امل�����ص��روف��ات خالل
الن�صف الأول م��ن ع���ام 2022

�أك����ث���ر م�����ن  34م���ل���ي���ون دره�����م
وا�ستفاد منها �أك�ثر م��ن 8000
م�����س��ت��ف��ي��د ،و�أك�������د امل��ج��ل�����س على
�����ض����رورة ت�����س��ري��ع وت��ي��رة العمل
على م�����ش��روع �سيا�سة امل�ساعدات
اخل���ا����ص���ة ب��امل���ؤ���س�����س��ة و�����ض����رورة
����ش���م���ول���ه���ا ج���م���ي���ع اح���ت���ي���اج���ات
املواطنني .كما اطلع �سموه على
ال��ت��ق��ري��ر ال��ن�����ص��ف ���س��ن��وي ملركز
حميد بن را�شد النعيمي خلدمة
ال����ق����ر�آن ال���ك���رمي ح��ي��ث ب��ل��غ عدد
املنت�سبني ل��ل��م��رك��ز خ�ل�ال العام
اجل���اري  2283طالبا وطالبة،
وناق�ش املجل�س مقرتح �إعادة فتح
حلقات امل�ساجد ،ووجه �سموه ب�أن
ي��ك��ون وف����ق خ��ط��ه م���درو����س���ة ويف
املناطق عالية الكثافة ال�سكانية
و�أن ت��ك��ون ال���ع���ودة ب���ال���ت���درج مع
ا�ستمرار املركز بتقدمي خدماته

ع���ن ط��ري��ق م��ن�����ص��ة ال��ت��ع��ل��ي��م عن
بعد .ووق��ف املجل�س على مقرتح
تطوير الهيكل التنظيمي مل�ؤ�س�سة
حميد بن را�شد النعيمي اخلريية
 ،ووج�����ه ���س��م��وه امل���ؤ���س�����س��ة بعمل
حت��ل��ي��ل ���ش��ام��ل ل��ل��و���ض��ع احل���ايل

بالتعاون مع دائرة املوارد الب�شرية
يف ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان مب���ا ي�ضمن
تغطية جميع تخ�ص�صات امل�ؤ�س�سة.
كما وج��ه �سمو ويل عهد عجمان
ب�إ�ضافة وقف جديد للم�ؤ�س�سة يف
منطقة املنامة بعجمان وافتتاح
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ف����رع مل���ؤ���س�����س��ة ح��م��ي��د ب���ن را�شد
ال��ن��ع��ي��م��ي اخل�يري��ة ���ض��م��ن مبنى
�سند يف منطقة م�صفوت وتغيري
امل�سمى ال�سابق من مركز التنمية
الريفية �إىل م�ؤ�س�سة حميد بن
را�شد النعيمي فرع م�صفوت.

الهوية واجلن�سية حتتفل باليوم الوطني ال�سعودي الـ 92
•• �أبوظبي-وام:

ويل عهد عجمان يعزي يف وفاة زوجة عبد الرحمن �أمريي
•• عجمان-وام:

ق��دم �سمو ال�شيخ ع��م��ار ب��ن حميد النعيمي ويل عهد
عجمان واجب العزاء يف وفاة زينب عبدالرحيم زوجة
عبدالرحمن �أمريي ووالدة كل من �صالح عبدالرحمن
�أم��ي�ري وحم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن �أم��ي�ري وذل���ك بخيمة
العزاء مبنطقة املنارة يف دبي.

و�أعرب �سموه عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته لأ�سرة
الفقيدة� ،سائ ً
ال املوىل العلي القدير �أن يتغمدها بوا�سع
رحمته و�أن ي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم �أهلها وذويها
ال�صرب وال�سلوان.
? كما قدم واجب العزاء �إىل جانب �سموه � ..سعادة
يو�سف حممد النعيمي مدير ع��ام دائ���رة الت�شريفات
وال�ضيافة وعدد من كبار امل�س�ؤولني.

احتفلت الهيئة االحت��ادي��ة للهوية واجلن�سية
واجل����م����ارك و�أم������ن امل��ن��اف��ذ ب��ال��ي��وم الوطني
ال�سعودي ال��ـ  92مبنفذ الغويفات احلدودي
يف �إمارة �أبوظبي.
وا�ستقبلت الإدارة العامة لأمن املنافذ بالهيئة
الأ�شقاء الزوار ال�سعوديني مبظاهر احتفالية
�يرا ل��ع��م��ق العالقات
وه���داي���ا ت���ذك���اري���ة ،ت��ع��ب ً
الأخ�����وي�����ة ال���را����س���خ���ة ب��ي�ن ���ش��ع��ب��ي البلدين
ال�شقيقني ،كما تو�شح املنفذ ب�شعار االحتفاالت
الر�سمية التي ت�شهدها دول��ة الإم��ارات والتي
حتمل و�سم "معـاً _�أبـداً".
وق����ال خ��ل��ي��ف��ة ح��م��د ال�����ش��ام�����س��ي م��دي��ر �إدارة
املنافذ ال�بري��ة ب����الإدارة العامة لأم��ن املنافذ
يف الهيئة  " :نحتفل اليوم يف منفذ الغويفات
احل����دودي ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال�سعودي الـ،92
وم��ظ��اه��ر ال��ف��رح ت��ع��م ك��اف��ة منت�سبي الهيئة
وخمتلف العاملني من اجلهات الت�شغيلية يف

املنفذ� ،إذ ي�سرنا �أن ن�شارك �إخواننا ال�سعوديني
�أفراحهم بيومهم الوطني متمنني لهم دوام
العز وال��رخ��اء يف ظل قيادة اململكة الر�شيدة،
م�ؤكدين التزامنا نحو ت�سخري كافة الإمكانيات
يف امل��ن��اف��ذ ال�بري��ة جل��ع��ل جت��رب��ة امل�سافرين

والعابرين تت�سم بالراحة والي�سر ،وذل��ك يف
�إط����ار التن�سيق امل�����ش�ترك م��ع ك��اف��ة ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني عرب و�ضع اخلطط الدورية
ل�ضمان م��رون��ة تدفق امل�سافرين ع�بر املنفذ
والرتحيب بالأ�شقاء يف هذه املنا�سبة الغالية

على قلوبنا جميعاً"� .إىل ذل��ك ،ثمنت الهيئة
ال���دور احل��ي��وي وامل�����ش��ارك��ة الفاعلة لل�شركاء
لدى خمتلف املنافذ الربية واجلوية يف �ضوء
التن�سيق امل�����ش�ترك م��ع الإدارة ال��ع��ام��ة لأمن
امل��ن��اف��ذ اح��ت��ف��ا ًء ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ،ح��ي��ث قدمت
ف��رق��ة مو�سيقى ���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي معزوفات
وط��ن�� ّي��ة وع ً
��رو���ض��ا ح�� ّي��ة يف م��ن��ف��ذ الغويفات،
وا�ستقبا ًال بالزهور ،وتقدمي الهدايا التذكارية
ترحي ًبا بالزائرين من الأ�شقاء �أبناء اململكة.
من جهة ثانية ،احتفلت الهيئة ممثل ًة ب�إدارة
ج��وازات املنافذ اجلوية والبحرية لدى منفذ
مطار �أبوظبي ال��دويل بالأ�شقاء ال�سعوديني
امل�سافرين ومت ا�ستقبالهم بالرتحاب وختم
ج��وازات ال�سفر ب�شعار هذه املنا�سبة الوطنية
ال���ع���زي���زة ،ك��م��ا ت�����ض��م��ن��ت االح���ت���ف���االت حزمة
من الفعاليات املقدمة عرب مطارات �أبوظبي
يف ���س��ي��اق ال��ت��ع��اون امل���ؤ���س�����س��ي و���ض��م��ن �أج����واء
جت�سد مكانة اململكة يف قلوب �أبناء
ا�ستثنائية ّ
الوطن وخمتلف م�ؤ�س�ساته.

ب�إ�شراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
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�إطالق اال�سرتاتيجية القومية لزراعة النخيل و�إنتاج التمور بال�سودان وتد�شني كتاب «املجهول د َّرة التمور»

•• �أبوظبي-وام:

�أك���د ���س��ع��ادة ال��ل��واء �سهيل �سعيد اخلييلي م��دي��ر عام
الهيئة االحت��ادي��ة للهوية واجلن�سية واجل��م��ارك و�أمن
امل��ن��اف��ذ� ،أن ال��ع�لاق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب�ي�ن دول����ة الإم�����ارات
العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة
را�سخة وم�شرتكة ،غر�سها امل�ؤ�س�سون و�أر�سى دعائمها
قيادتا البلدين ،ورواب��ط متجذرة بني ال�شعبني ،وهي
العالقة التي تجُ ّ�سد مالمح ال ُلحمة و�أوا���ص��ر القربى
وامل�صري امل�شرتك .ج��اء ذل��ك يف كلمة مبنا�سبة ذكرى
ال��ي��وم الوطني ال�سعودي ال��ث��اين والت�سعني ،متقدمًا
�إىل اململكة العربية ال�سعودية ،قياد ًة و�شعباً ،بخال�ص
التهاين والتربيكات ودوام الرفعة والتقدم يف م�سرية
الريادة والتطور ،وق��ال � " :إن دول��ة الإم��ارات واململكة
العربية ال�سعودية و�ضعتا مفاهيم ا�ستثنائية للتعاون
املتبادل والتكامل امل�شرتك وت�أ�سي�س من��وذج ا�ستثنائي

يف �صياغة ال���ر�ؤى اال�سرتاتيجية لتعزيز �أم��ن ورخاء
ال�شعبني ال�شقيقني" .و�أ�شار مدير عام الهيئة �إىل �أن
دولة الإمارات واململكة ال�شقيقة �أ�ضحتا منوذجاً متفردًا
يف دع��م اال���س��ت��ق��رار ورف���د املنطقة مب��ا يحقق تطلعات
�أب��ن��ائ��ه��ا وامل��ق��ي��م�ين ع��ل��ى �أرا���ض��ي��ه��ا وخم��ت��ل��ف زواره����ا،
فمنظور التعاي�ش ال�سلمي و�إعالء قيم الت�سامح و�إمناء
الثقافة الفكرية وتر�سيخ �أ�صالة الهوية الوطنية تعد
ركائز ال�ستدامة النمو ورفاهية الإن�سان وت�شكل مثا ًال
عامل ّيا يُحتذى يف الإن�سان ّية.
واختتم �سعادة اللواء �سهيل �سعيد اخلييلي بالقول  " :يف
هذا اليوم العزيز على قلوبنا ،نثمن حجم التعاون بني
الهيئة االحت��ادي��ة للهوية واجلن�سية واجل��م��ارك و�أمن
املنافذ ونظرياتها يف اململكة ،م�ؤكدين تعزيز م�سرية
تطوير هذه ال�شراكة وتوثيقها نحو التكامل االقت�صادي
والتعاون اخلالق يف �إطار منظومة الروابط والأهداف
امل�شرتكة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية".

•• اخلرطوم-الفجر

�شهد معايل الدكتور �أبو بكر عمر الب�شري وزير
الزراعة والغابات يف جمهورية ال�سودان ،و�سعادة
الأ���س��ت��اذ حمد حممد حميد اجلنيبي �سفري
دول���ة االم����ارات العربية امل��ت��ح��دة باخلرطوم،
والأ�ستاذ الدكتور عبد الوهاب زايد� ،أمني عام
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
ال����زراع����ي� ،إط��ل��اق اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة القومية
ل��زراع��ة النخيل و�إن��ت��اج ال��ت��م��ور يف جمهورية
ال�سودان ،وتد�شني كتاب "املجهول ُد َّر ُة التمور"
وذل����ك ي���وم اخل��م��ي�����س ��� 22س��ب��ت��م�بر 2022
بفندق ال�سالم بالعا�صمة اخلرطوم ،بح�ضور
���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور �أح��م��د ع��ل��ي قنيف،
رئي�س جمل�س �أم��ن��اء جمعية ف�لاح��ة ورعاية
النخيل ال�سودانية ،و�سعادة الأ�ستاذ بابا غانا
�أحمدو ،املمثل املقيم ملنظمة الأغذية والزراعة
(الفاو) بجمهورية ال�سودان.
حيث �أ���ش��ار م��ع��ايل ال��وزي��ر �إىل الأه��م��ي��ة التي
متثلها اال�سرتاتيجية القومية لزراعة النخيل

و�إنتاج التمور يف جمهورية ال�سودان ب�صفتها
خارطة طريق ت�ساهم يف تنمية وتطوير هذا
ال��ق��ط��اع مل��وج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ���س��واء التقليدية
�أو املرتبطة بالتغري املناخي من جهة �أخرى.
كما توجه معاليه بال�شكر �إىل كل من جائزة
خ��ل��ي��ف��ة ال���دول���ي���ة ل��ن��خ��ي��ل ال��ت��م��ر واالبتكار
الزراعي ممثلة ب�شخ�ص �أمينها العام الدكتور
عبد ال��وه��اب زاي���د ،واىل ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ بابا
غ��ان��ا �أح���م���دو امل��م��ث��ل امل��ق��ي��م ملنظمة الأغذية
وال��زراع��ة ل�ل�أمم املتحدة (الفاو) واىل �سعادة
الدكتور �أحمد علي قنيف ،رئي�س جمل�س �أمناء
جمعية فالحة ورعاية النخيل ال�سودانية ،على
تعاونهم املثمر وجهودهم القيمة يف اجناز هذه
اال�سرتاتيجية.
و�أ���ض��اف ب���أن اخلطة اال�سرتاتيجية القومية
للتطوير ق��د اح��ت��وت على نقاط ق��وة و�ضعف
ق���ط���اع ن��خ��ي��ل ال��ت��م��ر ب���ال�������س���ودان (التحليل
الرباعي للقطاع) والر�ؤية والر�سالة� .إ�ضافة
�إىل املحاور الأ�سا�سية التي مت و�ضعها ك�أهداف
ا�سرتاتيجية تنفيذية ت�شمل م�ستهدفات وقيم

و�إط������ار زم��ن��ي وم��رت��ب��ط��ة ب��ق��واع��د البيانات،
والإنتاج والإنتاجية واجلودة ،واالكثار والتنوع
الوراثي ،والعمليات الزراعية اجليدة ،والآفات
والأمرا�ض ،وعمليات احل�صاد وما بعد احل�صاد
والت�صنيع والت�صدير والت�سويق والبحوث
والتطوير والإر�شاد الزراعي والقدرات الب�شرية
وامل�ؤ�س�سية والبنيات التحتية ذات ال�صلة.
وك�شف عن الكميات التي ي�صدرها ال�سودان من
التمور والبالغة قدرها � 650ألف طن لدول
جنوب ال�سودان ويوغندا ،م�شرياً �إىل اجلهود
امل��ب��ذول��ة ل���زي���ادة ك��م��ي��ة ال�����ص��ادر خ��ا���ص��ة بعد
الطلب العايل من �أوربا للتمور اجلافة.
فيما امتدح �سعادة �سفري الإمارات الأ�ستاذ حمد
حممد اجلنيني ال�صداقة ب�ين البلدين ومد
ج�سور التوا�صل مع الأ�شقاء من خالل التعاون
واالح��ت��رام ،م�����ش�يراً �إىل الأث����ر ال��ط��ي��ب الذي
تركته اجل��ائ��زة يف ال���دول العربية والعاملية.
و�أ�شار �إىل االمكانيات التي يذخر بها ال�سودان
من �أرا�ضي �صاحلة ومياه وثقافة زراعية متثل
فخراً لتجد طريقها للتطوير عرب املهرجات

م�ضيفاً باال�ستفادة من جتربة دولة الإمارات
يف هذا املجال.
من جهته فقد عرب الدكتور عبد الوهاب زايد
�أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي ،عن �سعادته بتقا�سم الفرح
م��ع الأخ���وة يف ال�����س��ودان ال�شقيق ع�بر �إطالق
اال�سرتاتيجية القومية لتطوير قطاع زراعة
النخيل و�إن��ت��اج التمور يف ال�سودان �إىل جانب
تد�شني كتاب (املجهول ُد َّر ُة التمور) الذي �صدر
ع��ن الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة للجائزة يف �شهر مار�س
املا�ضي خ�لال �أع��م��ال امل���ؤمت��ر ال���دويل ال�سابع
لنخيل التنمر ،هذا الكتاب الذي يعترب عالمة
ف��ارق��ة يف ت�أ�صيل �صنف امل��ج��ه��ول ،وت�صحيح
الأخ����ط����اء ال���ت���ي راف���ق���ت اال����س���م ب�ي�ن خمتلف
اللغات واللهجات .هذا الكتاب الذي �شارك يف
�إعداده  8وزراء زراعة من الدول التالية :دولة
االم����ارات العربية امل��ت��ح��دة ،اململكة املغربية،
جمهورية م�صر العربية ،دولة فل�سطني ،دولة
�إ�سرائيل ،جمهورية ال�سودان ،اململكة الأردنية
الها�شمية ،اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية.

�أكرث من  100جهة عار�ضة �شاركت بر�ؤية
•• دبي  -وام:

جامعة الإمارات حتيي اليوم العاملي للريا�ضة اجلامعية مب�شاركة  350مت�سابق ًا
•• العني-الفجر:

ّ
نظمت جامعة الإم��ارات العربية املتحدة� ،سباق طريق
داخ����ل احل����رم اجل��ام��ع��ي ���ش��ارك��ت ف��ي��ه �أ���س��ر م�ؤ�س�سات
التعليم ال��ع��ايل مبدينة ال��ع�ين وذل���ك مبنا�سبة اليوم
العاملي للريا�ضة اجلامعية ،حتت رعاية اليون�سكو.
و�أ�����ش����ار �إب���راه���ي���م خم���ت���ار ،م�����ش��رف وح�����دة الأن�شطة
ال��ري��ا���ض��ي��ة �إىل �أن ه���ذا احل���دث يعك�س م���دى اهتمام
�إدارة جامعة الإم����ارات ب��الأح��داث العاملية واملنا�سبات

ال��دول��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة ،وم����دى ت��ق��دي��ره��ا ل����دور و�آث����ار
الريا�ضة والأن�شطة الال�صفية على الطالب يف املرحلة
اجلامعية.
وق��د �شارك يف ال�سباق  350م�شاركاً وم�شاركة ،حيث
ّ
مت تق�سيم املُ�شاركني �إىل �أربع فئات ت�ض ّمنت :الطالب
والطالبات و�أع�ضاء هيئة التدري�س والإداري�ين �سيدات
ورج��ال ،و ّ
مت منح اجلوائز للفائزين اخلم�سة الأوائل
من فئة الطالب واخلم�سة الأوائ��ل من فئة الطالبات،
والثالثة الأوائل ٍّ
لكل من فئة ال�سيدات والرجال.

�شهد معر�ض وظائف الإمارات "ر�ؤية" 2022
ال����ذي اخ��ت��ت��م �أم�����س م�����ش��ارك��ة �أك��ث�ر م��ن 100
ج��ه��ة ع��ار���ض��ة م��ن ال��ق��ط��اع�ين ال��ع��ام واخلا�ص
وا�ست�ضاف �آالف ال�شباب الإم��ارات��ي�ين موفرا
من�صة مثالية للتوا�صل مع م�س�ؤويل التوظيف
والتدريب والتطوير املهني يف كربى امل�ؤ�س�سات
وال�شركات املحلية والعاملية .وتلقت ال�شركات
امل�شاركة يف املعر�ض ع�شرات الآالف من ال�سري
ال���ذات���ي���ة يف ح�ي�ن �أج������رت جم��م��وع��ة الإم������ارات
وب��راي�����س��ووت��ره��او���س ك���وب���رز "بي دب��ل��ي��و �سي"
وغ�يره��ا م��ق��اب�لات م��ب��ا���ش��رة م��ع ال��ب��اح��ث�ين عن
فر�ص عمل.
و���ش��ه��د ال��ي��وم الأخ��ي�ر جم��م��وع��ة م��ن اجلل�سات
النقا�شية التحفيزية حتدث فيها جمموعة من
الإماراتيني الذين قرروا اتخاذ م�سارات جريئة
يف اختيار م�سريتهم املهنية.

وت���خ���ل���ل ال����ي����وم الأخ���ي���ر م����ن "ر�ؤية" تكرمي
الفائزين بامل�سابقات الثالث التي انعقدت خالل
املعر�ض بهدف تعزيز وتطوير مهارات الطلبة
الإماراتيني .و فاز طلبة "مدر�سة دبي للرتبية
احلديثة" يف م�سابقة"م�ستقبلي" لريادة الأعمال
من خ�لال م�شروع "برق" ال��ذي يوفر مركبات
متنقلة ل�شحن ال�سيارات الكهربائية .فيما فاز

طلبة مدر�سة دبي الوطنية مب�سابقة "مربجمي
امل�ستقبل" عن �أف�ضل لعبة فيديو هادفة و�أ�شرف
ع��ل��ى امل�����س��اب��ق��ة �أك��ادمي��ي��ة �أ���س�تروالب�����س .و فاز
طلبة مدر�سة دبي الوطنيةمب�سابقة "الت�صميم
امل�ستدام" والتي نظمتها ايكيا  -الفطيم.
و قالت �أ�سماء ال�شريف م�ساعدة نائب الرئي�س
ل�����ش���ؤون ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة و�إدارة املعار�ض

مب��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي" :حقق معر�ض
وظائف الإمارات "ر�ؤية" جناحاً كبرياً يف دورته
ل��ه��ذا ال��ع��ام وك���ان �أم���راً رائ��ع��اً م�شاهدة اجلهات
امل�����ش��ارك��ة وه���ي جت���ري م��ق��اب�لات م��ب��ا���ش��رة مع
مر�شحني حمتملني من ال�شباب الإماراتيني".
و�أ����ش���ادت ال�����ش��ري��ف ب���ال���دور امل���ح���وري لل�شركاء
والعار�ضني يف �إثراء املعر�ض م�شرية �أن النجاح
اال�ستثنائي ل��دورة ه��ذا العام هو ثمرة التعاون
والعمل امل�شرتك مع م�ؤ�س�سات القطاعني العام
واخل���ا����ص .وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ن���دمي ب��ي��ج رئي�س
ق�سم املوارد الب�شرية يف �شركة �أرامك�س" :نفخر
برتاثنا ك�شركة عاملية تتخذ من دولة الإمارات
مقراً لها و�سعدنا بامل�شاركة يف معر�ض وظائف
الإم��ارات "ر�ؤية" الذي يوفر لنا املن�صة مثالية
للتوا�صل ول��ق��اء ال�شباب الإم���ارات���ي الباحثني
عن عمل الذين ي�شاركوننا ذات الإرث والر�ؤية
مل�ستقبل واعد �إذ نبحث دائماً عن �أف�ضل املواهب
املحلية التي ترغب بالعمل يف �أرامك�س .
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيوتاوي
للتجارة العامة رخ�صة رقمCN 4123435:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الزعيم
لالثاث امل�صري رخ�صة رقمCN 4145239:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مريينا�س
للمقاوالت العامة رخ�صة رقمCN 1179866:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون
التهاين للحالقة -فرع
رخ�صة رقم CN 1047423:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :دي�سينت خلدمات التو�صيل
رخ�صة رقم CN 3719355:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ظهري عبا�س لياقت على %49
تعديل مدير � /إ�ضافة ظهري عبا�س لياقت على
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /صربى على عبداهلل �سعيد الق�شعورى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /صربى على عبداهلل �سعيد الق�شعورى من � % 100إىل %51
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /دي�سينت خلدمات التو�صيل

�إعــــــــــالن

DECENT DELIVERY SERVICES

�إىل /دي�سينت خلدمات التو�صيل ذ.م.م

DECENT DELIVERY SERVICES L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24

�إلغاء اعالن �سابق

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :خياط هادي الزياء
ال�سيدات رخ�صة رقم CN 1112419:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حمبوب علم عبدالغني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد مبخوت هادي عبداهلل ال�صاعري
تعديل نوع الرخ�صة/من حرفية اىل مهنية
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل م�ؤ�س�سة مهنية
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :جنان اخلري
لتجارة املواد الغذائية رخ�صة رقمCN 2831190:
قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة مريفت ابراهيم من�صور ال �سواد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالكرمي عبدالرحمن عبدالكرمي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 3846061:باال�سم التجاري ديزاين توبيا
كافيه  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع
كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :حمل النور�س لت�صليح راديرتات ال�سيارات
 �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 1117221:قد تقدموا �إلينا بطلب:تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نور اال�سالم ابو اخلري %100
تعديل مدير � /إ�ضافة نور اال�سالم ابو اخلري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد �شهيد اهلل حممد اح�سان اهلل
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل النور�س لت�صليح راديرتات ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :حمل املا�س الأبي�ض لبيع وت�صليح
م�سجالت ال�سيارات رخ�صة رقم CN 1121985:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل املا�س الأبي�ض لبيع وت�صليح م�سجالت ال�سيارات

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :فلورن�سا مودا لالزياء ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 4186746:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل مدير � /إ�ضافة ايات ال�شالح
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ايات ال�شالح من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ايات ال�شالح من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعد ن�صيب ربيع ن�صيب ال�سوده
تعديل ر�أ�س املال  /من � 600000إىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /فلورن�سا مودا لالزياء ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:سبيد تاميينغ خلدمات التو�صيل
رخ�صة رقم CN 3925843:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ح�سام طارق طارق حممود %50
تعديل مدير � /إ�ضافة قا�سم عبا�س واليت خان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة قا�سم عبا�س واليت خان %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد مبارك �سيف على ال�صاحلى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /سبيد تاميينغ خلدمات التو�صيل

�إىل /فلورن�سا مودا لالزياء � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل �/سبيد تاميينغ خلدمات التو�صيل ذ.م.م

�إعــــــــــالن

AL NAWRAS CARE RADIATOR REPAIRS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إعــــــــــالن

WHITE DIAMOND CAR CASSETTE RECORDERS REPAIRS & SALE SHOP

�إىل/كراج وايت داميوند لت�صليح ال�سيارات

WHITE DIAMOND AUTO REPAIR GARAGE

�إعــــــــــالن

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24

�إعــــــــــالن

تعديل عنوان  /من العني العني  -منطقة ال�صناعية  -بناية  -جمعة علي رحمة
الدرمكي �إىل العني املنطقة ال�صناعية بطحاء احلائر  530309 530309ال�سيدة �سلمى
خليفه خلفان خلفون و اخرين
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح ميكانيك املركبات 4520003
تعديل ن�شاط  /حذف جتارة م�سجالت وتلفزيونات ال�سيارات 4530014
تعديل ن�شاط  /حذف �إ�صالح الأجهزة الألكرتونية املنزلية 9521001
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

FLORANCA MODA FASHION SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

SPEED TIMING DELIVERY SERVICES L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي
حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
عبدول عبدالرحمن العمال البال�سرت
رخ�صة رقم CN 1163172:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :بي �سي �إ�س خلدمات تنظيف املباين
رخ�صة رقم CN 4364332:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /بي �سي �إ�س خلدمات تنظيف املباين

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة تنظيف وتلميع ال�سيارات 4520017
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين 8121001
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات التنظيف اخلارجي ( واجهات ) املباين 8129001
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي
حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إىل /كراج نور�س فالور مليكانيكا ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

 NAWRAS FLOWER AUTO MECHANIC REPAIR GARAGESOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح ميكانيك املركبات 4520003
تعديل ن�شاط  /حذف �إ�صالح مربدات (راديرتات) املركبات وتنظيفها 4520006
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :حممود ثروت حممد للمقاوالت
العامة� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقمCN 4169180:

قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /حممود ثروت حممد للمقاوالت العامة� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
MAHMOUD THARWAAT MOHAMED GENERAL CONTRACTINGSOLE PROPRIETORSHIP L L C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

B C S BUILDING CLEANING SERVICES

�إىل /بي �سي ا�س لتنظيف وتلميع ال�سيارات
B C S FOR CLEANING AND POLISHING CARS

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :بي اند بي لتجارة العدد املعدنية
رخ�صة رقم CN 4037985:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شمري بوزهيكونان حمزه بوزهيكونان %50
تعديل مدير � /إ�ضافة �شمري بوزهيكونان حمزه بوزهيكونان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة موهان دا�س �سيندى %35
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة هاري�ش كامنانى %15
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل �سامل ح�سن �سامل احلمادى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /بي اند بي لتجارة العدد املعدنية
B AND B HARDWARE TRADING

�إىل /رويال بارك للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /بي اند بي لتجارة العدد املعدنية ذ.م.م

ROYAL PARK GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح و�صيانة التمديدات والرتكيبات ال�صحية4329906 .
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة الأدوات ال�صحية ومتديداتها  -باجلملة 4663004
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ا�سترياد 4610008
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح و�صيانة خطوط االنابيب 3311002
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي
حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

B AND B HARDWARE TRADING L.L.C

FLORANCA MODA FASHION L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

SPEED TIMING DELIVERY SERIVICES

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :وادي املحبة لت�صليح االطارات

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :جنمة اجلبل لت�صليح الأدوات الكهربائية
رخ�صة رقم CN 1157046:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد طيب على حممد يو�سف على %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /احمد عو�ض عمر ال�شيخ على العفيفى من مالك �إىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء  /احمد عو�ض عمر ال�شيخ على العفيفى من � % 100إىل %0
تعديل نوع نرخ�صة  /من جتارية �إىل حرفية
تعديل �إ�سم جتاري من /جنمة اجلبل لت�صليح الأدوات الكهربائية

�إىل /وادي املحبة لت�صليح االطارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

STAR HILLS ELECTRICAL EQUIPMENT REPAIR

رخ�صة رقم CN 2819517:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 10000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /وادي املحبة لت�صليح االطارات
WADI AL MAHABBA TYRE REPAIRS

WADI AL MAHABBA TYRE REPAIRS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إلغاء اعالن �سابق

�إىل �/ستار هيل�س لت�صليح الأدوات الكهربائية
STAR HILLS ELECTRICAL EQUIPMENT REPAIR

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24

�إلغاء اعالن �سابق

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2103482:باال�سم التجاري كافترييا
برجر �ستور بل�س  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة
الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 3799466:باال�سم التجاري ورد اند مور
للزهور والهدايا  ,بالغاء طلب الغاء الرخ�صة واعادة
الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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انطالق حتدي املليار خطوة لتحفيز �أفراد املجتمع على اتباع �أمناط حياة �أكرث �صحة

ويهدف �إىل ا�ستقطاب �أك�ثر من  1000زائ��ر من جميع �أنحاء العامل
•• �أبوظبي-وام:
حل�ضور فعاليات الن�سخة التا�سعة من امل�ؤمتر التي �ستقام يف مركز �أبو
�أطلق مركز �أبوظبي لل�صحة العامة بالتعاون مع وزارة ال�صحة و وقاية ظبي الوطني للمعار�ض خالل الفرتة من � 23إىل � 26أكتوبر وميثل
املجتمع ودائ���رة تنمية املجتمع وجمل�س �أب��وظ��ب��ي الريا�ضي وتطبيق التحدي ج��زءاً من م�ساعي مركز �أب��و ظبي لل�صحة العامة املتوا�صلة
اللياقة البدنية التحدي التفاعلي اجلديد "حتدي املليار خطوة" والذي لتعزيز الن�شاط البدين ورفع م�ستوى اللياقة بني الأفراد كما يتما�شى
يهدف �إىل ت�شجيع �أف���راد املجتمع على ممار�سة امل�شي ب�شكل جماعي مع �أهداف احلكومة لتبني �أ�سلوب حياة �أكرث �صحة.
لتحقيق امل��ل��ي��ار خ��ط��وة ت��زام��ن��اً م��ع فعاليات امل���ؤمت��ر التا�سع للجمعية وميكن للراغبني بامل�شاركة يف التحدي بتحميل تطبيق STEPPI
الدولية للن�شاط البدين وال�صحة.
املجاين على �أجهزة �آي �أو �إ�س و�أندرويد ومتابعة تقدمهم الذي �سيتم
�شعار
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ومت �إط��ل�اق ال��ت��ح��دي �ضمن ف��ع��ال��
عر�ضه يف موقع �إلكرتوين خم�ص�ص للعدد الإجمايل للخطوات املنجزة
ً
"ك ّل خطوة مه ّمة" و�سي�ستمر التحدي ملدة �ستة �أ�سابيع من تاريخ  23جلميع امل�شرتكني كما �سيت�ضمن �أي�ضا تو�صيات ب�ش�أن الأن�شطة املختلفة
�سبتمرب وحتى � 26أكتوبر املقبل .
التي ميكن للأفراد القيام بها من �أج��ل حت�صيل �أك�بر عدد ممكن من

اخل��ط��وات و�سيدخل امل�شاركني ب���أك�بر ع��دد خ��ط��وات يف ال�سحب للفوز
بتذاكر �سفر مع االحتاد للطريان.
وق��ال �سعادة مطر �سعيد النعيمي مدير ع��ام مركز �أب��وظ��ب��ي لل�صحة
العامة :تعد مبادرة "حتدي املليار خطوة" �أحدث مبادرات مركز �أبوظبي
لل�صحة العامة كما �أنها تنعك�س على ر�ؤيتنا نحو جمتمع يتمتع بال�صحة
وال�سالمة " .
و�أ�ضاف �أن �إطالق املبادرة ميثل فر�صة لأفراد املجتمع مبختلف �أعمارهم
وقدراتهم للم�شاركة ب�أكرب عدد من اخلطوات واحلفاظ على لياقتهم
البدنية ون�شاطهم من جهة وتعريف العامل مب�ستوى الن�شاط الذي
يزخر به جمتمعنا من جهة �أخرى وال �شك �أن كل خطوة �ستحدث فرقاً
�سواء كانت بامل�شي �أو اجل��ري كما �أن حتقيق الهدف من ه��ذا التحدي

يتطلب جهداً جماعياً من جميع الأفراد وامل�ؤ�س�سات يف الدولة فالن�شاط
البدين �ضروري ل�صحتنا ورفاهيتنا وج��اء التخطيط لإط�لاق حتدي
امل��ل��ي��ار خ��ط��وة م��ع ال��ت���أك��ي��د على �أن���ه منا�سب للجميع ويت�ضمن مزايا
تفاعلية ملتابعة م�ستوى التقدم .من جهته ق��ال الربوفي�سور جا�سرب
�شيربجن رئي�س اجلمعية الدولية للن�شاط البدين وال�صحة �إن "حتدي
املليار خطوة" وامل��ق��دم م��ن امل��رك��ز يتما�شى م��ع ر�ؤي���ة م���ؤمت��ر اجلمعية
الدولية للن�شاط البدين وال�صحة والتي ت�سعى لعامل ن�شط و�صحي من
خالل توفري فر�ص للن�شاط البدين واحلياة الن�شطة وال�صحية للجميع
وتعد هذه مبادرة حما�سية للغاية ت�سمح مب�شاركة جميع �أفراد املجتمع
يف الفرتة التي ت�سبق هذا امل�ؤمتر املهم و�ست�ساهم يف زيادة الوعي ب�أهمية
الن�شاط البدين بني �أفراد املجتمع.

�صقر غبا�ش يبحث العالقات الربملانية مع النائب االول لرئي�س جمل�س النواب جلمهورية كولومبيا
•• بوغوتا – كوملبيا -وام:

بحث م��ع��ايل �صقر غبا�ش رئي�س
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت������ادي ،مع
م���ع���ايل �أول���غ���ال���ي�������س�������س بال�س�س
ال��ن��ائ��ب��ة الأوىل ل��رئ��ي�����س جمل�س
النواب الكولومبي ــ خالل زيارته
ال��ر���س��م��ي��ة ح��ال��ي��ا ع��ل��ى ر�أ�����س وفد
ب����رمل����اين م����ن امل���ج���ل�������س الوطني
االحتادي ايل جمهورية كولومبيا
ــ تطوير العالقات الربملانية بني
اجل��ان��ب�ين يف ظ��ل ح��ر���ص قيادتي
ال���ب���ل���دي���ن ع���ل���ى ه�����ذه العالقات
وال�����دف�����ع ب���ه���ا ق���دم���ا يف خمتلف
املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك.
ومت خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ،ال���ذي ح�ضره
�سعادة �أريكا �سان�ش�س النائبة الثانية
لرئي�س جمل�س النواب الكولومبي
و�سعادة �سامل را�شد العوي�س �سفري
الدولة لدى جمهورية كولومبيا،
بحث عالقات ال�صداقة والتعاون
الربملانية القائمة بني املجل�سني،
وتعزيز التن�سيق والت�شاور وتبادل
ال������ر�أي ح���ي���ال خم��ت��ل��ف الق�ضايا

و�أك���د م��ع��ايل �صقر غبا�ش �أهمية
زي���ارة املجل�س الوطني االحتادي
اىل ج��م��ه��وري��ة ك��ول��وم��ب��ي��ا؛ وذلك
تعزيزا للتعاون ال�برمل��اين وتبادل
ال����زي����ارات واخل���ب��رات مب���ا ي�صب
يف ����ص���ال���ح ال���ب���ل���دي���ن وال�شعبني
ال�����ص��دي��ق�ين ،م�����ش�يرا �إىل �أهمية
ا���س��ت��م��راري��ة ان��ع��ق��اد االجتماعات
ال��������دوري��������ة ل���ل���ج���ن���ة ال���������ص����داق����ة
الربملانية الإماراتية-الكولومبية،
خا�صة بعد توقيع املجل�س الوطني
االحت�������������ادي وجم����ل���������س ال�����ن�����واب
ب��ج��م��ه��وري��ة ك��ول��وم��ب��ي��ا مذكرة
تفاهم وتعاون يف �أبريل ،2021
يف ���س��اب��ق��ة ب��رمل��ان��ي��ة ك�����أول مذكرة
يربمها املجل�س الوطني االحتادي
افرتا�ضياً يف ظل ما �شهده العامل
م����ن ت���داع���ي���ات ج���ائ���ح���ة فريو�س
ك��ورون��ا ،وذل��ك بهدف تعزيز �أطر
الت�شاور والتن�سيق وتبادل الر�أي
ح����ي����ال خم���ت���ل���ف ال���ق�������ض���اي���ا ذات
االهتمام امل�شرتك.
وت�����ط�����رق م���ع���ال���ي���ه اىل اهتمام
وحر�ص القيادة الر�شيدة يف دولة

ذات االه��ت��م��ام امل�����ش�ترك ،وتعزيز
ال��ت��وا���ص��ل وت���ب���ادل ال���زي���ارات بني
املجل�سني ،وال��ت���أك��ي��د على �أهمية
الدور املهم الذي ت�ؤديه امل�ؤ�س�سات
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة يف ت��ع��زي��ز عالقات
ال�صداقة والتعاون بني البلدين،
التي يحر�ص كالهما على تنميتها
وتو�سيع �آفاقها يف املجاالت كافة.
ح�ضر اللقاء وفد املجل�س الوطني
االحت��ادي �أع�ضاء جمموعة جلنة
ال�صداقة مع برملانات دول �أمريكا
الالتينية� ،سعادة كل من الدكتور
ط��������ارق ح���م���ي���د ال����ط����اي����ر رئي�س
املجموعة ،و�سعيد را�شد العابدي
ن��ائ��ب رئ��ي�����س امل��ج��م��وع��ة ،ومرمي
م��اج��د ب��ن ثنية ع�ضو املجموعة،
�أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي،
و����س���ع���ادة ك���ل م���ن ال���دك���ت���ور عمر
ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ن��ع��ي��م��ي الأم��ي�ن
العام للمجل�س ،وعفراء الب�سطي
الأم��ي�ن ال��ع��ام امل�����س��اع��د لالت�صال
الربملاين ،وط��ارق �أحمد املرزوقي
الأم���ي��ن ال���ع���ام امل�����س��اع��د ل�ش�ؤون
رئا�سة املجل�س.

االم��������ارات ب���دع���م ومت���ك�ي�ن امل�����ر�أة
للقيام بدورها الريادي يف خدمة
املجتمع ،وه��ي���أت لها كل مقومات
النجاح ،حيث ت�أتي دولة االمارات
يف املرتبة الرابعة عاملياً يف متثيل
امل�����ر�أة يف ال�ب�رمل���ان �إذ بلغت ن�سبة
ع��دد ع�ضوات املجل�س ./50%/
واو�ضح معاليه �أن الإجنازات التي
حت�صد امل����ر�أة الإم��ارات��ي��ة ثمارها
االن تعك�س ر�ؤي��ة القائد امل�ؤ�س�س
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ،حيث
اث��ب��ت��ت امل�������ر�أة ح�����ض��وره��ا القوي
وع���ط���اءه���ا ال���ف���اع���ل وامل���ت���م���ي���ز يف
خدمة وطنها يف خمتلف املجاالت
والقطاعات ،ال �سيما على �صعيد
م�شاركتها يف عملية �صنع القرار
م��ن خ�ل�ال ع�ضويتها يف املجل�س
الوطني االحتادي.
واك��د معاليه �أهمية ال��دور الكبري
ل�������س���م���و ال�������ش���ي���خ���ة ف���اط���م���ة بنت
م��ب��ارك رئي�سة االحت����اد الن�سائي
ال����ع����ام رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى
ل�ل��أم���وم���ة وال��ط��ف��ول��ة الرئي�سة

الأع��ل��ى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
"�أم الإمارات" يف ج��ه��ود متكني
املر�أة ب�شراكتها ورحلة عطائها مع
القائد امل�ؤ�س�س ،وفق نهج ح�ضاري
ور�ؤية ا�ست�شرافية واعية ل�سموها،
ح��ت��ى ا���ص��ب��ح��ت امل�����ر�أة االماراتية
من��وذج��ا ملهما وق���دوة لكثري من
ن�ساء العامل وباتت مو�ضع تقدير
عاملي ب�إجنازات وجناحات حققتها
لوطنها وللب�شرية جمعاء.
م�������ن ج����ان����ب����ه����ا رح������ب������ت م����ع����ايل
�أولغالي�س�س بال�س�س النائبة الأوىل
لرئي�س جمل�س النواب الكولومبي
مبعايل �صقر غبا�ش ووفد املجل�س
الوطني االحت��ادي املرافق ،معربه
ع����ن ����ش���ك���ره���ا وت���ق���دي���ره���ا لوفد
املجل�س لزيارة كولومبيا وجمل�س
ال���ن���واب ،م�����ش�يرة اىل ان البلدين
ي��ت��ف��ق��ان يف ال��ك��ث�ير م��ن الق�ضايا
وع���ل���ى ر�أ����س���ه���ا االه���ت���م���ام مبجال
االقت�صاد امل�ستدام للم�ستقبل عرب
تعزيز ال��ف��ر���ص وت��ب��ادل اخلربات
خا�صة يف املجال الزراعي واالمن
ال����غ����ذائ����ي مل����ا ي���ت���وف���ر ل���دي���ن���ا من

االحتادي اىل  50يف املائة.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا رح��ب��ت ���س��ع��ادة �أريكا
�سان�ش�س النائبة الثانية لرئي�س
جم��ل�����س ال����ن����واب مب���ع���ايل �صقر
غبا�ش ووفد املجل�س املرافق و�أكد ت
�أهمية الزيارات الثنائية مل�ساهمتها
يف تعزيز ال��ع�لاق��ات القائمة بني
ال��ب��ل��دي��ن ال�����ص��دي��ق�ين يف خمتلف
امل��ج��االت .وتطرقت �سعادتها عن

م�ساحات م��ن االرا���ض��ي الزراعية
ونرغب يف تعزيز هذا اجلانب من
خالل اال�ستثمارات املتبادلة.
واك������دت م��ع��ال��ي��ه��ا �أه���م���ي���ة تعزيز
ال�����ع��ل��اق�����ات يف ك����اف����ة امل����ج����االت
وا����ش���ارت اىل ال����دور امل��ه��م للمر�أة
يف خم��ت��ل��ف امل����ج����االت خ��ا���ص��ة يف
امل��ج��ال الت�شريعي مثمنة و�صول
ن�سبة الن�ساء يف املجل�س الوطني
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دور امل���ر�أة يف ال�برمل��ان ..الف��ت��ة �إىل
�أن ن�سبة متثيل الن�ساء يف الربملان
ال��ك��ول��وم��ب��ي و���ص��ل��ت اىل  30يف
املائة ونطمح اىل تعزيزها ايل ان
ت�صل اىل  50يف املائة .وقالت ان
العن�صر اال�سا�سي واجل��وه��ري يف
متكني امل���ر�أة وتقلدها للمنا�صب
ال��ع��ل��ي��ا ه���و ال��ت��ع��ل��ي��م و�أن�����ه جوهر
متكني املر�أة.

وفد الإمارات يوا�صل عقد اللقاءات واالجتماعات على هام�ش الدورة الـ 77للجمعية العامة للأمم املتحدة
•• نيويورك  -وام:

وا���ص��ل وف��د دول���ة الإم����ارات ول��ل��ي��وم ال��راب��ع على ال��ت��وايل عقد اللقاءات
واالج��ت��م��اع��ات رفيعة امل�ستوى وال��ه��ام��ة على هام�ش م�شاركته بالدورة
ال�سابعة وال�سبعني للجمعية العامة للأمم املتحدة .فقد �ألقت معايل رمي
الها�شمي وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعاون ال��دويل� ،أم�س بيان دولة الإمارات
خالل �إحاطة رفيعة امل�ستوى ملجل�س الأم��ن ،حول احلفاظ على ال�سالم
والأم���ن يف �أوك��ران��ي��ا .بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،التقت معاليها مبعايل لوكا
بيكاري وزير خارجية �سان مارينو ،وذلك لتوقيع مذكرة تفاهم لإن�شاء
جلنة تعاون م�شرتك بني البلدين .كما التقت معاليها مع ال�سيد دافيد
بي�سلي املدير التنفيذي لربنامج الأغذية العاملي.
بدوره ،ح�ضر معايل خليفة �شاهني املرر وزير دولة ،االجتماع الوزاري بني
دول جمل�س التعاون اخلليجي واالحت��اد الأوروب��ي .كما �شارك معاليه يف
االجتماع ال��وزاري للجنة االت�صال املخ�ص�صة لتن�سيق امل�ساعدة الدولية
لل�شعب الفل�سطيني ،وال��ت��ي تعمل ك�آلية تن�سيق رئي�سية على م�ستوى
ال�سيا�سات ،لتقدمي امل�ساعدة الإمنائية لل�شعب الفل�سطيني ،حيث �ألقى
معاليه كلمة ق���ال ف��ي��ه��ا� " :ساهمت دول���ة الإم�����ارات خ�ل�ال ال��ف�ترة من

� 2016إىل  ،2022ب�أكرث من  684مليون دوالر ،يف �إطار اجلهود التي
تبذلها لدعم الأو�ضاع الإن�سانية لل�شعب الفل�سطيني ،حيث تلقت الأونروا
�أكرث من  165مليون دوالر �أمريكي ،منها  143مليون دوالر �أمريكي
خم�ص�صة للتعليم ،و  11,7مليون دوالر �أمريكي للم�ساعدات العينية،
وبرامج اخلدمات االجتماعية يف غزة وال�ضفة الغربية والأردن و�سوريا
ول��ب��ن��ان .كما تعهدت دول��ة الإم����ارات م���ؤخ��راً بتقدمي  25مليون دوالر
�أمريكي� ،إىل م�ست�شفى املقا�صد يف القد�س ال�شرقية لتعزيز خدماته".
و�أ���ض��اف معاليه  " :ت��دع��م دول���ة الإم����ارات جت��دي��د والي���ة وك��ال��ة الغوث
الدولية "الأونروا" ،وت�ؤكد دورها الرائد يف تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية،
وبرامج احلماية ملاليني الالجئني الفل�سطينيني .وهنا �أود �أن �أ�شدد على
�أهمية ا�ستمرار الوكالة بتقدمي جميع اخلدمات ،يف �إطار واليتها لالجئني
الفل�سطينيني".
من جهته ان�ضم معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر ،وزير ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة املبعوث اخلا�ص لدولة الإم��ارات للتغري املناخي،
�إىل قادة العامل والوزراء واخلرباء يف منتدى بلومربغ للأ�سواق النا�شئة،
للت�أكيد على �أهمية االنتقال الناجح للطاقة وب�أ�سعار معقولة ،ودفع عجلة
النمو االقت�صادي والعمل املناخي .و�أك���د معاليه يف ت�صريحاته خالل

املنتدى على احلاجة �إىل ا�سرتاتيجية واقعية للحفاظ على �أال يتجاوز
م�ستوى ارتفاع درجات احلرارة عاملياً  1,5درجة مئوية ،مع تو�سيع نطاق
الو�صول �إىل الطاقة بتكلفة منا�سبة .كما التقى معايل الدكتور �سلطان
بن �أحمد اجلابر مبعايل ع��ادل اجلبري وزي��ر الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية
ع�ضو جمل�س الوزراء مبعوث اململكة العربية ال�سعودية ل�ش�ؤون املناخ.
من جهته ،التقى معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان �آل نهيان ،وزير دولة،
فخامة وليام �ساموي روتو رئي�س جمهورية كينيا .كذلك كان له نقا�ش
مثمر مع فخامة �أومارو �سي�سوكو �أومبالو رئي�س جمهورية غينيا بي�ساو،
ومعايل �أوليفيا روامبا وزيرة اخلارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيني
باخلارج يف جمهورية بوركينا فا�سو.
كما ح�ضر معاليه اجتماعاً حول مبادرة الإرث الأخ�ضر لإثيوبيا ودورها
يف مكافحة تغري املناخ ،واجتماعاً �آخر رفيع امل�ستوى للأمم املتحدة ،حول
الو�ضع يف منطقة ال�ساحل ،والتقى معاليه بال�سيد مايك هامر ،املبعوث
الأمريكي اخلا�ص للقرن الأفريقي.
وق��ال معاليه خ�لال م�شاركته يف االجتماع رفيع امل�ستوى ح��ول منطقة
ال�ساحل " :ت�ؤكد دولة الإمارات على �ضرورة الق�ضاء على الأيديولوجيات
املتطرفة التي تعيق التنمية وال�سالم واالزدهار يف دول ال�ساحل" ،م�شريا

�إىل �أن دول���ة الإم����ارات ال ت���زال ت�شعر بقلق ب��ال��غ �إزاء التهديد املتزايد
للأن�شطة ال��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود م��ن ق��ب��ل اجل��م��اع��ات الإره��اب��ي��ة يف منطقة
ال�ساحل".
و�أك���د معاليه يف ه��ذا ال�صدد ال��ت��زام دول���ة الإم����ارات بتقدمي امل�ساعدات
الإغاثية ومد يد العون للمحتاجني ،يف �إطار �سيا�ستها ور�سالتها الإن�سانية
واحل�ضارية ،وقيمها الرا�سخة يف التخفيف من معاناة املجتمعات دون
متييز بناء على �أ�سا�س البقعة اجلغرافية �أو العرق �أو اللون �أو الطائفة
�أو الديانة.
و�أ�ضاف معاليه�" :إن تغري املناخ ال يعرتف باحلدود ،و�أن ال�ساحل يدفع
ثمناً ب��اه��ظ��اً يف ه��ذا ال�����ص��دد ،على ال��رغ��م م��ن م�ساهمته املنخف�ضة يف
انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري العاملية".
م��ن جانبه ح�ضر ���س��ع��ادة �سلطان ال�شام�سي ،م�ساعد وزي���ر اخلارجية
وال��ت��ع��اون ال���دويل ل�����ش���ؤون التنمية ال��دول��ي��ة ،االج��ت��م��اع ال����وزاري ملانحي
الأونـروا الذي ا�ست�ضافته اململكة الأردنية الها�شمية ومملكة ال�سويد.
و�أخ��ي�راً ،فقد ���ش��ارك �سعادة يعقوب احلو�سني ،م�ساعد ال��وزي��ر ل�ش�ؤون
املنظمات الدولية ،يف االجتماع التن�سيقي ال�سنوي لوزراء خارجية الدول
الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي.

الوفود امل�شاركة �أ�شادت باجلهود املميزة التي تب�شر بنجاح احلدث الأر�شيفي الكبري

الأر�شيف واملكتبة الوطنية ي�ستعر�ض ا�ستعداداته ال�ست�ضافة كوجنر�س املجل�س الدويل للأر�شيف يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

�أ�������ش������ادت ال�����وف�����ود امل�������ش���ارك���ة يف
اجتماعات امل�ؤمتر ال�سنوي التا�سع
ل��ل��م��ج��ل�����س ال�������دويل للأر�شيف
ال����ذي تنعقد دورت����ه احل��ال��ي��ة يف
ال��ع��ا���ص��م��ة الإي���ط���ال���ي���ة "روما"
ب��ا���س��ت��ع��دادات الأر���ش��ي��ف واملكتبة
ال��وط��ن��ي��ة ال�ست�ضافة كوجنر�س
امل��ج��ل�����س ال������دويل ل�ل�أر���ش��ي��ف يف
�أبوظبي يف �أكتوبر 2023م حتت
�شعار "�إثراء جمتمعات املعرفة"،
وباملحاور التي �سيناق�شها امل�ؤمتر
وهي يف �صلب الق�ضايا الأر�شيفية
املعا�صرة وامل�ستقبلية؛ كالذكاء
اال�صطناعي ودوره يف دعم اجلهود
الأر���ش��ي��ف��ي��ة ،وامل��ع��رف��ة امل�ستدامة
ال���ت���ي ت�����س��ت��ن��د �إىل الأر�شيفات
والتي تع ّد من املقومات الأ�سا�سية
للتنمية امل�ستدامة وغريهما.
جاء ذلك �إثر الكلمة التي �ألقاها
���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل م��اج��د �آل علي
م���دي���ر ع����ام الأر����ش���ي���ف واملكتبة
ال��وط��ن��ي��ة �أم����ام ال��وف��ود امل�شاركة
يف اج��ت��م��اع��ات امل��ج��ل�����س ال����دويل

للأر�شيف ،وقد �أكد فيها �أن دولة
الإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة التي
�ست�ست�ضيف احل���دث الأر�شيفي
ال���ك���ب�ي�ر ه�����ي واح��������ة الت�سامح
والتعاي�ش الإن�ساين.
وا�ستعر�ض �سعادته ا�ستعدادات
الأر�����ش����ي����ف وامل���ك���ت���ب���ة الوطنية

ال���س��ت�����ض��اف��ة ك��وجن��ر���س املجل�س
ال��دويل للأر�شيف يف �أبوظبي يف
�أك��ت��وب��ر  2023م����ؤك���داً حر�ص
دولة الإمارات على �أن يكون حدثاً
مميزاً وف��ري��داً من نوعه وباهراً
بكل تفا�صيله وفعالياته.
و�أ�����ش����ار ���س��ع��ادت��ه �إىل �أن اللقاء

بال�ضيوف �سيبد�أ يف مركز �أبوظبي
الوطني للمعار�ض يف حفل افتتاح
يليق بالعر�س الأر�شيفي الكبري،
و�أن املركز نف�سه �سيكون ميداناً
ل���ل���ن���دوات وال����ور�����ش وامللتقيات
ال��ت��ي �ستناق�ش �أه���م املو�ضوعات
والق�ضايا الأر���ش��ي��ف��ي��ة املعا�صرة

وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ،ويف مقدمتها:
ال�����ذك�����اء اال����ص���ط���ن���اع���ي ودوره
يف دع�����م اجل����ه����ود الأر�شيفية،
واملعرفة امل�ستدامة التي ت�ستند
�إىل الأر���ش��ي��ف��ات وال��ت��ي ت��ع�� ّد من
امل���ق���وم���ات الأ����س���ا����س���ي���ة للتنمية
امل�����س��ت��دام��ة ،والأدل������ة وال��ث��ق��ة يف

الأر�شيفات وحفظ ال�سجالت وما
تواجهه م��ن حت��دي��ات م��ن جانب
و����س���ائ���ل ال���ت���وا����ص���ل االجتماعي
وغريها.
وتطرق �سعادة مدير عام الأر�شيف
وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة �إىل الأماكن
امل��م��ي��زة لإق��ام��ة �ضيوف امل�ؤمتر،

وت�����س��ه��ي��ل و���ص��ول��ه��م �إىل مكان
ان��ع��ق��اد امل����ؤمت���ر؛ م�����ش�يراً �إىل �أن
ال�ضيوف �سيجدون متعة كبرية يف
الفعاليات امل�صاحبة على هام�ش
الكوجنر�س ،والتي �ستكون مميزة
ومتكاملة م��ع احل���دث م��ن حيث
�شكلها ومو�ضوعها ،و�أن ال�ضيوف
�سيق�ضون وقتاً رائعاً بني املعامل
ال��ت��اري��خ��ي��ة وامل��ه��رج��ان��ات الفنية
وال�تراث��ي��ة يف دول��ة الإم����ارات؛ �إذ
مت التخطيط ل��زي��ارة ال�ضيوف
ج����ام����ع ال�������ش���ي���خ زاي�������د الكبري،
وق�صر الوطن ،ومتحف اللوفر،
ومهرجان ال�شيخ زايد ...وغريها
من املعامل الفريدة.
و�أب��������دى م���دي���ر ع�����ام الأر����ش���ي���ف
وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ت���ف���ا�ؤل���ه ب�أن
يكون كوجنر�س املجل�س الدويل
ل�ل��أر����ش���ي���ف يف �أب���وظ���ب���ي فخراً
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة
ال���ت���ي اع����ت����ادت ع��ل��ى ا�ست�ضافة
الفعاليات العاملية الكربى ،ودليل
ذل��ك ا�ست�ضافتها ملعر�ض �أك�سبو
 2020يف دبي ،والذي ابهرت به
العامل.

ورحب �سعادته بجميع الراغبني
بامل�شاركة يف هذا احلدث الأر�شيفي
الذي ينعقد كل �أربعة �سنني مرة،
وتع ّد ا�ست�ضافة الأر�شيف واملكتبة
الوطنية له يف دول��ة الإم���ارات يف
�أكتوبر � 20233أول م��رة ّ
يحل
ف��ي��ه��ا ���ض��ي��ف��اً مب��ن��ط��ق��ة ال�شرق
الأو�سط.
ه����ذا و�أق�������ام الأر����ش���ي���ف واملكتبة
ال��وط��ن��ي��ة مب��ق��ر ان��ع��ق��اد امل�ؤمتر
جناحاً خا�صاً للتعريف والرتويج
ال���س��ت�����ض��اف��ة ك��وجن��ر���س املجل�س
ال��دويل للأر�شيف يف �أبوظبي يف
�أك��ت��وب��ر  ،2023وج���رى يف هذا
اجلناح توزيع الهدايا الرتويجية
للم�شاركني يف اجتماعات امل�ؤمتر
ال�سنوي التا�سع للمجل�س ،و�شرح
ط����رق ال��ت�����س��ج��ي��ل وامل�������ش���ارك���ة يف
ك����وجن����ر�����س امل���ج���ل�������س ال�������دويل
ل��ل��أر�����ش����ي����ف  2023يف دول�����ة
الإمارات العربية املتحدة ،وعر�ض
الأر�����ش����ي����ف وامل���ك���ت���ب���ة الوطنية
يف اجل����ن����اح �أف��ل��ام�����اً ترويجية
ال�ست�ضافة الأر�شفيني امل�شاركني
يف �أبوظبي.

م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال حتتفي باليوم الدويل للغات الإ�شارة
•• دبي-الفجر:

حت��ت��ف��ي "م�ؤ�س�سة دب���ي لرعاية
الن�ساء والأطفال باليوم الدويل
ل��ل��غ��ات الإ����ش���ارة " ال����ذي �أقرته
اجل���م���ع���ي���ة ال���ع���م���وم���ي���ة ل��ل���أمم
املتحدة يف � 23سبتمرب من كل
ع���ام لإذك����اء ال��وع��ي ب���أه��م��ي��ة لغة
الإ������ش�����ارة يف الأع����م����ال الكامل
حل���ق���وق الإن�������س���ان ل��ف��ئ��ة ال�صم
 ،وذل�����ك ت�����ض��ام��ن��اً م���ع �أ�صحاب
ال��ه��م��م الأم����ر ال����ذي يت�سق مع

ا�سرتاتيجية امل�س�ؤولية املجتمعية
التي تتبناها امل�ؤ�س�سة.
وت�������ش���ارك "امل�ؤ�س�سة " �إدارات
وم����ؤ����س�������س���ات ال����دول����ة وال���ع���امل
�أجمع ،االحتفال باليوم الدويل
للغات الإ�شارة ،الذي يقام حتت
���ش��ع��ار ل��غ��ات ال���ع���امل ت��وح��دن��ا ,,
بلغة الإ���ش��ارة الوطنية  ..ان�ضم
�إىل التحدي .كما يتزامن �أي�ضاً
مع االحتفالية بالأ�سبوع الدويل
لل�صم من � 23سيتمرب حتى 30
�سبتمرب .و�أك����دت ���س��ع��ادة �شيخة

امل��ن�����ص��وري م��دي��ر ع���ام م�ؤ�س�سة
دب���ي ل��رع��اي��ة ال��ن�����س��اء والأطفال
ب���الإن���اب���ة � :أن دول�����ة الإم�������ارات
تعترب �إحدى �أكرث الدول حر�صاً
على توفري بيئة مواتية جلميع
�أ���ص��ح��اب ال��ه��م��م ،وذل����ك �إمياناً
منها ب�أهميتهم ودورهم احليوي
يف دف��ع عجلة التنمية ،وتقديراً
جلهودهم امللحوظة ومنجزاتهم
ال���ت���ي مت��ك��ن��وا م���ن حت��ق��ي��ق��ه��ا يف
خمتلف املحافل املحلية والعاملية،
عطفاً على الإم��ك��ان��ات والأدوات

ال��ت��ي وف��رت��ه��ا ال��ق��ي��ادة الر�شيدة
لهم كجزء م��ن �سيا�سة التمكني
ال��وط��ن��ي��ة ،ب��ه��دف متكينهم من
التغلب على خمتلف التحديات
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م ،م�شرية �إىل �أن
���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء
ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل ك����ان �أول
من �أطلق عليهم �أ�صحاب الهمم
وذلك تقديراً ملكانتهم ودورهم يف
بناء وازدهار املجتمع.

وق��ال��ت �سعادتها مبنا�سبة اليوم
العاملي للغات الإ�شارة "�إن م�ؤ�س�سة
دب���ي ل��رع��اي��ة ال��ن�����س��اء والأطفال
حتتفي ب��ه��ذه املنا�سبة ،للت�أكيد
ع��ل��ى ح�����ض��وره��ا ودع��م��ه��ا جلميع
�أ���ص��ح��اب الهمم م��ن خ�لال مام
ت��وف��ره م��ن خ��دم��ات وت�سهيالت،
ح��ي��ث �أ���ض��اف��ت يف �أغ�سط�س من
ال���ع���ام اجل������اري �إجن�������ازاً جديداً
�إىل �سجلها ال��زاخ��ر بالإجنازات
وذل��ك ب����إدراج املجل�س التنفيذي
حل��ك��وم��ة دب���ي تطبيق امل�ؤ�س�سة

ك����أف�������ض���ل ت��ط��ب��ي��ق ذك�����ي �ضمن
قائمة �أف�����ض��ل اجل��ه��ات يف نتائج
تقييم الو�صول �إىل التطبيقات
ال���ذك���ي���ة ال���داع���م���ة الحتياجات
�أ�صحاب الهمم  ،"2021م�ؤكدة
م�ضيها على النهج الذي و�ضعته
القيادة الر�شيدة �ضمن م�سريتها
امل�����������ش�����رق�����ة يف دع���������م ومت����ك��ي�ن
�أ�صحاب الهمم ،لتحقيق �أهداف
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة امل��ئ��وي��ة لدولة
الإمارات ،التي حتر�ص على بناء
الأف��راد ومتكينهم لرفد خمتلف

القطاعات وامل��ي��ادي��ن بالكفاءات
الوطنية املتمكنة مبا ي�شمل ذلك
�أ�صحاب الهمم.
يذكر �أن جمل�س ال���وزراء بدولة
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة قد
�أ����ص���در ال���ق���رار رق����م  38ل�سنة
 2018ال���ذي يق�ضي باعتماد
قامو�س لغة الإ�شارة الإماراتية،
وه���و �أول ق��ام��و���س م��ن ن��وع��ه يف
ال���دول���ة وي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه �أ�صحاب
ال���ه���م���م ك���م���رج���ع م��ع��ت��م��د للغة
الإ�شارة باللهجة الإماراتية
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حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم  1421/2022/461نزاع حمدد القيمة

70349

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0090573
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
العدد  13655بتاريخ 2022/9/24
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للإقت�صاد وال�سياحة
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يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف
املذكورة .من الطرف الأول  :حممد اعظم عبدالكرمي  -اجلن�سية  :باك�ستاين
�إىل الطرف الثاين  :حممد عارف عبدالواحد  ،اجلن�سية  :باك�ستاين
باال�سم التجاري (خدمات املخيبى لت�صليح االجهزة االلكرتونية) ن�شاط الرخ�صة (ت�صليح
الأجهزة االلكرتونية  ،ا�صالح الأجهزة الإلكرتونية املنزلية) واملرخ�ص من دائرة التنمية
الإقت�صادية يف ال�شارقة رخ�صة مهنية رقم  241513ال�صادرة بتاريخ 1992/1/14
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رق��م  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع
ال�����ش��ب��اب  -دي�����رة  -ب��ور���س��ع��ي��د  -ه���ات���ف  04-2973060 :ف��اك�����س :
 04-2973071مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد
مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية خرباء امل�ستقبل لتجارة املعدات
الطبية � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/20
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/9/20وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
امل�س�ؤول املخول

ا�سم ال�شركة  :خرباء امل�ستقبل لتجارة املعدات الطبية � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  M-06-34ملك ال�شيخ م�سلم �سامل م�سلم بن حم العامري -
النهدة االوىل  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة 976001 :
رق���م ال��ق��ي��د بال�سجل ال��ت��ج��اري  1599354 :مب��وج��ب ه���ذا تعلن دائ����رة الإقت�صاد
وال�سياحة يف دب��ي ب���أن��ه ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة
املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/9/20واملوثق لدى
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/9/20وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة
التقدم �إىل امل�صفي املعني ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم 914
ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -دي��رة  -بور�سعيد  -هاتف :
 04-2973060فاك�س  04-2973071 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي

حماكم دبي

وزارة العدل

وزارة العدل

املنظورة يف  :الت�سوية الودية للمنازعات احلادية ع�شر رقم 760
مو�ضوع املنازعة  :املطالبة برد املركبة رقم  M80262دبي خ�صو�صي من نوع فورد اك�سبلورر رقم ال�شا�صية
 1FMEU73E17UA4590والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املتنازع  :حممد �سيد علي حممد  -عنوانه  :الإمارات العربية املتحدة � -إمارة دبي � -أبوهيل  -ديرة  -دبي
وميثله  :مو�سى عي�سى مو�سى العامري
املطلوب �إعالنه  - 1 :ا�شرف عيد كرار عيد علي � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة برد املركبة رقم  M80262دبي خ�صو�صي
من نوع فورد اك�سبلورر رقم ال�شا�صية  1FMEU73E17UA4590والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم الإثنني املوافق  2022/9/29ال�ساعة � 9.00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24
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حمكمة التنفيذ

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0006453مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2022 /0005295عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :حممد رزق عبد ال�سالم الغريب  -جمهول حمل الإقامة
بناء على طلب املدعية  :مليونري ملقاوالت البناء  -قد رفعت الدعوى املذكورة �أعاله تطابكم بـــ
 -:الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ  13.200درهم (فقط ثالثة ع�شر الف ومائتني
درهم ال غري) بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  12%من تاريخ املطالبة الق�ضائية حتى
تاريخ ال�سداد التام - .الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/9/28أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )2شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة
ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ  2022/9/22م.

�إىل  :املحكوم عليه � /شركة العارف للمقاوالت ذ م م فرع ال�شارقة
العنوان 9572887 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/9/15قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /حممد ابراهيم �صادق بات�شا  ،بالتايل  :ن�ص احلكم
حكمت املحكمة
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ  39259درهم فقط (ت�سعة وثالثون الف
ومائتني وت�سعة وخم�سون درهم) والزمته باملنا�سب من امل�صروفات واعفت املدعي من
ن�صيبه فيها ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة
القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

املحكمة االبتدائية املدنية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
العدد  13655بتاريخ 2022/9/24
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ر�ضوان عالم حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتب  807ملك ال�شيخ عبداهلل بن عي�سى بن �سليمان ال خليفة
 النهدة االوىل  -هاتف  04-5876900 :فاك�س 04-5876901 :مبوجب ه��ذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دب��ي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
املذكور �أعاله لت�صفية تي تي دفا�سي للمجوهرات � -ش ذ م م وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/5/27واملوثق لدى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2022/5/27وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم
�إىل امل�صفي امل��ع�ين يف مكتبه ال��ك��ائ��ن ب��دب��ي ع��ل��ى ال��ع��ن��وان امل��ذك��ور �أع�ل�اه،
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
امل�س�ؤول املخول

حماكم دبي

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :تي تي دفا�سي للمجوهرات � -ش ذ م م
العنوان  :حمل رقم  51ملك حمد احمد عتيق املهريي  -بردبي  /الكرامة  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  710826 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1137873 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/5/27واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/5/27وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
ر�ضوان عالم حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب  807ملك ال�شيخ عبداهلل بن
عي�سى بن �سليمان ال خليفة  -النهدة االوىل  -هاتف  04-5876900 :فاك�س :
 04-5876901م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

دائرة الق�ضاء � -أبوظبي
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13655بتاريخ 2022/9/24
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  335/2022/20جتاري كلي
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رئي�س ال�شعبة

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24
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تقدمت املواطنة (فايقه ابراهيم ح�سن ابراهيم
الب�شر) بطلب اىل ق�سم التوثيق � -أبوظبي
بتغيري ا�سمها من (فايقه) اىل(يف) فمن لديه
اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر االعالن
رئي�س ق�سم التوثيق العام

حماكم دبي االبتدائية
70197

املو�ضوع  :مذكرة �إعالن بالن�شر باحل�ضور �أمام اخلربة
يف الق�ضية رقم  1571ل�سنة  2022د 3/جتاري جزئي دبي
حمكمة دبي الإبتدائية

املطلوب �إعالنه � /شركة هوتيلز برو
نحيطكم علما �أنه مت �إنتدابنا من قبل عدالة املحكمة كخربة ح�سابية بالدعوى املذكورة �أعاله
املقامة �ضدكم من قبل املدعيه � /شركة ترافيلنت (م .د .م �.س)  -و عليه ف�أنتم مكلفني �أو من ميثلكم
قانونا بح�ضور �إجتماع �أعمال جلنة اخلربة املقرر عقده يوم الأربعاء املوافق  26/09/2022يف
متام ال�ساعة  01:30الواحد والن�صف ظهرا وذلك عن بعد من خالل برنامج الإت�صال املرئي
 ، ZOOMويرجى التوا�صل مع مكتب اخلربة للح�صول على رابط االجتماع وذلك على �أرقام
الهواتف التالية  - 026331500 - 0552906478 :ويرجى االن�ضمام للإجتماع باملوعد
املحدد و تقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما ب�أنه يف حال تخلفكم عن احل�ضور ف�إن
اخلربة �ستبا�شر �أعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا

خبـيـر ح�سـابـي  /احمد على احلو�سني
قيد رقم 83 :

حماكم دبي

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  4594/2021/16جتاري جزئي

70533

املنظورة يف  :الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  161,935.58درهم (مائة وواحد و�ستون الفا وت�سعمائة
وخم�سة وثالثون درهما وثمانية وخم�سون فل�سا) لل�صحة والثبوت والزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية تعوي�ض تكميلي مببلغ
وقدره ( )40,000درهم لل�صحة والثبوت مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة والزام املدعي عليها بالر�سوم
الق�ضائية وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد.
املدعي  :م�ؤ�س�سة االنت�شار العمال املواد العازلة  -عنوانه  :الإم��ارات �إم��ارة ال�شارقة املجاز � 3شارع اخلان بناية العوي�س طابق
ميزانني فاك�س  0097165546689هاتف � 0504242011ص ب info@frangulf.ae 95801
املطلوب �إعالنه  - 1 :الأحمدية للمقاوالت والتجارة ذ م م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2022/3/14مبثابة احل�ضوري  :بالزام املدعي عليها
بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  161,935.58درهم (مائة وواحد و�ستون الف وت�سعمائة وخم�سة وثالثون درهما وثمانية
وخم�سون فل�س) والفائدة بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2021/11/28وحتى تاريخ ال�سداد التام
والزمت املدعية واملدعي عليها باملنا�سب من امل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

حمكمة التنفيذ
70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 348/2019/211تنفيذ عقاري

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده 1-/تنميات لال�ستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/سمينه �إدري�س �إدري�س احمد  -وميثله:بدر حممد علي القرق
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن الوحدات الكائنة  -1املنطقة وادي ال�صفا  - 3رقم االر�ض
 - 1994ا�سم املبنى  - MARCO POLOرقم املبنى  - 1رقم الوحدة � - 1205شقة �سكنية  -امل�ساحة 168.50
 -2املنطقة وادي ال�صفا  - 3رقم االر�ض  - 2005ا�سم املبنى  - ALI BABAرقم املبنى  - 1رقم الوحدة - 608
� - 712شقة �سكنية .
 -3املنطقة وادي ال�صفا  - 3رق��م االر���ض  - 2119ا�سم املبنى  - CLEOPATRAرق��م املبنى  - 1رق��م الوحدة
� - 901-801شقة �سكنية .
 -4املنطقة وادي ال�صفا  - 3رقم االر�ض  - 2120ا�سم املبنى  - ALLALDINرقم املبنى  - 1رقم الوحدة 1102
 �شقة �سكنية  -امل�ساحة 168.61 -5املنطقة وادي ال�صفا  - 3رقم االر�ض  688نوع العقار �شكني -6 .املنطقة وادي ال�صفا  - 3رقم االر�ض  - 690نوع
العقار �سكني  -6 -املنطقة وادي ال�صفا  - 3رقم االر�ض  - 191/0نوع العقار �سكني  -وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف
اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/94جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 27349633.73درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك ابوظبي التجاري  -عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة ابوظبي  -املركز الرئي�سي  -دائرة
معاجلة الديون واملخاطر � -ص ب � 939أبوظبي  -هاتف  026962222فاك�س 026109750
املطلوب �إعالنه � -1 :شريينا املحدودة � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 27349633.73درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�ضافة اىل ر�سوم خلزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24

70197

اعالن بالن�شر
 4416/2022/253تنفيذ �شركات
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/سكاي واي للنقليات �ش ذ م م -2ا�صف خان ح�ضرت ح�سني
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ك�سارات بن الحج �ش ذ م م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )139022.72درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1758/2022/16جتاري جزئي

70021

املنظورة يف  :دائرة �إدارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859
مو�ضوع الدعوى  :للمطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره  1,659,150.59درهم (مليون و�ستمائة وت�سعة
وخم�سون ومائة وخم�سون الف وت�سعة وخم�سون فل�سا) والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد.
املدعى  :الإمارات دي�سرتيكت كولينج (امييكول) �ش ذ م م
عنوانه  :عنوانها املختار  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  ،مركز دبي املايل  ،بوابة رقم  ،3مكتب
رقم  ، 605رقم مكاين  - 2682589680وميثله  :خالد حممد �سعيد بوج�سيم
املطلوب �إعالنه  -1 :درة ال�صفوح للتجارة العامة � -ش ذ م م � -صفته  :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها للمطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره 1,659,150.59
درهم (مليون و�ستمائة وت�سعة وخم�سون ومائة وخم�سون الف وت�سعة وخم�سون فل�سا) والفائدة القانونية بواقع  %9من
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم الإثنثن املوافق  2022/9/26ال�ساعة � 9.00صباحا وتنظر
�أم��ام �إدارة الدعوى الثانية ع�شر الإبتدائية ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ر�ضوان عالم حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتب  807ملك ال�شيخ عبداهلل بن عي�سى بن �سليمان ال خليفة
 النهدة االوىل  -هاتف  04-5876900 :فاك�س 04-5876901 :مبوجب ه��ذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دب��ي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
املذكور �أعاله لت�صفية معهد اديبت للتدريب � -ش ذ م م وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/7/21واملوثق لدى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2022/7/19وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم
�إىل امل�صفي امل��ع�ين يف مكتبه ال��ك��ائ��ن ب��دب��ي ع��ل��ى ال��ع��ن��وان امل��ذك��ور �أع�ل�اه،
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
امل�س�ؤول املخول

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24

70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :معهد اديبت للتدريب � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  209ملك عبدالغفار ال�سيد حممد الها�شمي  -ديرة  -بور�سعيد
 ال�شكل القانوين � :شركة ذات م�س�ؤولية حم��دودة  -ال�شخ�ص الواحد (ذ م م)  ،رقمالرخ�صة  901753 :رقم القيد بال�سجل التجاري  1509005 :مبوجب هذا تعلن
دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل
ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/7/21واملوثق
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/7/19وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ر�ضوان عالم حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب
 807ملك ال�شيخ عبداهلل بن عي�سى بن �سليمان ال خليفة  -النهدة االوىل  -هاتف :
 04-5876900فاك�س  04-5876901 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل
70197

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24

70392

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ا�شرف رم�ضان حممد بدوي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0005362ال�شيكات املرجتعة

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2022 /0003132مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :ا�شرف رم�ضان حممد بدوي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد عبداهلل عبد الوكيل علي علي العربي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  7850.0درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املدعي عليه  :حممد عي�سى �سعيد م�شروم الظهوري
جمهول حمل الإقامة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/10/3أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم
� )8شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/9/20م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0090645
�إعالن  /بيع وتنازل عن الرخ�صة التجارية

حماكم دبي
حمكمة اال�ستئناف
70408

(ور�شة �ستايلنج كراج ل�صيانة ال�سيارات) فردية
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد ان�س ر�ضوان احلموى � ،سوري اجلن�سية يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته والبالغة  %100وذلك اىل ا�شرف ا�سماعيل ح�سن
علي �سوداين اجلن�سية يف الرخ�صة امل�سماة (ور�شة �ستايلنج كراج ل�صيانة ال�سيارات) والتي
ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )219778ال�صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24
اعالن بالن�شر
 837/2022/322ا�ستئناف عقاري

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0090610
تنازل /بيع

70392

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/ايه �سي اي للتجارة العامة � -ش ذ م م
جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /الفا داتا  -ذ م م وميثله  :حمدان عبداهلل �صبيح �سيف الكعبي
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/1481عقاري جزئي
وح��ددت لها جل�سه ي��وم الإث��ن�ين امل��واف��ق  2022/10/3ال�ساعة � 10.00صباحا
بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2643/2022/207تنفيذ جتاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

حماكم دبي

�إعالن �إجتماع خربة

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24

70197

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24

تغيري ا�سـم  /فايقه ابراهيم ح�سن ابراهيم الب�شر

املنظورة يف  :دائرة �إدارة الدعوى الثامنة رقم 410
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره ( 13,454,434درهم) ثالثة ع�شر مليون واربعمائة واربعة
وخم�سني الف واربعمائة واربعة وثالثني درهما) باقي ثمن البيع  ،وفائدة ت�أخريية مبقدار  %12من تاريخ ا�ستحقاق
ال�شيكات وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
املدعى  :امين زهدي احمد عبده  -و�آخرون  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة ال�شارقة  -املجاز  -ال�شارقة � -شارع اخلان  -مبنى
الربج االول � -شقة  - 1202/12قناة الق�صباء
املطلوب �إعالنه  - 1 :يو�سف نايف عبداهلل مطلق الهري�س � -صفته  :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره ( 13,454,434درهم)
ثالثة ع�شر مليون واربعمائة واربعة وخم�سني الف واربعمائة واربعة وثالثني درهما) باقي ثمن البيع  ،وفائدة ت�أخريية
مبقدار  %12من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2022/9/27ال�ساعة � 9.00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
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امل�س�ؤول املخول

حماكم دبي االبتدائية

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
70555

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد :يعقوب يو�سف حممد يو�سف الدرمكي  -اجلن�سية  :الإمارات
العربية املتحدة  ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل
ال�سيد :ح�سن حممد بيارا  -اجلن�سية :باك�ستان  ،يف الرخ�صة امل�سماة (الت�ألق لتجارة
مواد البناء) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
بال�شارقة برقم ( )559520تعديالت اخرى  -1 :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة
فردية) �إىل (�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م) -2تغيري الإ�سم التجاري من (الت�ألق لتجارة مواد
البناء) �إىل (الت�ألق لتجارة مواد البناء (ذ م م) � -شركة ال�شخ�ص الواحد) وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل.
فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل
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اعالن قرار بالتنفيذ
 107/2022/250بيع عقار مرهون

70197

املنظورة يف دائرة التنفيذ والأمور الوقتية رقم 51
مو�ضوع الدعوى  :نلتم�س من عدالة املحكمة املوقره ا�صدار ق��رار بتذييل عقد الرهن بال�صيغة التنفيذية وتوقيع احلجز التنفيذي على
العقار املرهون بالتفا�صيل التاليه ? اماره دبي ? الثنية الثالثة -الغزالن ? ار�ض رقم  -14بلدية رقم  -1513-388رقم املبني  -4عقار
رقم جي  ? 15الطابق جي وفق �شهادة امللكية للعقار ال�صادرة من دائرة االرا�ضي واالمالك بدبي بتاريخ  2010/06/20وامل�سجلة بالعقد
رقم  2020/26960واملرهونه ل�صالح البنك طالب التنفيذ - .وبيع العقار باملزاد العلني وفقا لالجراءات املعمول بها لدى دائره االرا�ضي
واالمالك بدبي ? نظري املديونية املرت�صده بذمة املنفذ �ضده مبلغ (� )787.500سبعمائة و�سبعة وثمانون الف وخم�سمائة درهم  -حتى
تاريخ 2022/02/09م ووفقا لك�شف احل�ساب املرفق باالوراق مع الت�صريح لطالب التنفيذ با�ستالم مبلغ الدين امل�شار الية �سلفا ? من ثمن
البيع باملزاد العلني باال�ضافة اىل كافة الر�سوم وامل�صاريف وكذا حفظ حقة يف الرجوع على املنفذ �ضده بالفرق بني ح�صيلة البيع باملزاد وقيمة
املديونية يف حالة ما اذا كانت احل�صيلة ال تغطي املديونية كاملة
طالب التنفيذ  :بنك ابوظبي التجاري  -عنوان  :الإمارات�-إمارة دبي-ور�سان االوىل � -شارع �شارع املنامة-مبنى بناية رقم  1بناية بنك ابوظبي-
�شقة الطابق الثاين  -املطلوب �إعالنه  -1 :فاروق حممد بدیع الدین � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم ب�أن مت احلجز على �أموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن (وحدة عقارية  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض :
 14رقم البلدية  - 388-1513 :رقم املبنى  - 4 :ا�سم املبنى  :الغزالن  - 4رقم العقار  - G15 :امل�ساحة  98.04 :مرت مربع) كما
نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها ( )787500درهم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ �أعاله و�إال بيع العقار
حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة  295من قانون االج��راءات املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة
ال�سبعة �أيام من علمكم باحلجز.
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غوتريي�ش يدعو �إىل حلول جديدة يف مايل
•• الأمم املتحدة�-أ ف ب

�أ ّكد الأمني العام للأمم املتحدة خالل اجتماع حول منطقة
ال�ساحل على هام�ش اجلمعية العامة للمنظمة� ،أن��ه يجب
�إي���ج���اد “حلول جديدة” مل��ه��م��ة ح��ف��ظ ال�����س�لام يف مايل
(مينو�سما) التي جتري حاليا “مراجعتها».
وق��ال �أنطونيو غوتريي�ش “بناء على طلب جمل�س الأمن
جتري مراجعة �شاملة لدور مينو�سما .يف �ضوء التغيريات
ال��ت��ي ح��دث��ت يف ال��ب�لاد وال��ت��ح��دي��ات امل�ستمرة رغ��م اجلهود
اجلماعية ،هناك حاجة �إىل حلول جديدة».
و�أ����ض���اف “�س�أقدم م��ق�ترح��ات يف ه���ذا ال�����ص��دد يف الأ�شهر
املقبلة» .وكان جمل�س الأمن الدويل مدّد يف حزيران-يونيو

املا�ضي تفوي�ض مينو�سما ملدة عام حتى  30حزيران-يونيو
 ،2023لكنها �ستكون لأول مرة بدون دعم جوي من فرن�سا
التي ان�سحبت بالكامل من مايل يف �آب�/أغ�سط�س.
والقرار الذي ين�ص على احلفاظ على القوة العاملة احلالية
  13289ع�سكريا و� 1920شرطيا  -طلب �أي�����ض��اً منالأم�ي�ن ال��ع��ام ت��ق��دمي تقرير بحلول ك��ان��ون الثاين-يناير
لتعديل هيكلية البعثة الأممية.
كما �أع���رب غوتريي�ش اخلمي�س ع��ن قلقه ب�����ش���أن “انعدام
الأم��ن وعدم اال�ستقرار” يف منطقة ال�ساحل ،وقال “لنكن
وا�ضحني :الأزمة الأمنية يف منطقة ال�ساحل متثل تهديدًا
عامل ًيا».
و�شدد على �أنه “�إذا مل يت ّم فعل �أي �شيء ،ف�إنّ �آثار الإرهاب

والتطرف العنيف واجلرمية املنظمة �ستمت ّد �إىل �أبعد من
املنطقة وال��ق��ارة الإف��ري��ق��ي��ة» .وح��� ّذر الأم�ي�ن ال��ع��ام م��ن �أنّ
“التقارير عن االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان التي
ارتكبتها جماعات م�سلحة غري حكومية  -ولكن يف بع�ض
الأحيان من بع�ض قوات الأمن  -مقلقة للغاية».
وبعد هذا االجتماع حول منطقة ال�ساحل الذي �شارك فيه
ر�ؤ�ساء دول وحكومات من املنطقة ،من املقرر �أن يجتمع قادة
املجموعة االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا (�إيكوا�س) م�ساء
اخلمي�س يف ن��ي��وي��ورك يف قمة ح��ول م�س�ألتني ح�سا�ستني:
�أزم���ة الع�سكريني العاجيني املحتجزين يف م���ايل ،وتع ّنت
املجل�س الع�سكري الغيني ب�ش�أن حتديد موعد انتخابات تعيد
املدنيني �إىل ال�سلطة.

ارتفاع ح�صيلة قتلى
االحتجاجات يف �إيران �إىل 36

•• طهران�-أ ف ب

ارت��ف��ع ع��دد قتلى االح��ت��ج��اج��ات يف �إي���ران وامل��واج��ه��ات التي
تخللتها منذ �أ�سبوع �إىل  ،36وف��ق منظمة غري حكومية،
وذل��ك بعد وف��اة ال�شابة مه�سا �أميني التي �أوقفتها �شرطة
الأخ�لاق يف طهران ،ثم دخلت يف غيبوبة قبل �أن تتوفى يف
ظروف مل تت�ضح .وكانت و�سائل الإعالم الر�سمية الإيرانية
حتدثت اخلمي�س عن  17قتيال بينهم عنا�صر �أمن.
و�أورد مركز حقوق الإن�سان يف �إيران ( )ICHRIالذي يتخذ
م��ن نيويورك مقرا �أن ع��دد قتلى االحتجاجات ارت��ف��ع اىل
 ،36م�شريا اىل توا�صل االحتجاجات يف مدن عدة.

يف يومها الوطني  ..ر�ؤية ال�سعودية  2030رحلة امل�ستقبل والتحوالت الكربى
•• �أبوظبي-وام:

بـد�أت اململكة العربية ال�سعودية رحلـة جديدة نحو امل�سـتقبل
املزدهر مع �إطالق “ر�ؤية ال�سعودية  ”2023الذي ميثل
�أحـد �أكبـر برامــج التحــول الوطنــي عامليــا .وتعد “ر�ؤية
 ”2030نقطة حتول مف�صلية وحا�سمة يف تاريخ اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ت�����ض��اف �إىل ر���ص��ي��د �إجن���ازات���ه���ا على
امل�ستوى االق��ت�����ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي وال��ث��ق��ايف ،وح�ضورها
ال�سيا�سي الفاعل يف املنطقة والعامل .ويعد �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة ،ع��راب ال��ر�ؤي��ة ،ومهند�سها،
و���ص��ان��ع �إجن��ازات��ه��ا وجن��اح��ات��ه��ا ،ح��ي��ث �أ���س��ه��م��ت توجيهات
ومتابعته احلثيثة يف ت�سريع ترجمة خمرجات الر�ؤية �إىل
واقع ملمو�س يف كافة املجاالت .وتت�ضمن “ر�ؤية ال�سعودية
 ”2030ثالثة حماور رئي�سية تهدف �إىل حت�سني جودة
احلياة للمواطنني واملقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية،
وتعزيز تناف�سيتها العاملية وهي :جمتمع حيوي يعي�ش فيه
امل��واط��ن��ون بنمط ح��ي��اة م�ستدام ،واقت�صاد م��زده��ر ي�سعى
ل��ت��وف�ير ب��ي��ئ��ة ت��ط��ل��ق �إم��ك��ان��ات الأع���م���ال وت��و���سّ ��ع القاعدة
االقت�صادية وتوفر فر�ص عمل لل�سعوديني ،ووطن طموح
يت�سم فيه العمل احلكومي بالفعالية وال�شفافية وامل�ساءلة.
  11برناجما.حر�صت اململكة العربية ال�سعودية على و�ضع خارطة طريق
للو�صول �إىل ر�ؤية  2030بنجاح ويتم ذلك عن طريق 11
برناجما تنمويا قامت حكومة اململكة ب�إن�شائها مبا يتوافق
مع ظروف كل قطاع.
 التحول الوطني.يهدف برنامج التحول الوطني� ،إىل تطوير البنية التحتية
الالزمة ،وتهيئة البيئة املمكنة للقطاعني العام واخلا�ص
والقطاع غري الربحي ،لتحقيق ر�ؤي��ة ال�سعودية ،2030
وذل��ك بالرتكيز على حتقيق التميز يف الأداء احلكومي،
ودعم التحول الرقمي ،والإ�سهام يف تنمية القطاع اخلا�ص،
وتطوير الإمكانات االقت�صادية ،وتعزيز التنمية املجتمعية،
و�ضمان ا�ستدامة املوارد احليوية.
 اال�ستثمارات العامة.يهدف برنامج اال�ستثمارات العامة �إىل تعزيز دور �صندوق
اال���س��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة ،ك��ون��ه امل��ح��رك ال��ف��اع��ل خ��ل��ف تنوع
االقت�صاد يف اململكة ،وذل��ك عرب �إط�لاق قطاعات وفر�ص
ج��دي��دة ،واال�ستثمار لتعظيم ال��ع��ائ��دات امل�ستدامة ليكون
ال�صندوق من �أك�ثر �صناديق ال�ثروة ال�سيادية يف العامل،
ف�ض ًال ع��ن ت�أ�سي�س �شراكات اقت�صادية وط��ي��دة ،ت�سهم يف
تعميق �أثر ودور اململكة يف امل�شهدين الإقليمي والعاملي.

 خدمة �ضيوف الرحمن.يتمثل دور الربنامج يف �إتاحة الفر�صة لأك�ثر عدد ممكن
م��ن امل�سلمني لأداء منا�سك احل��ج وال��ع��م��رة وال��زي��ارة على
�أك��م��ل وج���ه ،وال��ع��م��ل ع��ل��ى �إث�����راء وت��ع��م��ي��ق جت��رب��ت��ه��م ،من
خالل تهيئة احلرمني ال�شريفني ،وحتقيق ر�سالة الإ�سالم
العاملية ،وتهيئة املواقع التاريخية الإ�سالمية والثقافية،
و�إتاحة �أف�ضل اخلدمات قبل و�أثناء وبعد زيارتهم للأماكن
املقد�سة ،وعك�س ال�صورة امل�ش ِّرفة واحل�ضارية للمملكة يف
خدمة احلرمني ال�شريفني و�ضيوف الرحمن.

 اال�ستدامة املالية.مي�� ّث��ل ب��رن��ام��ج اال���س��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة �آل��ي��ة للتخطيط املايل
متو�سط امل���دى ال���س��ت��دام��ة و���ض��ع امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة وحتقيق
م��ي��زان��ي��ة م��ت��وازن��ة ،وي��رك��ز ع��ل��ى و���ض��ع ال�سيا�سات العامة
الداعمة لتحقيق ر�ؤي��ة اململكة  ،2030والأخ��ذ باالعتبار
بتبني ال��ك��ف��اءة وال��ف��ع��ال��ي��ة واحل��ر���ص ع��ل��ى �أن حت��ق��ق هذه
ال�سيا�سات العامة حت�سناً يف ميزان املدفوعات ومنو الناجت
املحلي ،وتوفري فر�ص العمل للمواطنني واملواطنات.
 تطوير القطاع املايل.يدعم برنامج تطوير القطاع املايل تنمية االقت�صاد الوطني،
وينوّع م�صادر دخله ،ويحفز االدخار والتمويل واال�ستثمار،
من خالل تطوير وتعميق م�ؤ�س�سات القطاع املايل ،وتطوير
ال�سوق املالية ال�سعودية لتكوين �سوق مالية متقدمة ،مبا
ال يتعار�ض م��ع الأه���داف اال�سرتاتيجية للمحافظة على
ا�ستقرار ومتانة القطاع املايل.
 التخ�صي�ص.يعزز برنامج التخ�صي�ص دور القطاع اخل��ا���ص يف تقدمي
اخلدمات و�إتاحة الأ�صول احلكومية �أمامه ،مما يح�سن من
جودة اخلدمات املقدمة وي�سهم يف تقليل تكلفتها..
ك��م��ا ي��ح��ف��ز م���ن ال��ت��ن��وع االق��ت�����ص��ـ��ـ��ـ��ادي ،وي���ع���زز التنمية
االق���ت�������ص���ادي���ة ،وي����زي����د يف ال����ق����درة ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ملواجهة
التحديات واملناف�سة الإقليمية والدولية ،كما ي�سعى �إىل
ج��ذب اال�ستثمارات الأجنبيــــة املبا�شــرة ،وحت�سُّ ن ميزان
املدفوعات.

 الإ�سكان.ي�����س��ت��ه��دف ب��رن��ام��ج الإ����س���ك���ان ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة الإ�سكان
وحت�����س�ين ك��ف��اءت��ه��ا مب���ا ي��ح��ق��ق ر�ؤي�����ة ال���ق���ي���ادة وتطلعات
امل��واط��ن�ين بتمكني الأ����س���ر ال�����س��ع��ودي��ة م��ن مت��ل��ك امل�سكن
املنا�سب ،وتطوير البيئة الت�شريعية والتنظيمية لقطاع
الإ���س��ك��ان ،وزي���ادة الأث��ر االقت�صادي منه ،وتعزيز جاذبيته
للقطاع اخلا�ص بالرتكيز على تنمية املحتوى املحلي ،مما
يُ�سهم يف خلق الفر�ص الوظيفية يف القطاع ،ويعزز م�شاركته
يف الناجت املحلي الإجمايل.
 جودة احلياة.يهتم الربنامج بتح�سني ج��ودة حياة الفرد والأ���س��رة ،من
خ�لال تهيئة البيئة ال�لازم��ة ل��دع��م وا���س��ت��ح��داث خيارات
جديدة تعزز م�شاركة املواطن واملقيم والزائر يف الأن�شطة
الثقافية والرتفيهية والريا�ضية وال�سياحية ،والأمناط
الأخرى املالئمة التي ت�ساهم يف تعزيز جودة احلياة ،وتوليد
الوظائف ،وتنويع الن�شاط االقت�صادي ،وتعزيز مكانة املدن
ال�سعودية يف ترتيب �أف�ضل املدن العاملية.
 تطوير ال�صناعة الوطنية.ي��ه��دف ال�برن��ام��ج �إىل حت��وي��ل امل��م��ل��ك��ة �إىل ق���وة �صناعية
رائ��دة ومن�صة لوج�ستية عاملية ،وتعظيم القيمة املتحققة
من قطاعي التعدين والطاقة ،واملحتوى املحلي والثورة
ال�صناعية ال��راب��ع��ة ،لي�سهم ب�شكل كبري يف تعظيم الأثر
االقت�صادي وتنويعه للقطاعات امل�ستهدفة ،وا�ستدامة منوها
وحتقيق ريادتها ،وخلق بيئة ا�ستثمارية جاذبة فيها.

 تنمية القدرات الب�شرية.ي�سعى ب��رن��ام��ج تنمية ال���ق���درات الب�شرية �إىل �أن يتمكن
املواطن من املناف�سة عامليا ،من خالل تعزيز القيم ،وتطوير
املهارات الأ�سا�سية ومهارات امل�ستقبل ،وتنمية املعارف ،حيث
يركز على تطوير �أ�سا�س تعليمي للجميع ،ي�سهم يف غر�س
القيم منذ �سن م��ب��ك��رة ،وحت�ضري ال�شباب ل�سوق العمل
امل�ستقبلي املحلي وال��ع��امل��ي ،وتعزيز ثقافة العمل لديهم،
وتنمية م��ه��ارات املواطنني ع�بر توفر فر�ص التعلم مدى
احلياة ،ودعم ثقافة االبتكار وريادة الأعمال.
 حتول القطاع ال�صحي.يهتم ب��رن��ام��ج حت���ول ال��ق��ط��اع ال�����ص��ح��ي ،بتمكني التحول
ال�شامل يف القطاع ال�صحي باململكة ،و�إع��ادة هيكلته ليكون
نظاماً �شام ًال وف��ع��ا ًال ومتكام ًال ،يقوم على �صحة الفرد
واملجتمع ،و�ضمان ا�ستمرار جهود التحول يف البعد ال�صحي
عرب حتقيق � 4أه��داف ا�سرتاتيجية ت�سهم يف تعزيز مكانة
القطاع وتفعيل مقوماته .وحققت برامج حتقيق الر�ؤية
جن��اح��ات ج�سدتها جم��م��وع��ة ك��ب�يرة م��ن الإجن������ازات كان
�أبرزها خالل العامني اجلاري واملا�ضي �إقرار الإ�سرتاتيجية
الوطنية لال�ستثمار التي تت�ضمن �ضخ  12تريليون ريال يف
االقت�صاد املحلي حتى  ،2030و�إق��رار م�شروع �إن�شاء �أكرب
حديقة مرجانية يف العامل ،وتطوير �أكرب مزرعة للأ�سماك
يف منطقة ال�����ش��رق الأو����س���ط و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا ،و اخلطة
الرئي�سة لـ«العُال» التي توفر فر�صا ا�ستثمارية بقيمة 15
مليار دوالر ،وم�شروع م�صهّر �سيليكون با�ستثمارات تبلغ
 140مليون دوالر يف قطاع «التعدين واملعادن» ،وم�شروع
ال��ب��ح��ر الأح��م��ر ال���ذي تنتهي امل��رح��ل��ة الأوىل م��ن��ه يف عام
 ، 2023وم�شروع مطار دويل ميكن لـ 80%من �سكان
العامل الو�صول �إليه يف �أق��ل من � 8ساعات ،و�إع�لان طلب
ا�ست�ضافة معر�ض «�إك�����س��ب��و  »2030يف مدينة الريا�ض
خالل الفرتة من � 1أكتوبر � 2030إىل � 1أبريل .2031
وبلغ ع��دد الإ�صالحات االقت�صادية والتقنية التي �أقرتها
اململكة يف �إطار الر�ؤية � 770إ�صالحا ،كما جنحت اململكة
يف تقدم عدة مراكز يف تقارير التناف�سية العاملية ،و تقرير
«املر�أة� :أن�شطة الأعمال والقانون .»2021

حمققو الأمم املتحدة :جرائم حرب يف �أوكرانيا
•• جنيف�-أ ف ب

�أك����دت جل��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق الأممية
ب�����ش���أن �أوك���ران���ي���ا �أم�����س اجلمعة
�أن “جرائم ح���رب ار ُتكبت” يف
هذا البلد منذ الغزو الرو�سي يف
�أواخر �شباط-فرباير املا�ضي.

و�ص ّرح رئي�س اللجنة �إريك موزه
يف �أول ت��ق��ري��ر �شـــــفهي يرفعه
�أن��ه “ا�ســـــتنادًا �إىل �أدل��ة جمعتها
اللجنـــــة ،خل�صت �إىل �أن جرائم
ح����رب ار ُت���ك���ب���ت يف �أوكرانيـــــا”
ذاكرا عمليــــــات الق�صف الرو�سية
على مناطـــــق مدنية والإعدامات

العديــــــدة وع��م��ل��ي��ات التعذيب
و����س���ـ���ـ���ـ���ـ���وء امل��ع��ام��ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ة والعنف
اجلن�سي.
وق���������ال م���������وزه “ذهلنا ل���ع���دد
الإع������دام������ات يف امل���ن���اط���ق التي
زرناها.
وحت��ق��ق ال��ل��ج��ن��ة ح��ال��ي��ا يف هذه

ال���وف���ي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ات يف  16مدينة
وم���وق���ع���ا .ت��ل��ق��ي��ن��ا م����زاع����م ذات
م�صداقيـة ب�ش�أن حـــــاالت �إعدام
عديـدة �أخـــــــــرى نقـــــــوم حاليا
بتوثيقها».
وحتمــــــل جميـــــع اجلثث التي عُرث
عليهــــــا �آث��ار �إعدامات وا�ضحــــــة

مثـــــــل تكبيـــــل ال��ي��دي��ن خلف
الظهر و�آثار �إ�صابات بالر�صا�ص
يف الر�أ�س �أو قطع العنق.
كما ن��دد م��وزه بعمليات الق�صف
الرو�سية على مناطق مدنية.
وذك���ر ان ���ش��ه��ودا ق��دم��وا رواي���ات
م��ت��ق��اط��ع��ة ع����ن �����س����وء معاملة

الأ�سبوع املا�ضي كان �أ�سو�أ �أ�سبوع للرئي�س الرو�سي

و�أعمال تعذيب تعر�ضوا لها �أثناء
اعتقالهم ب�صورة غري قانونية.
وق����ال ب��ع�����ض ال�����ض��ح��اي��ا �أن����ه بعد
اعتقالهم لدى القوات الرو�سية
يف �أوكرانيا ،مت نقلهم �إىل رو�سيا
حيث احتجزوا م��دى �أ�سابيع يف
�سجون.

 3م�سارات للحرب يف اوكرانيا� ..صفقة قذرة و�أخرى �أقل قذارة
•• وا�شنطن-وكاالت

ا�ستعر�ض ال�صحفي املخ�ضرم توما�س فريدمان ما و�صفه
ب��ـ “انتكا�سات” ع��ان��ت منها رو���س��ي��ا الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي على
امل�ستويات الع�سكرية والدبلوما�سية وحتى املحلية ،را�سماً
ث�لاث��ة م�������س���ارات حم��ت��م��ل��ة ل��ن��ه��اي��ة احل����رب ال��رو���س��ي��ة على
�أوك��ران��ي��ا .وك��ت��ب ف��ري��دم��ان ،ل�صحيفة “نيويورك تاميز”
الأمريكية� ،أن “الأ�سبوع املا�ضي ك��ان �أ���س��و�أ �أ�سبوع للرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني منذ غزوه لأوكرانيا قبل � 7أ�شهر،
يف ق��رار ك��ان يفتقر �إىل احلكمة وال��ع��دال��ة وال��رح��م��ة ،ودون
�أن ت��ك��ون ل��دي��ه خطة ب��دي��ل��ة» .وق���ال ف��ري��دم��ان �إن �أوكرانيا
وح��ل��ف��اءه��ا �أج��ب��روا “الغزاة” ال���رو����س ع��ل��ى “االن�سحاب
الفو�ضوي” م��ن ج��زء كبري م��ن الأرا���ض��ي الأوك��ران��ي��ة ،و�إن
رئي�سي ال�صني والهند �أعربا حلليفهما بوتني عن امتعا�ضهما
من حربه وما جنم عنها من ّ
ت�ضخم يف الغذاء والطاقة �أ�ض ّر
ً
ب�سكان بلديهما البالغ عددهم  2.7مليار ن�سمة ،ف�ضال عن
�إع�لان �إح��دى جن��وم البوب الرو�س ملتابعيها البالغ عددهم
 3.4ماليني على �إن�ستغرام �أن احل��رب “حتوّل بلدنا �إىل
دول��ة منبوذة وت����ؤدي �إىل ت��ده��ور حياة مواطنينا» .و�أو�ضح
الكاتب �أن اال�ستياء و�صل �إىل حلفاء رو�سيا الأوروبيني ،حيث
�أبدى ه�ؤالء قلقهم من م�سار احلرب .ورغم هذه التطورات،
�أكد الكاتب �أن ال�س�ؤال الذي ما يزال يطرح نف�سه منذ بداية
احلرب هو :كيف تنتهي هذه احلرب ب�شكل متوازن وثابت؟
 3م�سارات ب�آثار جانبية مع ّقدة
وحتدث فريدمان �أن حمادثاته مع حلفاء رو�سيا الأوروبيني
�أو�صلته �إىل “ 3م�����س��ارات حمتملة ،بع�ضها ج��دي��د متاماً،
وبع�ضها م���أل��وف ،ولكن جميعها ت�أتي ب�آثار جانبية معقدة
وغري متوقعة».
امل�سار الأول ..انت�صار �أوكراين كامل؟
انت�صار �أوكراين كامل ،وهو ما قد يدفع بوتني للإقدام على

عمل جنوين ،عندما يرى نف�سه يواجه ب�شكل مبا�شر الإذالل
والهزمية.
لكن ف��ري��دم��ان �أو���ض��ح �أن ال �أح���د يتوقع �أن ي��ك��ون اجلي�ش
الأوكراين قادراً على متابعة املكا�سب الع�سكرية الكبرية التي
ح ّققها خالل الأ�سبوعني املا�ضيني من خالل طرد القوات
املتبقية من الأماكن التي تتمرت�س فيها.
ويف حال مت ّكن اجلي�ش الأوكراين من موا�صلة تقدّمه ،ح ّذر
فريدمان من �أن بوتني رمبا يلج�أ لل�سالح النووي بعدما لوّح
بذلك مراراً.
لكنه �أك��د يف الوقت نف�سه� ،أن وكالة اال�ستخبارات املركزية
لديها خطة �سرية ملقاطعة الت�سل�سل القيادي لبوتني ،حتى
ال ي�ضغط �أحد على الزر النووي.

امل�سار الثاين� ..صفقة قذرة
�إب��رام “�صفقة قذرة” مع بوتني ت�ؤمن وقفاً لإط�لاق النار
وتوقف التدمري ،لكنها تخاطر بتق�سيم احللفاء الغربيني
و�إثارة غ�ضب العديد من الأوكرانيني.
وق����ال ف��ري��دم��ان �إن����ه ال ي�ستطيع �أن ي��ت��خ�� ّي��ل �أن الرئي�س
الأوك�����راين ف��ول��ودمي�ير زيلين�سكي �سيقبل ب��وق��ف لإطالق
النار �أو �شيء قريب من ذلك ،حيث تتمتع قواته حالياً بقدر
كبري من الزخم ،مع التزامه با�ستعادة كل �شرب من الأرا�ضي
الأوكرانية ،مبا يف ذلك �شبه جزيرة القرم.
ولكنه ،يف الوقت نف�سه� ،أو�ضح �أن��ه مع حلول ف�صل ال�شتاء
ورف�����ض بوتني بيع ال��غ��از الطبيعي �إىل �أوروب����ا ،ف��ان ارتفاع
�أ�سعار الطاقة �سيجرب الأوروبيني الأكرث فق ًرا على االختيار

بني التدفئة وتناول الطعام .وهو ما �سي�ستغله بوتني لتج ّنب
الإذالل التام.
و�أ�ضاف فريدمان �أن الكثري من القادة الأوروبيني �سيقبلون
بهذه ال�صفقة ،حتى لو مل يقولوا ذلك ب�صوت علناً ،خا�صة
عندما يبد�أ التململ ال�شعبي هذا ال�شتاء.
وقال �إن بوتني �سي�ستغ ّل الأمر لإعالن ا�ستعداده للتفاو�ض
على وقف �إطالق النار ،وا�ستئناف �شحنات الغاز �إىل االحتاد
الأوروبي.
و�إذا ك��ان من املمكن توقيع ال�صفقة ،فانه �سيتطلب تزويد
زيلين�سكي ب�ضمانات �أمنية دائمة وملزمة ،ورمبا الع�ضوية
الكاملة يف حلف �شمال الأطل�سي (الناتو).
واعترب فريدمان �أن هذه النتيجة “قذرة ،لأنها �ستعني �أن
بوتني �أفلت من القتل وال�سرقة الكربى ،مما يدل على �أنه
ي�ستطيع تغيري حدود �أوروبا بالقوة».

امل�سار الثالث� ..صفقة �أقل قذارة
�إبرام “�صفقة �أقل قذارة” تعود فيها الأمور �إىل ما قبل غزو
بوتني لأوك��ران��ي��ا يف ف�براي��ر (�شباط) املا�ضي .ورمب��ا تكون
كييف على ا�ستعداد للتعاي�ش مع ذل��ك ،ورمب��ا حتى ال�شعب
الرو�سي �أي�ضاً ،غري �أن فريدمان يعتقد �أن مثل هذه ال�صفقة
ق��د ال تكون ممكنة م��ا مل تت ّم الإط��اح��ة ببوتني �أو ًال� ،إذ ال
ميكنه �أن يتحمّل مواجهة حقيقة �أن حربه كانت “عبثية”
بكل ما يف الكلمة من معنى.
ولكنه ا���س��ت��درك �أن���ه ميكن ا�ستبدال ب��وت�ين ب�شخ�ص �أ�سو�أ،
�شخ�ص م��ن اليمني القومي املتطرف ي��دع��ي �أن ب��وت�ين مل
يقاتل بقوة كافية �أو تعر�ض للخيانة من قبل جرناالته� .أو
ميكن ا�ستبدال بوتني بفراغ يف ال�سلطة وفو�ضى يف بلد ميلك
�آالف الر�ؤو�س احلربية النووية.
وخ��ت��م ف��ري��دم��ان �أن ه���ذه احل����رب مي��ك��ن �أن تنتهي بطرق
خمتلفة بع�ضها �أف�ضل م��ن بع�ض وبع�ضها �أ���س��و�أ ،لكن لن
تكون �أي نهاية منها �سهلة ،وهذا حتى بدون النتيجة الرابعة،
�أي �شيء ال ميكن لأحد التنب�ؤ به».
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عوا�صم
نريوبي
قال �أكرب م�ست�شفى يف منطقة تيغراي �إن �شخ�صا قتل يف غارة جوية
اجلمعة يف الإقليم ال��ذي ي�سيطر عليه املتمردون يف �إثيوبيا حيث
جتددت اال�شتباكات منذ �شهر مع القوات احلكومية.
�أن��ه��ت امل��ع��ارك يف � 24آب�-أغ�����س��ط�����س ه��دن��ة �أع��ل��ن��ت يف �آذار-مار�س
وتال�شى الأم���ل يف التو�صل �إىل ح��ل �سلمي للحرب امل�ستمرة منذ
قرابة عامني بني حكومة رئي�س الوزراء �أبيي �أحمد وجبهة حترير
�شعب ت��ي��غ��راي� .أعلنت �سلطات تيغراي ه��ذا ال�شهر �أن��ه��ا م�ستعدة
للم�شاركة يف حم��ادث��ات بو�ساطة االحت���اد الإف��ري��ق��ي و�أزال���ت عقبة
رئي�سية �أم���ام امل��ف��او���ض��ات م��ع حكومة �أب��ي��ي .لكن ال��ق��ت��ال ت�صاعد
وتعر�ض الإقليم ال�شمايل ل�ضربات جوية وع�برت �إري�تري��ا حليفة
�إثيوبيا احلدود لالن�ضمام �إىل املعركة �ضد خ�صمها القدمي جبهة
حترير �شعب تيغراي .و�صرح كيبوروم غيربي�سيال�سي امل�س�ؤول يف
م�ست�شفى �آيدر يف ميكيلي عا�صمة تيغراي يف ر�سالة لفران�س بر�س
�صباحا و ُقتل رجل
“وقع هجوم بطائرة م�سرية ح��واىل اخلام�سة
ً
يبلغ من العمر  60ع��ام��ا» .وكتب امل�ست�شفى على تويرت “و�صلت
جثة واحدة �إىل م�ست�شفى �آيدر بعد هجوم بطائرة م�سرية يف مدينة
ميكيلي حول فندق دي�ستا» .منذ ان��دالع اال�شتباكات الأخ�يرة ،لقي
�شخ�صا حتفهم يف غ��ارات جوية يف تيغراي ،مبا يف ذل��ك قتيل
17
ً
اجلمعة ،وفقًا مل�س�ؤولني طبيني.

�سان �سلفادور
لقي �سبعة �أ�شخا�ص م�صرعهم يف ال�سلفادور يف انهيارات �أر�ضية
جن��م��ت ع��ن �أم���ط���ار غ��زي��رة ه��ط��ل��ت ع��ل��ى ال��ب��ل��د ال���واق���ع يف �أمريكا
الو�سطى ،بح�سب ما �أعلنت ال�سلطات اخلمي�س.
وقالت احلماية املدنية يف تغريدة على تويرت �إنّ “خم�سة �أ�شخا�ص
لقوا م�صرعهم” يف انهيار �أر�ضي يف قرية �صغرية تقع على مقربة
من بلدة هويزوكار التي تبعد  16كلم جنوب غرب العا�صمة �سان
�سلفادور.
و�أرفقت احلماية املدنية تغريدتها ب�صور ملنازل مبنية من الأخ�شاب
وال�صفيح املعدين وقد جرفها انهيار �أر�ضي.
و�أ�ضافت �أنّ �شخ�صني �آخرين لقيا م�صرعهما يف انهيار �أر�ضي مماثل
يف قرية تقع بالقرب من بلدة بانت�شيمالكو ،على بُعد  21كيلومرتاُ
جنوب العا�صمة.
وقال مدير احلماية املدنية لوي�س �أمايا “نحن يف الفرتة التي ن�شهد
فيها �سنوياً �أغ���زر هطول للأمطار” يف �شهري “�أيلول�-سبتمرب
وت�شرين الأول�-أكتوبر».
ووفقاً لوزارة البيئة واملوارد الطبيعية ف�إنّ الأمطار الغزيرة هطلت
ب�شكل رئي�سي على املناطق اجلبلية يف البالد.

وا�شنطن
قالت �إيران �إنها ال ترى �أي جدوى من �إنقاذ اتفاق  2015النووي
دون �ضمانات بعدم ان�سحاب الواليات املتحدة منه مرة �أخرى و�إغالق
املفت�شني الدوليني حتقيقات ب�ش�أن برنامج طهران الذري.
ويف �إ�شارة �إىل ف�شل املحاوالت يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة حلل
الأزمة ،قال الرئي�س الإيراين �إبراهيم رئي�سي “ما هي فائدة �إحياء
االتفاق دون �ضمان ب�أن الواليات املتحدة لن تنتهكه مرة �أخرى؟».
وبعد اجتماع مع رئي�سي ي��وم الثالثاء يف نيويورك ،ق��ال الرئي�س
الفرن�سي �إميانويل ماكرون “الكرة �أ�صبحت الآن يف ملعب �إيران
فيما يتعلق التو�صل �إىل اتفاق نووي معها».
لكن رئي�سي �أل��ق��ى يف م���ؤمت��ر �صحفي بثه التلفزيون باللوم على
الأطراف الأوروبية يف االتفاق والواليات املتحدة يف عدم �إحيائه.
و�أ�ضاف “كيف يت�سنى �أن يكون لدينا اتفاق دائ��م �إذا مل ُتغلق هذه
التحقيقات؟ ميكن �أن يكون لدينا اتفاق جيد �إذا �أوفى الأمريكيون
والأوروبيون بالتزاماتهم».
وبالإ�ضافة �إىل البحث عن �ضمانات ،تريد اجلمهورية الإ�سالمية
�أن ت�سقط الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة ل�ل�أمم املتحدة
حتقيقاتها امل�ستمرة منذ �سنوات ب�ش�أن �آثار يورانيوم عُرث عليها يف
ثالثة مواقع غري معلنة يف �إيران.
ورف�ض م�س�ؤول كبري يف وزارة اخلارجية الأمريكية يف ت�صريحات
لل�صحفيني ممار�سة �ضغوط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لإغالق هذه التحقيقات ما مل تقدم �إيران �إجابات مر�ضية.

حتذير فل�سطيني للندن من
نقل �سفارتها �إىل القد�س

•• رام اهلل�-أ ف ب

ح ّذر ال�سفري الفل�سطيني يف لندن ح�سام زملط احلكومة الربيطانية من
�أنّ �أيّ قرار بنقل �سفارة اململكة امل ّتحدة من ت ّل �أبيب �إىل القد�س �سي�ش ّكل
“انتهاكاً �صارخاً للقانون الدويل».
وك��ان داونينغ �سرتيت �أعلن يف بيان �أنّ رئي�سة ال���وزراء ليز ترا�س �أبلغت
الأربعاء نظريها الإ�سرائيلي يائري لبيد خالل اجتماع يف نيويورك على
هام�ش �أعمال اجلمعية العامة للأمم امل ّتحدة عزمها على “�إعادة النظر
باملق ّر احلايل لل�سفارة الربيطانية يف �إ�سرائيل».
واخلمي�س ق��ال لبيد يف تغريدة على تويرت “�أ�شكر �صديقتي العزيزة،
رئي�سة الوزراء الربيطانية ليز ترا�س ،التي �أعلنت �أ ّنها تف ّكر ب�إيجابية بنقل
ال�سفارة الربيطانية �إىل القد�س».
و�إذا م�ضت ترا�س قدماً يف ّ
خمططها ه��ذا ،تكون قد حذت حذو الرئي�س
الأم�يرك��ي ال�سابق دون��ال��د ت��رام��ب ال��ذي �أ���ص��در يف  2018ق���راراً مثرياً
للجدل بنقل �سفارة بالده من ت ّل �أبيب �إىل القد�س.
ويومها ،اعرتف ترامب بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل يف خطوة غري م�سبوقة
�أث��ارت حفيظة الفل�سطينيني الذين يتط ّلعون �إىل جعل ال�شطر ال�شرقي
من املدينة املقدّ�سة عا�صمة لدولتهم املوعودة .و�أثارت تغريدة لبيد وبيان
داونينغ �سرتيت ا�ستيا ًء �شديداً لدى اجلانب الفل�سطيني.
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ذا هيل :بوتني يلعب بالنار يف التعبئة اجلزئية
•• لندن-وكاالت

ميثل ق��رار الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني تعبئة 300
�ألف من جنود االحتياط مقامرة كبرية على �صعيد احلرب
يف �أوك��ران��ي��ا ،ال��ت��ي مي��ك��ن �أن ت�صل �إىل م��رح��ل��ة الن�صر �أو
الهزمية ،يف الوقت الذي يواجه انتقاداً متزايداً يف الداخل
واخلارج.
وكتبت لورا كيلي يف موقع “ذا هيل” الأمريكي� ،أن الإعالن
الأمريكي ي�أتي يف الوقت الذي جنحت القوات الأوكرانية يف
طرد اجلي�ش الرو�سي من مناطق �أ�سا�سية يف �شرق البالد،
بينما تقف الواليات املتحدة مع احللفاء متحدين يف دعمهم
الع�سكري واالقت�صادي لكييف.

10

و�أ�ضاف �أن الإخفاقات الع�سكرية ت�سببت با�ستياء ن��ادر من
النواب الرو�س ،ومن احللفاء يف ال�شي�شان ومن املحللني على
الربامج التلفزيونية ،حيث كانت تطبق بحذافريها� ،سردية
الكرملني حول احلرب.
�إ�سكات االنتقادات
وبدا اخلطاب املتلفز لبوتني �صباح الأربعاء ك�أنه مبثابة جهد
لإ�سكات هذه االنتقادات ،وو�ضع اللوم على �أوكرانيا والواليات
املتحدة وحلف �شمال الأطل�سي لإج��ب��اره على ات��خ��اذ قرار
الغزو ،بينما �أطلق تهديدات ب�إ�ستخدام ال�سالح النووي.
ويف الوقت الذي ي�أخذ البيت الأبي�ض تهديدات بوتني النووية
على حممل اجل��د ،ف�إنه ي�شكك فيها �أي�ضاً .و�صرح الناطق

با�سم جمل�س الأمن القومي يف البيت الأبي�ض جون كريبي
ل�شبكة “�أي بي �سي” الأمريكية للتلفزيون �إن��ه “ت�صعيد
غري م�س�ؤول �أن تتحدث قوة نووية على هذا النحو ،لكنه ال
يتناق�ض مع الطريقة التي يتحدث بها (بوتني) منذ �سبعة
�أ�شهر ..علينا �أخذ الأم��ر بجدية� .إننا نراقب بقدر الإمكان
و�ضعهم اال�سرتاتيجي ،لنغري و�ضعنا �إذا ما ر�أي��ن��ا �ضرورة
لذلك .مل نر �أي م�ؤ�شر يتطلب منا ذلك الآن».
وهناك م�ؤ�شرات �أولية على �أن املواطنني الرو�س ينظرون
على نح ٍو متزايد� ،إىل �أن الثمن الذين يدفعونه مقابل حرب
بوتني يف �أوكرانيا ،باهظ جداً.
وبعد خطاب بوتني ارتفع �شراء التذاكر للراغبني بال�سفر
م��ن رو���س��ي��ا ،ب��ع��دم��ا ك���ان ال��رو���س �أ� ً
��ص�لا ي��ف��رون م��ن ت�أثري

يف منحى ت�صاعدي بد�أ ي�أخذ �شكل التمرد اجلماعي

االنتفا�ضة الإيرانية ..لي�ست فقط من �أجل مه�سا �أميني
•• طهران-وكاالت

نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

ت��ت��و���س��ع رق���ع���ة االح���ت���ج���اج���ات يف
�إي������ران يف م��ن��ح��ى ت�����ص��اع��دي بد�أ
ي���أخ��ذ �شكل التمرد اجلماعي مع
الإ���ص��رار ال�شعبي على املزيد من
الت�صعيد داخ��ل��ي��اً وح��ت��ى خارجياً
�ضد الطابع الديني ال��ذي يتخذه
ال��ن��ظ��ام يف �إي������ران م��ب��رراً ل�سلب
احل��ق��وق وقمع احل��ري��ات .و�أفادت
احل�صيلة الر�سمية التي ن�شرت،
ب�أن � 17شخ�صاً ُقتلوا بينهم  3من
عنا�صر الأمن منذ بدء التظاهرات
و�سط �شكوك �إزاء تعمد ال�سلطات
“التعتيم” على ال��ع��دد احلقيقي
لل�ضحايا ،يف ال��وق��ت ال��ذي ذكرت
فيه منظمة حقوقية غري حكومية
�أن ع��دد القتلى جت��اوز  31قتي ً
ال
وهو عدد مر�شح لالرتفاع يف ظل
حملة قمع �إيرانية غري م�سبوقة.
تو�سع االحتجاجات
ومع تو�سع رقعة االحتجاجات التي
ام��ت��دت �إىل �أك�ثر م��ن  15مدينة
مع حماوالت ال�شرطة “اليائ�سة”
ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ق��ن��اب��ل ال��غ��از امل�سيل
للدموع لتفريق احل�شود كان امللفت
دع���وات احل��ر���س ال��ث��وري الإيراين
ال�سلطة الق�ضائية يف البالد �إىل
حماكمة “الذين ين�شرون �أخباراً
كاذبة و�شائعات” عن واقعة وفاة
ام������ر�أة ���ش��اب��ة يف ح��ج��ز لل�شرطة
وال��ت��ي �أث����ارت اح��ت��ج��اج��ات وا�سعة
يف �أن��ح��اء ال��ب�لاد تزامناً م��ع �أنباء
نقلتها و�سائل �إع�لام �إيرانية ب�أنه
من املقرر خروج مظاهرات م�ؤيدة
للحكومة مل��واج��ه��ة االحتجاجات
امل��ع��ار���ض��ة .وي��ب��دو �أن التظاهرات
ال���ت���ي ات�����س��ع��ت رق��ع��ت��ه��ا يف �إي�����ران
ت��ك�����س��ر امل��ح��رم��ات وت�����ض��ع النظام
الإ�سالمي القائم يف طهران �أمام
حت����د غ��ي�ر م�������س���ب���وق ب���ع���د مقتل
مه�سا �أميني الذي �أ�سهم يف هيكلة
ثقافية االحتجاجات عن �سابقاتها

دعوى ق�ضائية على مقا�س ترامب!...
•• بيري مارتن*

ب��اجل��م��ع ب�ي�ن م��ط��ال��ب �سيا�سية
ودي���ن���ي���ة وث���ق���اف���ي���ة وه�����و م����ا دفع
�إيرانيات حلرق حجابهن بو�صفه
رم��زاً ال�ستبداد النظام الديني يف
�إي�����ران .ون��ق��ل م��وق��ع “�إيران بال
�أقنعة” �أن االح��ت��ج��اج��ات التي
ت�شهدها �إيران حالياً تطرح حتدياً
للنظام الديني بقيادة علي خامنئي
الذي يحكم قب�ضته على ال�سلطة
م��ن��ذ وف���اة اخلميني ق��ائ��د الثورة
الإ���س�لام��ي��ة ال��ت��ي �أط��اح��ت بنظام
ال�شاه يف  1979بالإ�شارة �إىل �أن
�إيران �شهدت “احلركة اخل�ضراء”
يف  2009بعد ان��ت��خ��اب��ات مثرية
للجدل ،ثم تظاهرات يف 2018
و�أخ����������رى يف نوفمرب(ت�شرين
الثاين)  2019بعد ارتفاع �أ�سعار
البنزين والت�ضخم العام.
عالمة فارقة
ويف “عالمة فارقة” يف تاريخ
االحتجاجات التي �شهدتها �إيران،
�أ���ش��ع��ل��ت ال��ن�����س��اء ال��ن��ار بحجابهن

واملتظاهرون ب�صور رج��ال الدين
ب��ي��ن��ه��ا �����ص����وراً خل��ام��ن��ئ��ي ولقائد
ف��ي��ل��ق ال��ق��د���س ال�����س��اب��ق اجل��ن�رال
قا�سم �سليماين الذي قتل يف غارة
�أمريكية مطلع  2020يف بغداد.
وق��ال اخلبري يف ال�����ش���أن الإيراين
يف ج��ام��ع��ة ب��ي�روت ع��ل��ي ف��ت��ح اهلل
جناد ملوقع “�إيران �إنرتنا�شونال”
الإخباري “هذه �أك�بر احتجاجات
منذ نوفمرب .2019
التحركات الوطنية ال�سابقة كانت
تقودها الطبقات العاملة و�أثارها
ت����ده����ور الأو������ض�����اع االجتماعية
واالقت�صادية ،لكن ال�����ش��رارة هذه
امل������رة ك���ان���ت اج��ت��م��اع��ي��ة ثقافية
و�سيا�سية” ،م�ضيفاً “مل يتوقع
النظام �أن ي���ؤدي اعتقال مواطنة
ووف����ات����ه����ا �إىل �إث���������ارة انتفا�ضة
وطنية».
وذك��������ر امل����ح����ل����ل يف م���ع���ه���د �أم�����ن
و�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��ق��د���س �ألك�سندر
غرينربغ�“ :إنهن ال�ضحايا ومن
الطبيعي �أن يقمن باالحتجاج.

والأه����م م��ن ذل���ك ه��و �أن الرجال
يدعموهن” ،م�����ش�يراً �إىل تزايد
“علمنة” املجتمع الإيراين كما �أن
ذلك يقلق املتدينني الإ�صالحيني
لأنهم يدركون �أن النتيجة �ستكون
�أن ال�شعب �سينتهي به الأم��ر �إىل
كره الإ�سالم والدين».
وقال دبلوما�سي �أوروب��ي�“ :أعتقد
�أن��������ه ����س���ي���ك���ون ه����ن����اك ت�������ش���دد يف
ال���ن���ظ���ام��� ،س��ي��دف��ع��ه��م ذل����ك �أي�ضاً
�إىل ع��دم �إظ��ه��ار �أي م��رون��ة ب�ش�أن
خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة”،
م�ضيفاً “هذه التظاهرات �ستعر�ض
ا�ستمرارية النظام للخطر ،ففي
نوفمرب(ت�شرين الثاين) 2019
مل ي��ت�رددوا يف �إط�ل�اق ال��ن��ار على
املحتجني وال �أرى م��ا �سريدعهم
هذا العام».
«وقت ح�سا�س»
وت��ت��زام��ن ال��ت��ظ��اه��رات م��ع “وقت
ح�سا�س” للغاية بالن�سبة للنظام
الإي��راين الذي �أ�ضعفته العقوبات
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��دول��ي��ة املرتبطة

ب�برن��اجم��ه ال���ن���ووي واملفاو�ضات
ل��ل��ع��ودة �إىل ات��ف��اق��ي��ة ف��ي��ي��ن��ا لعام
 2015وامل��ع��روف��ة با�سم “خطة
العمل امل�شرتكة ال�شاملة” ال�شرط
الأ�سا�سي لرفع العقوبات ،يف طريق
م�سدود منذ عدة �أ�شهر.
وك���ع���ادت���ه���ا �����س����ارع����ت ال�سلطات
الإي���ران���ي���ة �إىل ح��ج��ب الو�صول
�إىل الإن�ترن��ت �أو تقييد الو�صول
حتى مل��واق��ع مرخ�صة وم�سموحة
يف �إي������������ران مل����ن����ع ن�������ش���ر ال�������ص���ور
وال���دع���وات �إىل ال��ت��ظ��اه��ر ويقول
موقع “نتبلوك�س” ومقره لندن
ال�������ذي ي����راق����ب ع���م���ل���ي���ات حجب
الإنرتنت يف جميع �أنحاء العامل،
�إن “قيوداً فر�ضت للو�صول �إىل
تطبيق ان�ستغرام موقع التوا�صل
االجتماعي الرئي�سي الوحيد املتاح
يف �إي����ران ل��ك��ن ذل���ك مل مي��ن��ع من
انت�شار مئات الفيديوهات امل�صورة
من خمتلف امل��دن الإي��ران��ي��ة التي
ت�شهد حركة احتجاجية منظمة
�ضد النظام الإيراين».

هل الدعوى الق�ضائية يف والية نيويورك مقدمة
ل�لائ��ح��ة االت���ه���ام اجل��ن��ائ��ي��ة ل��ل��رئ��ي�����س الأمريكي
ال�سابق �أم جمرد مطب يف طريق عودته؟
رفعت املدعية العامة لوالية نيويورك ،ليتيتيا
جيم�س �أول �أول �أم�س الأربعاء دعوى مدنية من
� 222صفحة �ضد دونالد ترامب و�أبنائه البالغني
مي��ك��ن �أن ت��ع ّ��ط��ل �أع��م��ال��ه��م وجت�بره��م ع��ل��ى دفع
غرامات قدرها  250مليون دوالر.
ل���ن ت��ق��ود ه���ذه ال���دع���وى دون���ال���د ت���رام���ب �إىل
ال�سجن ،لكن الرئي�س ال�سابق �سيتعرث يف املحكمة
لفرتة طويلة ،ومبا �أن عبء الإثبات يف الإجراءات
املدنية �أقل ثق ً
ال ،ف�إن فر�ص �إ�صدار حكم بالإدانة
حقيقية للغاية.
ومع ذلك ،من الناحية ال�سيا�سية ،ال يزال ت�أثري
هذه احللقة اجلديدة يف ملحمة ترامب القانونية
غري م�ؤكد.
دعوى ترامبية
�إنها دعوى ق�ضائية تليق بدونالد ترامب� ،أو ًال
ب�سبب حجم الأع��م��ال االحتيالية التي تعر�ضها،
ول��ك��ن �أي���ً��ض��ا لأن��ه��ا تك�شف �أن ال��ن��ج��اح��ات املالية
الظاهرة للملياردير ،مثل جناحاته ال�سيا�سية،
تعتمد �إىل حد كبري على الأكاذيب.
يت�ضمن ال��ت��زوي��ر الأك��ث�ر ت���ك���را ًرا يف الدعوى
الق�ضائية ت�ضخي ًما م�صطن ًعا لقيمة الأ�صول
ل��ت���أم�ين ال��ق��رو���ض ال�ضخمة ال��ت��ي �أب��ق��ت �أعمال
ت��رام��ب قائمة .ويف مثال تهريجي على ت�ضخم
الأ����ص���ول��� ،ض��اع��ف ت��رام��ب ث�ل�اث م���رات م�ساحة
�شقته ال��ف��اخ��رة يف ن��ي��وي��ورك ،وه���ي ك��ذب��ة ميكن
التحقق منها ب�سهولة.
وحقيقة �أن ت��رام��ب قلل م��ن قيمة �أ���ص��ول��ه يف
نف�س الوقت لأغرا�ض �ضريبية قد يعر�ضه ملزيد

معلومات عن  4مناطق �أوكرانية تنظم ا�ستفتاء االن�ضمام �إىل رو�سيا
رغ��م �أن املناطق الأرب���ع يف �أوكرانيا
ب�����������د�أت �أم�����������س اجل����م����ع����ة ،تنظيم
ا�ستفتاءات لالن�ضمام لرو�سيا ،هي
عمليا م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ف��ع��ل مبو�سكو،
يرى خرباء �أن هذه اخلطوة �ستفتت
�أوك��ران��ي��ا ك��دول��ة ،و�ستطلق مرحلة
جديدة من ال�صراع امل�شتعل منذ 7
�أ�شهر .
وانطلقت �أم�س و�ست�ستمر حتى الـ27
م���ن ���س��ب��ت��م�بر اجل�����اري ا�ستفتاءات
يف م��ن��اط��ق ل��وغ��ان�����س��ك ودونيت�سك
وخري�سون وزاباروجيا.
يقول رئي�س مركز احل��وار الرو�سي
العربي ،م�سلم �شعيتو ،يف ح��وار مع
موقع “�سكاي نيوز عربية” ”:هذه
امل���ن���اط���ق الأرب��������ع ه����ي م����ن طالبت
بتنظيم اال�ستفتاءات فيها للخال�ص
م���ن ال��ق��م��ع الأوك�������راين امل���دي���د لها،
ولهذا فاالن�ضمام لرو�سيا هو خيار
���ش��ع��ب��ي ع����ام يف ت��ل��ك امل���ن���اط���ق التي
تنق�سم لق�سمني:
�أول����ه����ا :ت��ل��ك ال���ت���ي ت��ق��ع يف �إقليم
دونبا�س بال�شرق ،وت�ضم جمهوريتي
ل���وغ���ان�������س���ك ودون���ي���ت�������س���ك اللتني
ب����ادرت����ا م��ن��ذ ع����ام  2014الع�ل�ان
ا�ستقاللهما عن كييف ،لكنهما ظلتا
طيلة � 8سنوات تتعر�ضان ل�ضغوط
عنيفة ولق�صف �شبه يومي من قبل
ال���ق���وات الأوك���ران���ي���ة ،وه���و م���ا �أدى
مل��ق��ت��ل �أك��ث�ر م���ن � 14أل����ف �شخ�ص
من مواطنيهما ،ولهذا فاال�ستفتاء
ل�لان�����ض��م��ام ل��رو���س��ي��ا ه���و الطريق
الوحيد �أم��ام لوغان�سك ودونيت�سك
للخال�ص من التهديدات الأوكرانية
املتوا�صلة».

ث���ان���ي���ه���م���ا :م���ن���ط���ق���ت���ا خ�ي�ر����س���ون
وزاب���وروج���ي���ا ف��ت��ق��ع��ان يف اجلنوب،
وه��م��ا �أي�����ض��ا ل��ط��امل��ا ع��ان��ى �سكانهما
من اال�ضطهاد والتمييز على خلفية
ك��ون��ه��م يف غ��ال��ب��ي��ت��ه��م م���ن الرو�س،
ول���ه���ذا ف��اال���س��ت��ف��ت��اء ف��ي��ه��م��ا يحظى
بدعم �شعبي وا�سع ،حيث يقدر عدد
من يحق لهم الت�صويت ب�أكرث من
ن�صف م��ل��ي��ون ،يف ح�ين �أن جمموع
�سكانهما ك��ان يربو على  5ماليني
ن�����س��م��ة ،ل��ك��ن ب��ف��ع��ل ���س��ي��ا���س��ات كييف
ال��ت��م��ي��ي��زي��ة وب��ف��ع��ل احل�����رب هاجر
الكثريون منهم على مدى ال�سنوات
املا�ضية».
خلفية تاريخية
ي�ضيف �شعيتو“ :هذه املناطق الأربع
تاريخيا هي رو�سية ،فمثال خري�سون
كانت من �أهم موانئ الإمرباطورية
الرو�سية يف البحر الأ���س��ود ،وكذلك
م��ي��ن��اء م��دي��ن��ة م����اري����وب����ول ،وحتى
ع��ا���ص��م��ة �أوك���ران���ي���ا ك��ان��ت ت�سمى يف
العهد القي�صري بكييف الرو�سية،
حيث �أن �سكان هذه املناطق يتحدثون
الرو�سية كلغة �أم ،وتربطهم �صالت
ت��اري��خ��ي��ة ودي��ن��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة عريقة
برو�سيا� ،إن يف عهودها القي�صرية �أو
يف زمن االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق».
وي�سهب اخلبري يف ال�ش�ؤون الرو�سية،
قائال ”:الدولة ال�سوفييتية وزعت
امل���ن���اط���ق والأق����ال����ي����م ال���ت���اب���ع���ة لها
�إداري������ا ،وف��ق��ا الع��ت��ب��ارات وح�سابات
�أي��دي��ول��وج��ي��ة لإن�����ش��اء جمهوريات
عديدة ،وم��ع انهياره تخلى بوري�س
يلت�سن الذي حل حمل غوربات�شوف
ك���������أول رئ���ي�������س ل��ل�احت����اد الرو�سي
اجلديد ،عن حقوق رو�سيا التاريخية

واجل��غ��راف��ي��ة يف ت��ل��ك اجلمهوريات
ك�أوكرانيا مثال».

طبقة عاملة قوية فيها متا�شيا مع
االيديولوجية املارك�سية اللينينية».

مناطق غنية باملوارد الطبيعية
«هذه املناطق تتمتع برثوات وموارد
طبيعية ك��ب�يرة وه���ي منبع رئي�سي
للفحم احلجري واحلبوب والغالل
وخ����ا�����ص����ة دوار ال�شم�س” ،وف���ق
�شعيتو.
وي�������ض���ي���ف“ :ف�ضال ع����ن امل�صانع
ال��ك��ث�يرة ال��ت��ي مت��ي��زه��ا وال��ت��ي تعود
ب��ت��اري��خ��ه��ا ل��زم��ن ال�����س��وف��ي��ي��ت ،وهو
ال��ع��ام��ل الأب�����رز ال����ذي دف���ع الزعيم
ال�������س���وف���ي���ي���ت���ي ف��ل��ادمي��ي��ر لينني،
الحلاقها �آنذاك بجمهورية �أوكرانيا
ال�����س��وف��ي��ي��ت��ي��ة ���س��ع��ي��ا م���ن���ه اليجاد

واقع جيو�سيا�سي جديد
م��ن جهته ،يقول اخلبري يف ال�ش�أن
الرو�سي والأ�ستاذ مبدر�سة مو�سكو
العليا لالقت�صاد ،رام���ي القليوبي،
يف ل���ق���اء م���ع م���وق���ع “�سكاي نيوز
عربية”“ :اثنتان من بني املناطق
الأرب��������ع ال���ت���ي ���س��ت��ل��ت��ح��ق برو�سيا،
وه��م��ا دون��ي��ت�����س��ك ول��وغ��ان�����س��ك حتى
ق��ب��ل �إج�����راء اال���س��ت��ف��ت��اءات املرتقبة
غ����دا ،ت��ق��ع��ان خ����ارج ���س��ي��ط��رة كييف
و�سلطتها ،فهما م��ن��ذ ع���ام 2014
منف�صلتان عن �أوكرانيا� ،إبان تفجر
�أزمة �شبه جزيرة القرم بني مو�سكو

وكييف �آنذاك».
وي�ضيف�“ :أما مقاطعة خري�سون
فهي من �أول املناطق التي �سيطرت
ع��ل��ي��ه��ا ال���ق���وات ال��رو���س��ي��ة يف بداية
ع��م��ل��ي��ت��ه��ا ال��ع�����س��ك��ري��ة يف �أوكرانيا
وم��رك��زه��ا م��دي��ن��ة خ�ير���س��ون ب�سط
الرو�س �سيطرتهم الكاملة عليها يف
منت�صف �شهر مار�س املا�ضي ،فيما
ت�سيطر رو�سيا على قرابة  75يف املئة
من م�ساحة مقاطعة زابوروجيا».

تو�سع االحتاد الرو�سي
وي��ت��اب��ع“ :بعد ه���ذه اال�ستفتاءات
وان�������ض���م���ام ت��ل��ك امل���ن���اط���ق لل�سيادة
الرو�سية ،ف�إن عدد الكيانات الإدارية
يف رو�سيا �سريتفع من � 85إىل 89

من التهم .وت�شري الدعوى املدنية �إىل �أدلة ميكن
ا�ستخدامها لدعم املالحقة اجلنائية الفيدرالية.
هل يفلت الدون تفلون؟
بالإ�ضافة �إىل تعري�ض ج��زء كبري م��ن �أعمال
ت���رام���ب ل��ل��خ��ط��ر ،ف������إن امل��ح��اك��م��ة ال���ت���ي ت���ب���د�أ يف
نيويورك� ،ستك�شف ممار�ساته االحتيالية ،وتلقي
بع�ض ال�ضوء على العالقات الغام�ضة واملريبة
التي تربطه بدائنيه الأجانب.
خالل الأ�شهر القليلة املقبلة وحتى انتخابات عام
 ،2024التي يبدو �أن دونالد ترامب م�صمم على
امل�شاركة فيها� ،ستتقا�سم ه��ذه املحاكمة عناوين
الأخ��ب��ار م��ع ع��دد كبري م��ن الق�ضايا واملحاكمات
املدنية �أو اجلنائية املحتملة.
فهل �ستمنع هذه امللحمة القانونية عودة دونالد
ترامب �إىل البيت الأبي�ض؟
وه���ل مي��ك��ن ل��ل��رج��ل ال���ذي ق��ي��ل �إن���ه ق���ادر على
�إط�ل�اق ال��ن��ار على �شخ�ص م��ا يف و�ضح النهار يف
اجل��ادة اخلام�سة واحلفاظ على دعم ناخبيه� ،أن
يتغلب على ه��ذه امل��وج��ة م��ن االت��ه��ام��ات ويخرج
�ساملاً ،مثل البطل اخل���ارق ال��ذي ينجو م��ن وابل
نريان مدفع ر�شا�ش؟
وه���ل �ستنزلق ه���ذه االت��ه��ام��ات الأخ��ي��رة ،مثل
غريها من قبلها ،على درع “ الدون تفلون “؟
هذه الأ�سئلة لي�س لها �إجابات مر�ضية حقًا .ويف
الوقت احلايل ،ال يُظهر امل�ؤيدون اجلمهوريون �أي
عالمة على ت�أثرهم بالأعباء القانونية الثقيلة ملن
يظل املر�شح الأوف��ر ً
حظا للفوز برت�شيح حزبهم
للرئا�سة� ،أكرث مما هم عليه يف �سيل �أكاذيبه حول
انتخابات .2020
من غري الوا�ضح �أن جمهور الناخبني �سيتجاوز
الأمر بهذه ال�سهولة ،لكن حقيقة �أننا ال ن�ستطيع
�أن نكون مت�أكدين متامًا تقول الكثري عن حالة
الدميقراطية الأمريكية.

ترجمة خرية ال�شيباين

*�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية  -مركز الدرا�سات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية
املعرفة حول الرهانات الدويل

ا�ستفتاءات يف مناطق لوغان�سك ودونيت�سك وخري�سون وزاباروجيا

•• وا�شنطن-وكاالت

العقوبات والقيود على ال�سفر وعدم الرغبة يف الإن�ضمام �إىل
القتال .ومت اعتقال املئات من املحتجني على احلرب يف �أنحاء
رو�سيا ليل الأربعاء.
وق��ال��ت امل��دي��رة التنفيذية ملعهد م��اك�ين يف جامعة �أريزونا
�إي��ف��ل�ين ف��ارك�����ش�“ :أعتقد �أن م��ا يخ�شاه ال��رو���س ه��و �أنهم
ينظرون �إىل هذا على �أنه عالمة �ضعف ...وهم يفهمون �أن
الرئي�س يريد مزيداً من الرجال يف اجلي�ش ...وي�ستدعي
االحتياط ،وب�شكل �أ�سا�سي ،غري املتطوعني ،لأنهم يف م�أزق...
ول��ذا يقول الرو�س لأنف�سهم ،ح�سناً م��اذا لو مل ينجح ذلك
وما هي اخلطوة التالية ،رمبا يدعو �إىل تعبئة عامة ،وهذا
يعني �أي واحدٍ منا...ولذلك هم يحجزون التذاكر لل�سفر،
كي يتجنبوا التعبئة امل�ستقبلية التي قد ت�شملهم».

كيانا ،وبذلك �ستنطبق �أوتوماتيكيا
ال��ع��ق��ي��دة الع�سكرية ال��رو���س��ي��ة على
ه��ذه امل��ن��اط��ق ،بحيث �أن تعر�ض �أي
منها للهجوم �سيعترب تهديدا لوجود
الدولة الرو�سية ككل” ،وفق اخلبري
بال�ش�ؤون الرو�سية .
وي�����ق�����ول“ :وهكذا فالتلويحات
ال��رو���س��ي��ة ب��ال�����س�لاح ال���ن���ووي قبيل
ت���ن���ظ���ي���م ه�������ذه اال�����س����ت����ف����ت����اءات ،ال
ي���ج���ب ق����راءت����ه����ا ك��ت��ه��دي��د مبا�شر
با�ستخدامه ،بل هي �أق��رب لر�سائل
حت��ذي��ري��ة للغرب للحد م��ن �إيغاله
بدعم �أوك��ران��ي��ا ع�سكريا ،والر�ضوخ
ل���ل���واق���ع اجل���ي���و����س���ي���ا����س���ي اجل���دي���د
ال��ذي �سيتمخ�ض ع��ن اال�ستفتاءات
الأربعة” ،كما يختم القليوبي .

حمادثات بني املجر ورو�سيا

•• بوداب�ست-رويرتز

ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة امل��ج��ري �أم�س
اجلمعة �إن��ه التقى بنظريه الرو�سي
�سريجي الفروف يف نيويورك ،حيث
بحثا �إم������دادات ال��غ��از وب��ن��اء مفاعل
باك�س النووي الذي تقوم رو�س �أتوم
الرو�سية ب�إن�شائه.
و�أو�ضح وزير اخلارجية بيرت �سيارتو
ع��ب��ر م���ق���ط���ع ف���ي���دي���و ع���ل���ى موقع
في�سبوك بعد اللقاء ،الذي عُقد على
هام�ش اجتماعات اجلمعية العامة
للأمم املتحدة� ،أنه �سيلتقي بالرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة رو�����س �أت����وم يوم
االثنني لبحث التطورات الرئي�سية
يف م�شروع املحطة النووية.
وب��د�أت ج��ازب��روم الرو�سية ال�شهر املا�ضي زي��ادة �إم���دادات الغاز �إىل املجر،
�إ�ضافة �إىل الكميات املتفق عليها �سابقا مبوجب اتفاق توريد طويل الأجل
عرب خط �أنابيب ترك �سرتمي .وت��زود مو�سكو املجر مبعظم احتياجاتها
م��ن النفط وال��غ��از .وتنتقد امل��ج��ر ،الع�ضو يف االحت���اد الأوروب�����ي ،ب�شدة
العقوبات التي يفر�ضها التكتل على رو�سيا ب�سبب غزوها �أوكرانيا ،وترى �أن
الإجراءات ف�شلت يف �إ�ضعاف مو�سكو ب�شكل ملمو�س ،بينما قد تقود لتدمري
االقت�صاد الأوروبي.

قازاخ�ستان ت�سجل تدفقا
�أكرب للرو�س و�سط التعبئة

•• �أملا اتا-رويرتز

قالت ال�سلطات يف قازاخ�ستان �أم�����س اجلمعة �إن ال��ب�لاد �شهدت زي���ادة يف
عدد الوافدين من رو�سيا املجاورة بعد �أن �أعلنت مو�سكو حملة جتنيد هذا
الأ�سبوع للقتال يف �أوكرانيا .و�أمر الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ب�أول
تعبئة لرو�سيا منذ احلرب العاملية الثانية و�أيد خطة ل�ضم م�ساحات �شا�سعة
من �أوكرانيا مما �أدى �إىل نزوح للرجال يف �سن التجنيد من البالد.
وق��ال حر�س احل��دود يف قازاخ�ستان يف بيان �إن �أربعة من بني  30نقطة
تفتي�ش على احل��دود مع رو�سيا ،وهي ثاين �أط��ول حدود يف العامل ،ت�شهد
اكتظاظا �شديدا ،دون �أن يُديل ب�أعداد الوافدين.
وق��ال �شاهد ،طلب عدم الك�شف عن هويته خوفا على �سالمته ،لرويرتز
�إنهم ا�صطفوا يف طابور عند نقطة تفتي�ش حدودية منذ �صباح �أم�س الأول
اخلمي�س و�شاهدوا حركة مرور كثيفة ب�شكل غري عادي من اجلانب الرو�سي
وقيام حر�س احلدود الرو�سي بفح�ص ال�سيارات فح�صا دقيقا و�شامال.
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ا�ستفاد �إىل حد كبري من الو�ضع املت�أزم

فيكتور �أوربان والتوازن بني االحتاد الأوروبي ورو�سيا
•• الفجر -ريناتا فارجا
ترجمة خرية ال�شيباين
منذ املنعطف “غري ليربايل” ال��ذي اتخذه
رئي�س ال����وزراء فيكتور �أورب����ان ع��ام ،2014
تعر�ضت احلكومة املجرية النتقادات االحتاد

الأوروب���ي ب�سبب التفكيك التدريجي ل�سيادة
القانون .م�شروع �أورب��ان ال�سيا�سي “يف من�صبه
منذ ع��ام  ،2010بعد تفوي�ض �أول من 1998
�إىل  ”2002هو ت�أ�سي�س دولة جمرية جديدة،
حددها يف خطابه ال�شهري يف  28يوليو 2014
على �أنها “�شكل من �أ�شكال التنظيم املجتمعي

قادر على جعل املجتمع تناف�س ّيا يف ال�سباق العاملي
الكبري للعقود القادمة ،من خالل االنف�صال عن
العقائد والأيديولوجيات املقبولة يف �أوروب��ا
الغربية والتحرر منها «.
يجر ب�لاده بعيدً ا ع��ن قيم وم��ب��ادئ االحت��اد
الأوروبي ،ويقرتب �أكرث من الأنظمة ال�سلطوية

مثل ال�صني ورو�سيا ،ينتقد �أورب���ان با�ستمرار
تراجع الليربالية ،ويهنئ نف�سه على “جناح”
�سيا�سته اخلا�صة “املحافظة والدميقراطية
وامل�سيحية والوطنية” ،التي تتغذى �إىل حد
كبري من الدعاية املناه�ضة للهجرة والإ�صرار
امل�ستمر على الهوية والأمن وال�سيادة.
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ففي ا�سرتاتيجية لعبة مزدوجة،
تقوم احلكومة متوجهة لر�أيها
العام ب�إخراج “حرب اال�ستقالل”
ال����ت����ي ت��خ��و���ض��ه��ا ����ض���د االحت�����اد
الأوروب���������������ي ل���ت���ق���ط�ي�ر ر����س���ائ���ل
مناه�ضة لأوروب����ا على امل�ستوى
الوطني  ...بينما ت�ؤكد يف الف�ضاء
الأوروبي تع ّلق املجريني باالحتاد
الأوروبي.
«حياد» املجر يف مواجهة
احلرب يف �أوكرانيا
كان التقارب بني املجر ورو�سيا
م��و���ض��ع ان��ت��ق��ادات داخ���ل االحتاد
الأوروب����������ي م���ن���ذ ع�����دة �سنوات؛
و�أدى املوقف امللتب�س الذي تبنته
بوداب�ست جتاه احلرب يف �أوكرانيا
خالل الأ�شهر ال�ستة املا�ضية �إىل
زيادة هذه التوترات.
ي��ل��ع��ب �أورب���������ان دور امل����وازن����ة
ب�ين ال���وح���دة امل��زي��ف��ة م��ع الدول
الأع�������ض���اء ،م���ن ن��اح��ي��ة ،ورغبته
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�������رى ،يف مراعاة
ال�صديق الرو�سي ،اىل درج��ة �أن
دع��اي��ة حكومته حتجب املخاطر
اجليو�سيا�سية للحرب.
ن����أت امل��ج��ر بنف�سها ع��ن �سيا�سة
العقوبات الأوروب��ي��ة ،مبا يعزلها
ب�����ش��ك��ل م���ت���زاي���د داخ������ل االحت�����اد
الأوروب�������������������ي؛ اال ان خطتها
االت�����ص��ال��ي��ة امل��ن��اه�����ض��ة لالحتاد
الأوروب�������ي ت��ع��زز ���س��ل��ط��ة فيكتور
�أورب��������ان ،ال����ذي ف����از ب�����س��ه��ول��ة يف
االنتخابات الت�شريعية يف �أبريل
املا�ضي.
و����ش���دد �أورب������ان خ�ل�ال زيارته
مل��و���س��ك��و م��ط��ل��ع ف�براي��ر 2022
على �أن ال��ع�لاق��ات ب�ين البلدين
ك����ان����ت “متوازنة و�إي���ج���اب���ي���ة
وبناءة” ،وو����ص���ف وج�����وده ب�أنه
“مهمة �سالم” ،م���ؤك��دا �أن��ه “ال
يوجد زعيم �أوروب��ي واح��د ،يريد
�صراعا مع رو�سيا «.
يف  25فرباير� ،أي بعد يوم من
ب��دء غ��زو �أوك��ران��ي��ا ،ط��رح رئي�س
ال�������وزراء يف ال���واج���ه���ة اعتبارات
اقت�صادية بحتة ،ال �سيما اعتماد
امل����ج����ر ع����ل����ى ال�����غ�����از ال����رو�����س����ي،
متجاه ً
ال رع��ب احل���رب ،و�أظهر
ن���وع���ا م����ن احل����ي����اد يف ال�صراع
حل���م���اي���ة ع�ل�اق���ت���ه اجل����ي����دة مع
فالدميري بوتني:
«لقد �شرحت و�أو�ضحت �أن املجر
بلد يف و�ضع �صعب .لدينا �أكرث
من مائة وثالثني كيلومرتا من
احلدود مع �أوكرانيا.
يجب �ضمان �أم��ن املجر يف هذه
احل��ال��ة ،لأن ه��ذا ه��و �أه���م �شيء.
لقد �أو�ضحت �أن املجر ال ت�شارك
يف هذه احل��رب ولن تنجر �إليها،
و�سن�ضمن �أن ال�لاج��ئ�ين الذين
ي�صلون �إىل املجر يتلقون الرعاية
املنا�سبة».
ي��ع��ار���ض رئ��ي�����س ال�����وزراء عبور
الأ���س��ل��ح��ة امل��وج��ه��ة �إىل �أوكرانيا
�أرا�ضيه ،ويف�ضل تعزيز اجلهود
الإن�سانية والت�ضامن من خالل
ا�ستقبال الالجئني الأوكرانيني.
بعد مترير العقوبات الأوىل �ضد
رو���س��ي��ا ،ع��ار���ض��ت امل��ج��ر احلظر
امل���ف���رو����ض ع��ل��ى ال��ن��ف��ط والغاز
ال��رو���س��ي “دفاعا ع���ن امل�صلحة
الوطنية” .وخم��اط�� ًب��ا �أن�صاره،
ه ّ����ول �أورب������ان ،ك��ال��ع��ادة ،رهانات
املفاو�ضات الأوروبية.

�أث�����ار امل��وق��ف
امللتب�س لرئي�س
الوزراء املجري
جت����اه رو���س��ي��ا
انتقادات كثرية
داخ��ل الف�ضاء
الأوروب�����������ي

امتد التوتر الأوروبي �إىل جمموعة فيزيغراد

عدم التخلي عن العالقة مع رو�سيا

االنتقادات والهجمات القادمة من جميع الأطراف متنح �شك ًال من الزعامة لفيكتور �أوربان وت�ساهم يف نفوذه املتزايد
امل��ج��ر ه��ي ال��دول��ة ال��وح��ي��دة يف
االحتاد الأوروب��ي حتى الآن التي
مل ت��وق��ع على االل��ت��زام الرمزي
ب�ضبط ال��ط��اق��ة ،وتف�سري هدف
ال��ت�����ض��ام��ن الأوروب��������ي ع��ل��ى �أن���ه
تعبري عن رغبة االحتاد الأوروبي
يف حرمان بوداب�ست من احتياطها
اال�سرتاتيجي.
وم��ت��ج��اه��ل��ة اجل���ه���ود امل�شرتكة
ل������ل������دول الأع���������������ض�������اء� ،أع����ل����ن����ت
احل��ك��وم��ة ،يف �سبتمرب ،2022
دون لهجة انت�صارية ،توقيع عقد
�إ���ض��ايف لتوريد ال��غ���أاز م��ع �شركة
غازبروم.
�سرد ّية حرب “الطاقة” يف
خدمة الدعاية احلكومية
ت����زام����ن غ�����زو �أوك�����ران�����ي�����ا مع
ح��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ات الت�شريعية،
وحت���ول���ت احل�����رب اىل مو�ضوع
رئ��ي�����س��ي ل��ل��ح��م��ل��ة وان����دجم����ت يف
اخلطاب احلكومي املتمحور حول
ال�سردية الوطنية .خطاب يثري
اخل����وف ،وي�ضخم ا�سرتاتيجية
احل��ل��ف��اء ،وي�ب�رز ت��ع��ار���ض موقف
�أورب���ان امل��داف��ع عن املجريني مع
خطاب املعار�ضة امل���ؤي��د لأوروبا،
وبالتايل ،وفقًا لرئي�س الوزراء،
املعادي مل�صالح املواطنني.
ب���ع���د االن����ت����خ����اب����ات ،وبف�ضل
ان��ت�����ص��اره ،ك��ث��ف ف��ي��ك��ت��ور �أورب����ان
ه���ج���م���ات���ه امل���ن���اه�������ض���ة ل�ل�احت���اد
الأوروب������ي ،حم ّ���وال ال�ترك��ي��ز من
احل�����رب يف �أوك���ران���ي���ا �إىل �أزم����ة
الطاقة يف �أوروبا.
وت��ع��م��ل ر���س��ائ��ل��ه ع��ل��ى تر�سيخ
ال���ره���ان���ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،وتقدمي
تعار�ض بني بروك�سل وبوداب�ست،
مم����ا ي��ج��ع��ل ال�������س���ك���ان املجريني
�ضحية حلرب الطاقة ،وجمربون
على املعاناة من عواقب العقوبات
االقت�صادية التي فر�ضها االحتاد
الأوروبي على رو�سيا.
لقد ّ
مت حجب العدوان الأوكراين

واملخاطر اجليو�سيا�سية للحرب،
وت�ضخيمقراراتاالحتادالأوروبي
ب���اع���ت���ب���اره���ا ت���ه���دي���دات لل�سالم
والأم�������ن���� .ش���ع���ارات م��ث��ل “نحن
ن��داف��ع ع��ن املجر” ،و”بالن�سبة
لنا ،امل�صالح املجرية ت�أتي �أو ًال”،
تتكرر ب�لا ح���دود ،وتبني �صورة
دولة �أمومة مطمئنة ،مما يجعل
رئي�س ال����وزراء ووزي���ره لل�ش�ؤون
اخل���ارج���ي���ة ،ب��ي�تر �سزيجاراتو،
ي���ب���دوان م��ث��ل امل��ن��ق��ذي��ن لل�شعب
الهنغاري ،وال يرتددان يف مواجهة
اجلميع ،يف �ساحة املعركة.
ويف هذا ال�سياق ،بعد االجتماع
الأوروب�����������ي ل��������وزراء ال���ط���اق���ة يف
���� 9س���ب���ت���م�ب�ر � ،2022صرح
����س���زي���ج���ارات���و“ :خالل اجتماع
جم��ل�����س ال�������وزراء ال���ي���وم� ،س�ألت
الذين يريدون و�ضع �سقف �سعر
الغاز كيف �سيتم نقل الغاز املهدر

�إىل امل���ج���ر :يف ح��ق��ي��ب��ة ظ��ه��ر �أم
بالطائرة �أم بالقطار؟ «.
�إن ال��ن�برة ال�ساخرة واملتعالية
ل��ل��ت��وا���ص��ل احل���ك���وم���ي ت�ستبعد
االحت�������اد الأوروب�����������ي وت� ّشوهه،
مب���ق���ارن���ت���ه ب�����ـ “ال�سيارة ذات
الإط�������ارات الأرب���ع���ة املعطوبة”،
وا���س�ترات��ي��ج��ي��ت��ه امل���ق���دم���ة على
�أنها �سخيفة“ :بقاذف اللهب ،ال
ميكن �إخماد احلريق».
وك����م����ا ه����و احل�������ال يف جميع
اخلطابات ال�شعبوية ،يتم تقدمي
ح���ل “احل�س ال�سليم”� :إنهاء
ال�����ص��راع م���ن خ�ل�ال التفاو�ض.
ف���ك���رة ب�����س��ي��ط��ة ت��ت��ي��ح للحكومة
�إظهار نف�سها على �أنها تعمل من
�أجل ال�سالم“ :هدفنا هو ال�سالم،
نحن �إىل جانب ال�سالم ،الرتياق
ال����وح����ي����د ل���ل���ت�������ض���خ���م امل���رت���ب���ط
باحلرب هو ال�سالم” .وب�صفته

ً
و�سيطا ،يقرتح �أوربان “�أن ي�ضع
نف�سه ب�ين �أوك���ران���ي���ا ورو�سيا”،
داع��ي��ا رو�سيا وال��والي��ات املتحدة
�إىل طاولة املفاو�ضات.

جم��م��وع��ة ف��ي��زي��غ��راد“ ،حتالف
ا���س�ترات��ي��ج��ي ي��ج��م��ع ب�ي�ن �أرب����ع
دول يف و����س���ط �أوروب��������ا :بولندا
و�سلوفاكيا وجمهورية الت�شيك
واملجر”.
فقد �أثارت اخلالفات حول رو�سيا
خ�ل�ا ًف���ا ب�ي�ن �أع�����ض��اء املجموعة،
ومت �إل��غ��اء قمة ف��ي��زي��غ��راد املقرر
عقدها يف مار�س ببوداب�ست ،مع
رف�ض بولندا وجمهورية الت�شيك
احل�ضور.
ي��ارو���س�لاف كات�شين�سكي ،رجل
وار�سو القوي ،انتقد ب�شدة ،رغم
ت��ق��ارب��ه ج���دًا م��ع �أورب�����ان ،رف�ضه
�إدان����ة رو���س��ي��ا مل��ج��ازر امل��دن��ي�ين يف
ب��وت�����ش��ا“ :عندما ي��ق��ول �أورب����ان
�إن���ه ال ي�ستطيع ر�ؤي����ة م��ا حدث
لبوت�شة ،يجب ن�صحه با�ست�شارة
طبيب عيون».
ولئن �أزعج اخلالف مع الزعيم

عزل املجر ،وتعزيز
�أوربان �سيا�سي ًا
�أث����ار امل��وق��ف امللتب�س لرئي�س
ال������وزراء جت���اه رو���س��ي��ا انتقادات
كثرية داخ��ل الف�ضاء الأوروب����ي.
ب������د ًء م����ن ال���رئ���ي�������س الأوك��������راين
ف���ول���ودمي�ي�ر زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي ال����ذي
حت�����دى ب���ق���وة ف���ي���ك���ت���ور �أورب��������ان
خالل القمة الأوروبية بربوك�سل
يف م����ار�����س “ :2022ا�سمع،
ف��ي��ك��ت��ور ،ه���ل ت���ع���رف م���ا يحدث
يف م���اري���وب���ول؟ �أري������د �أن �أك����ون
�صريحا ،يجب �أن تقرر بنف�سك
ً
�أنتم مع من».
ام���ت���د ال���ت���وت���ر الأوروب��������ي �إىل

فيكتور �أوربان يف جنازة ميخائيل جوربات�شوف  ،مو�سكو � 3 ،سبتمرب 2022

البولندي املجر ،ف���إن االنتقادات
وال��ه��ج��م��ات ال��ق��ادم��ة م��ن جميع
الأطراف متنح �شك ً
ال من الزعامة
لفيكتور �أوربان وت�ساهم يف نفوذه
املتزايد.
ل��ق��د ا���س��ت��ف��اد ف��ي��ك��ت��ور �أورب�����ان
�إىل حد كبري من الو�ضع املت�أزم،
وع��زز مكانته و�شعبيته بانت�صار
�ساحق يف االنتخابات الت�شريعية
يف �أبريل .2022
ومعتمدا على الربملان اجلديد،
�سرعان ما غيرّ الد�ستور لي�ؤ�س�س،
اعتبا ًرا من مايو “ ،2022حالة
ط�����وارئ احلرب” ،ال��ت��ي ت�سمح
باحلكم باملرا�سيم ،وتو�سيع نطاق
�سلطته.
وم����ن خ��ل�ال و���ض��ع��ه كفار�س
م������ع������زول ،و����س���ي���ا����س���ة ال�����ت�����وازن
و�إمياءاته جتاه ال�صديق الرو�سي،
و����ض���ع �أورب��������ان ن��ف�����س��ه يف مركز
االه��ت��م��ام ،وج���ذب الأ����ض���واء ،مما
�ضمن له ر�ؤية دولية كبرية.
ومت تف�سري وج����وده يف مو�سكو،
لإ���������ش��������ادة �أخ�����ي�����رة مبيخائيل
ج���ورب���ات�������ش���وف يف � 3سبتمرب
 ،2022ح���ي���ث ك������ان الزعيم
ال���غ���رب���ي ال���وح���ي���د امل�����وج�����ود ،يف
و�سائل الإع�لام الدولية على �أنه
ازدراء للقادة الأوروبيني.
�إىل �أين تتجه املجر؟
مع متو�ضعه املتناق�ض ،يوا�صل
�أورب������ان اخ��ت��ب��ار ع��ت��ب��ة الت�سامح
يف االحت�����������اد الأوروب����������������ي ام������ام
حم���اوالت مهاجمة قيم ومبادئ
الدميقراطية الليربالية .هذه
ه����ي ال���ط���ري���ق���ة ال���ت���ي ي���ج���ب �أن
نف�سر ب��ه��ا ت��ف��ك�يره اال�ستفزازي
امل��ت��ع��م��د ،ال�����ذي مت �إج���������را�ؤه يف
امل����در�����س����ة ال�����ص��ي��ف��ي��ة يف بايلي
ت��و���ش��ن��اد يف ي��ول��ي��و “ :2022ال
نريد �أن ن�صبح �شع ًبا من �أعراق
خمتلطة”.
�صيغة �أث��ارت �سخطا دوليا ،حتى

بتقاربه مع ممثلي اليمني الأوروبي املتطرف ،ي�سعى �أوربان �إىل بناء قوة �شعبوية �أوروبية عابرة للحدود
م � ��ع مت��و� �ض �ع��ه
املتناق�ض،يوا�صل
�أورب� ��ان اختبار
عتبة الت�سامح يف
االحتادالأوروبي

فيكتور �أوربان قبل اجتماع املجل�س الأوروبي 30 ،يونيو  2022يف بروك�سل

فيكتور �أوربان مع وزيري اخلارجية والدفاع املجريني خالل قمة الناتو يف مدريد  30 ،يونيو 2022

ل���و �أو�����ض����ح ب��ع��د �أي������ام ق��ل��ي��ل��ة �أن
مقاربته “لي�ست بيولوجية ،بل
ثقافية”.
هذه اال�سرتاتيجية الهادفة �إىل
�إع�����ادة م��و���ض��وع رف�����ض الهجرة،
مو�ضوعه املف�ضل� ،إىل االجندة
ال�سيا�سية ،تو�ضح جيدًا “رق�صة
الطاوو�س” التي يقودها �أوربان
خلداع خ�صومه.
يف ت�����ص��ري��ح ان��ت�����ص��اره �أبريل
� ،2022أر����س���ل ف��ي��ك��ت��ور �أورب����ان
“ر�سالة �إىل �أوروبا” �أك���د فيها
ب�شكل �ساخر �أن��ه “حقق انت�صا ًرا
�يرا مب��ا ي��ك��ف��ي مل�����ش��اه��دت��ه من
ك��ب ً
القمر وبالت�أكيد من بروك�سل”،
م�����ض��ي��فً��ا �أن ال�����س��ي��ا���س��ة املتبعة
يف امل��ج��ر “ال مت��ث��ل م��ا���ض��ي ،بل
م�ستقبل �أوروبا” .هذه الكلمات
ت����ردد ���ص��دى وع����ده االنتخابي:
“�سنوا�صل”.
الر�سالة وا�ضحة ،وامل�سار حمدد:
م��وا���ص��ل��ة ال�سيا�سة ال��ت��ي ب���د�أت،
واالح����ت����ف����اظ ب��ال�����س��ل��ط��ة لفرتة
طويلة ،وب�سط النفوذ يف �أوروبا.
يف يوليو � ،2022أك��د �أوربان
ب�شكل فعال طموحه الأوروب���ي لـ
“�أفق  ،”2030وت��وق��ع بحلول
ذل������ك ال����وق����ت ت����راج����ع �سيا�سة
االحت����������اد الأوروب���������������ي احل���ال���ي���ة
و�سقوط احلكومات الليربالية.
ت�����ق�����ارب�����ه ،م����ن����ذ ع�������دة �����س����ن����وات،
م����ع مم��ث��ل��ي ال���ي���م�ي�ن الأوروب��������ي
امل��ت��ط��رف ،مثل ماتيو �سالفيني
�أو مارين لوبان ،بعد رحيل نواب
ح��زب��ه ف��ي��د���س ع���ام  2021من
جمموعة حزب ال�شعب الأوروبي
يف ال�ب�رمل���ان الأوروب���������ي ،ترتجم
�إرادة بناء ق��وة �شعبوية �أوروبية
عابرة للحدود .ويف ه��ذه املهمة،
يعتمد �أورب��ان على ت�أثري و�سمعة
القادة ال�شعبويني الآخرين مثل
دون��ال��د ت��رام��ب ،ال���ذي التقى به
يف يوليو  ،2022والذي يعتربه
“حليفًا مه ًما من �أجل ال�سالم يف
�أوكرانيا»...
*�أ�ستاذة حما�ضرة يف علوم
االت�صال واملعلومات وع�ضو
خمترب جرييكو بجامعة ليل
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�أثارت الت�صريحات الرو�سية ب�ش�أن احتمال اللجوء لل�سالح النووي يف ال�صراع
ب�أوكرانيا ،العديد من الت�سا�ؤالت ب�ش�أن الظروف التي قد تدفع مو�سكو �إىل
اتخاذ ق��رار خطري مثل ذل��ك ،وال��ذي قد يك�سر ما يعرف بـ”العقيدة النووية
الرو�سية”� ،إذا بادر الرو�س با�ستخدام النووي دون توفر �أ�سباب ذلك.
املتحدث با�سم الكرملني دمي�تري بي�سكوف ،كان قد قال يف وقت �سابق ،عند
�س�ؤاله عن �إمكانية ا�ستخدام الأ�سلحة النووية يف �أوكرانيا “كل �شيء مذكور
يف العقيدة النووية لرو�سيا االحتادية”؛ وت�ضع رو�سيا منذ  27فرباير املا�ضي
“قوة الردع النووي” يف حالة الت�أهب الق�صوى ،ر َّداً على ما و�صفته بـ”اخلطوات
غري ال��ود ّي��ة من الغرب” ،ح�سب ما ق��ال الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن.
ويقول �آ�صف ملحم مدير مركز “جي �سي �إم” للدرا�سات ومقره مو�سكو� ،أعتقد
�أننا حتى هذه اللحظة مل ن�صل هذه النقطة ،و�ست�ستمر عملية �شد احلبل بني
الطرفني على ما كانت عليه �سابقاً؛ �سي�ستمر الغرب بفر�ض عقوبات جديدة
وت�شديد العقوبات ال�سابقة على رو�سيا وتزويد �أوكرانيا بالأ�سلحة .و�أو�ضح

«العقيدة النووية الرو�سية» ..متى ي�ضغط بوتن على الزر املدمر؟
ملحم ،يف حديثه ملوقع “�سكاي نيوز عربية”� ،أن التهديد الرو�سي بالنووي
ج��اء بالتزامن م��ع ق��رب اال�ستفتاءات يف مقاطعات :دونيت�سك ،لوغان�سك،
زاباروجيا ،خري�سون ،ف�إن هذه املناطق �ست�صبح ج��زءاً من الأرا�ضي الرو�سية
بعد �أ�سبوع تقريباً ،وي�صبح االعتداء عليها اعتدا ًء على رو�سيا .من جانبه ،قال
ال�سيا�سي والإعالمي البولندي كاميل جيل كاتي� ،إن مو�سكو تعر�ض العامل
�أجمع للخطر النووي بداية من حمطة زابوريجيا حتى ت�صريحات بوتن التي
توعد فيها ب�شكل مبا�شر با�ستخدام ال�سالح النووي.
و�أ�ضاف كاميل جيل كاتي ،يف حديث ملوقع “�سكاي نيوز عربية”� ،أن مو�سكو
تعي�ش الآن حلظة ي�أ�س -بح�سب تعبريه -وهذا ما �سيجعلها ت�صعد من الأمور
لت�شعل حرب عاملية ثالثة ،وهذا ما حدث منذ قليل بالنظر �إىل ت�صريح ال�صني
الذي يعد تهديد للغرب � ً
أي�ضا.
ولإ�شعال حرب نووية طب ًقا للعقيدة الرو�سية ،لن ميتنع بوتن من ال�ضغط على

“زر الدمار” يف  4حاالت ،وفقا جليل كالآتي:
• الأويل :معلومات ا�ستخباراتية تفيد ب�أن اخلطر و�شيك على رو�سيا و�أرا�ضيها
من خالل ا�ستهدافها ب�صواريخ بالي�ستية.
• ثانيًا :تعر�ض رو�سيا �أو �أحد حلفائها لهجوم ب�أي نوع من �أنواع �أ�سلحة الدمار
ال�شامل �سواء “نووية �أو كيميائية �أو بيولوجية».
• ثال ًثا :اذا كان هناك هجوم يهدد وجود الدولة حتى لو با�ستخدام الأ�سلحة
اخلفيفة ولي�ست النووية
• رابعًا :ا�ستهداف مواقع حكومية �أو ع�سكرية ح�سا�سة
ويقول ال�سيا�سي البولندي �إن “اخلطر ال��ذي �سي�ؤدي �إىل ت���أزمي الأم��ور هو
ا�ستهداف كييف خلري�سون واملناطق التي �ست�شهد اال�ستفتاء لأن بعد النتيجة
وال��ت��ي م��ن املتوقع �أن تكون ل�صالح مو�سكو� ،سوف يكون هناك العديد من
اخليارات»:

 � اًأول :قد يقوم الناتو بتزويد �أوكرانيا ب�صواريخ ا�سرتاتيجية بعيدة املدى،ولكن مع �ضرورة الرقابة على هذه ال�صواريخ بحيث يتم ا�ستخدامها �ضمن
أرا���ض رو�سية ،ف�إن عملية
هذه املقاطعات ،لأن الدول الغربية لن تعرتف بها � ٍ
�شد احلبل هذه �ست�ستمر على ما كانت عليه ،ولكن رو�سيا �ستزيد من �ضغطها
الع�سكري وزخ���م عملياتها الع�سكرية - .ث��ان�� ًي��ا� :أم���ا �إذا ا�ستخدمت القوات
الأوكرانية هذه ال�صواريخ لق�صف العمق الرو�سي ،فقد تلج�أ رو�سيا �إىل دك
العا�صمة كييف ب�شكل عنيف ،وي�صبح ب��ذل��ك ���ض��رب دول ال��ن��ات��و ال��ت��ي تزود
�أوكرانيا بالأ�سلحة هدفاً م�شروعاً لرو�سيا ،وعندها جميع االحتماالت مفتوحة،
فقد تنزلق املعارك وتت�سع م�ساحتها ون�صبح �أمام حرب عاملية ثالثة بكل معنى
الكلمة ،وقد يتم ا�ستخدام ال�سالح النووي.
 ثال ًثا� :إذا ا�ستنفرت ق��وات حلف الناتو و�شاركت ب�شكل مبا�شر مع القواتالأوكرانية يف هذه املعارك ،ف�إن رو�سيا �ست�ستخدم ال�سالح النووي بدون �أدنى
�شك� .أعتقد �أن ال�سيناريو الأول هو الأق��رب �إىل ال��واق��ع ،و�ست�شهد الأ�سابيع
القليلة املقبلة معارك عنيفة ج��داً ،وخا�صة يف مقاطعة خاركوف ،لأن الأنباء
الواردة من هناك يف غاية الب�شاعة.

•• الفجر -مارتن جيه بول -ترجمة خرية ال�شيباين

يف االنتخابات الت�شريعية الإيطالية الأخرية ،التي
�أج��ري��ت يف م��ار���س  ،2018حت�صل ح��زب “فراتيلي
ديتاليا” على  4فا�صل  4باملائة فقط من الأ�صوات .بعد
�أربع �سنوات ون�صف� ،أ�صبح ت�شكيل اليمني املتطرف ،وف ًقا
جلميع ا�ستطالعات الر�أي ،يف طريقه �إىل حتقيق ن�صر
تاريخي يف � 25سبتمرب .و�إذا مت ت�أكيد االجتاهات
التي �أعلنتها ا�ستطالعات الر�أي ،ف�سيكون حزب فراتلي
ديتاليا ،اعتبارًا من يوم االثنني ،احلزب الأول يف البالد،
و�سي�شكل حكومة مع �شركائه يف التحالف :الرابطة،
بزعامة ماتيو �سالفيني ،وف���ورزا �إيطاليا ،بقيادة
�سيلفيو برل�سكوين ،و�ست�صبح زعيمة “فراتلي ديتاليا”،
جيورجيا ميلوين� 46 ،سنة ،رئي�سة للوزراء.

ماتيو �سالفيني حتالف ه�ش يف جوهره
ي����ع����ود ال���ن�������س���ب التاريخي
لفراتلي ديتاليا �إىل الفا�شيني
اجل���دد يف ف�ترة م��ا بعد احلرب،
و���س��ي��ك��ون و���ص��ول��ه للحكم ثقيل
امل����ع����ن����ى ،ف���ح���ت���ى رم�������ز احل�����زب
“�شعلة ث�لاث��ي��ة الألوان” هو
نف�س رم���وز �أ���س�لاف��ه ،التحالف
الوطني ،واحلركــــة االجتماعية
الإيطالية ،التي �أ�س�سها قدامى
امل������ح������ارب���ي��ن يف اجل����م����ه����وري����ة
االجتماعية الإيطاليـــــة بزعامة
مو�سوليني.
تعترب نتيجة ه��ذه االنتخابات
حتمية ،لي�س فقط لأن هام�ش
االخ����ت��ل�اف يف اال�ستطالعات
وا����س���ع ج�����دا ،ول���ك���ن �أي�������ض���ا لأن
احزاب الو�سط والي�سار ف�شلت يف
ت�شكيل ائتالف قبل املوعد.
وه����ذا ال��ع��ج��ز ع��ل��ى االت���ف���اق هو
بالن�سبة للي�سار �شك ً
ال من �أ�شكال
االنتحار ال�سيا�سي.
ي����خ����دم ال����ن����ظ����ام االنتخابي
الإي�����ط�����ايل -الأغ����ل����ب����ي جزئ ًيا
والن�سبي جزئ ًيا -الأح���زاب التي
تعقد اتفاقات ما قبل االنتخابات
وت�شكل حتالفات كبرية.
لكن احلزب الدميقراطي رف�ض
ال��ت��ح��ال��ف م���ع ح���رك���ة  5جنوم
ب�ســـــبب ال��دور ال��ذي لعبته هذه
الأخ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��رة يف ���س��ق��وط حكومة
م��اري��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��و دراج��ـ��ـ��ـ��ـ��ي يف يوليو
املا�ضي.
�أم��������ا “القطب الثالث”،
ال��و���س��ط��ي ،ال���ذي ي�شكله حزبان
�صغريان ،فقد رف�ض من جانبه
التحالف مع احلزب الدميقراطي
ب�سبب قـــــرب الأخري من الي�سار
البيئي.
ال���ن���ت���ي���ج���ة :مي���ك���ن الئتالف
ال��ي��م�ين ،ب���أك�ثر م��ن  40باملائة
م���ن الأ������ص�����وات ،احل�����ص��ول على
�أك�ث�ر م��ن ثلثي مقاعد الربملان
الإيطايل.

مل يتم حتديد التهديد بعد:

جيورجيا ميلوين ،هي الأوفر حظا ملن�صب رئي�س الوزراء
ال�����ت�����ح�����وط ب���������ش����دة ع����ل����ى ه����ذه
ال�سندات.
باخت�صار ،الأ�سواق قلقة ،حتى لو
ه�ضمت� ،إذا جاز التعبري ،توقعات
انت�صار اليمني ،الأم��ر ال��ذي قد
ي��ع��و���ض ع��ن ���س��ق��وط دراماتيكي
بعد االنتخابات.

الت�شريعية الإيطالية :االنت�صار املعلن لليمني املتطرف!...
�ست�سمح غالبية  40باملائة للحكومة بتعديل الد�ستور واعتماد انتخاب الرئي�س باالقرتاع العام املبا�شر

مواقف مقلقة
و���س��ت�����س��م��ح اغ��ل��ب��ي��ة م����ن هذا
احل�����ج�����م ل���ل���ح���ك���وم���ة بتعديل
الد�ستور و�إدخال انتخاب الرئي�س
ب���االق�ت�راع ال��ع��ام امل��ب��ا���ش��ر -وهي
فكرة يبدو �أن �أح���زاب االئتالف
الثالثة تتفق عليها.
عندما تتحدث �شخ�صية �سيا�سية
ميينية م��ت��ط��رف��ة م��ث��ل ميلوين
ع����ن ا����س���ت���ب���دال الدميقراطية
ال�ب�رمل���ان���ي���ة ب����ـ “دميقراطيـــة
ال�شعب” ،ف�إن ذلك يقلق الكثري
م��ن الإي��ط��ال��ي�ين .وم��ع ذل��ك ،قد
تبدو املخاوف من عودة الفا�شية،
كما ك��ان��ت م��وج��ودة يف �إيطاليا،
مبالغًا فيها.
ويك�شف الفح�ص التف�صيلي
لأي جم���ال ���س��ي��ا���س��ي “التكامل
الأوروب�����������ي ،وال����ه����ج����رة ،و�أزم������ة
ال��ط��اق��ة ،واحل���رب يف �أوكرانيا”
ع������ن اخ�����ت��ل��اف�����ات ك�����ب��ي��رة بني
الأحزاب اليمينية الثالثة.
ولي�س م�ؤكدا قدرة هذه الكيانات
على ت�شكيل حكومة متما�سكة،
و�أك���ث��ر م���ن ذل�����ك ،ال��ت��م�� ّك��ن من
ت��ن��ف��ي��ـ��ـ��ذ م����راج����ع����ة د����س���ت���وري���ة
جذرية.
غ��ال�� ًب��ا م��ا ت��ب��دو امل���واق���ف التي
ي��ت��ب��ن��اه��ا ح���زب ف��رات��ل��ي ديتاليا
غ�ي�ر م��ت��واف��ق��ة ،ب���ل ومتناق�ضة
ويف�سر ذلك
مع بع�ضها البع�ضّ .
ح��ق��ي��ق��ة �أن م��ي��ل��وين ت�ستهدف
جمهورين اثنني:
يحتاج �أح��ده��م��ا �إىل �أن يطمئن
�إىل ال���ت���ط���رف ال�����ذي �ستظهره

تخاطب ميلوين جمهورين متميزين خالل احلملة االنتخابية

ف�شلت �أحزاب الو�سط والي�سار يف ت�شكيل ائتالف قبل املوعد االنتخابي
مبجرد انتخابها؛ ويتكون الآخر
م��ن �أع�����ض��اء احل����زب والن�شطاء
وامل�ؤيدين الذين يحتاجون �إىل
���س��م��اع احل���دي���ث ع���ن التغيريات
ال������ق������ادم������ة ،وه��������م م����دف����وع����ون
�أي���دي���ول���وج��� ًي���ا و�أك���ث��ر اهتما ًما
ب��ال��ن�برة وال�����ص��ورة ال�شاملة من
التفا�صيل.
�أوروبا ورو�سيا
موقف ميلوين من �أوروب���ا هو

�ســــبب �آخ��ـ��ر للقلق .على الرغم
م����ن �إع��ل�ان����ه����ا ع����ن ت�أييدهــــا
للإبقاء على �إيطاليـــا يف االحتــــــاد
الأوروب����������ي� ،إال �أن��ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ا تريـــــد
�أي�����ض��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـً��ا م��راج��ع��ة االتفاقيات
املالية املختلفـــــــة مع االحتـــــــاد
الأوروبي.
�أما احلزبان الآخران يف ائتالفها،
ف��ه��م��ا م���ع���روف���ان ب��ال��ت�����ش��ك��ي��ك يف
�أوروب���ا ،وبرناجمهما “من �أجل
�إيطاليا” ،الذي يقول �إنه يريد

احتادًا �أوروب ًيا �سيا�س ّيا �أكرث و�أقل
بريوقراطية ،يثري القلق ب�ش�أن
معناه احلقيقي.
وماذا عن اخلط الإيطايل
يف امل�س�ألة الأوكرانية؟
ت����ت���������س����اءل ك������ل م������ن �أوروب������������ا
ورو�سيا عمـــــــا �إذا كانت نتيجــــة
االن��ت��خ��اب��ـ��ـ��ـ��ـ��ات مي��ك��ن �أن ت�����ؤدي
�إىل ت��غ��ي�ير يف م��وق��ف احلكومة
الإي���ط���ال���ي���ة ،الأم�������ر ال������ذي من

�ش�أنه �أن يق ّو�ض اجلبهة املتحدة
للغربيني.
ولئن بدت ميلوين متما�شية مع
املوقف الأوروب���ي ،ف���إن �سالفيني
وب���رل�������س���ك���وين ،م�����ن جهتهما،
ي�ش ّككان يف ه��ذا امل��وق��ف املت�شدد
فيما يتعلق مبو�سكو ،ب��ل �أنهما
يعار�ضانه ب�شدة.
ك�شف جمل�س الأم���ن القومي
الأمريكي م���ؤخ�� ًرا عن �أدل��ة على
�أن رو���س��ي��ا ت��ق��دم ���س��راً م�ساعدة

مالية ل�شبكة وا�سعة من الأحزاب
“مل ي��ت��م ت�سميتها بعد” ،مبا
يف ذل����ك الأح��������زاب الإيطالية،
م�����ن �أج�������ل ت���ع���ط���ي���ل العمليات
الدميقراطية وتف�ضيل و�صول
ت�شكيالت من�سجمة مع مو�سكو
�إىل ال�سلطة.
وي�شتبه يف �أن الأحزاب اليمينية
الإي���ط���ال���ي���ة ا���س��ت��ف��ادت م���ن هذا
الدعم.
يف االث���ن���اء� ،إي��ط��ال��ي��ا يف و�ضع
اقت�صادي متدهور ب�شكل كبري،
وم��ع�� ّر���ض��ة ب�����ش��ك��ل خ��ا���ص لأزم���ة
الغاز الرو�سية.
وي��ق��دّر ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د الدويل
�أن ف����ر�����ض ح���ظ���ر ع���ل���ى ال���غ���از
ال��رو���س��ي م��ن ���ش���أن��ه �أن يت�سبب
يف ت��ع��ر���ض �إي���ط���ال���ي���ا النكما�ش
اق��ت�����ص��ادي ب���أك�ثر م��ن  5باملائة
�أع���ل���ى م��ن جميع دول االحتادالأوروبي الأخرى با�ستثناء املجر
و�سلوفاكيا وت�شيكيا.
و�ستت�أثر ال��ب�لاد �أي���ً��ض��ا بقرار
ال����ب����ن����ك امل�������رك�������زي الأوروب�������������ي
مب�����راج�����ع�����ة ب�����رن�����ام�����ج ال���ت���ع���ايف
�إىل �أ����س���ف���ل��� :س��ي��وا���ص��ل البنك
امل����رك����زي الأوروب���������ي يف ال���واق���ع
�سيا�سته اخل��ا���ص��ة ب��رف��ع �أ�سعار
الفائدة الرئي�سية التي بد�أها يف
منت�صف العام ملواجهة الت�ضخم
و�إبطاء م�شرتياته من ال�سندات
ال�سيادية.
ل��ذل��ك م��ن غ�ير امل�ستغرب �أن
يقوم امل�ستثمرون ببيع ال�سندات
الإيطالية ،و�أن تراهن �صناديق

و�ضع م�شابه
لعام 2018
جت��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��در الإ�������ش������ارة �إىل �أن
�إيطاليا �سبق �أن وج���دت نف�سها
يف موقــــــف �ســــيا�سي مماثل.
خ�لال االنتخـــابــات العامة لعام
 ،2018خ�������ش���ي ال���ب���ع�������ض من
عواقب و�صول حزب �شعبوي ،يف
تلك احلالة حركة  5جن��وم� ،إىل
ال�سلطة.
ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ذه الأخ���ي��رة ،ال��ت��ي ح�صلت
على نتيجـة ا�ستثنائية بلغت 32
فا�صل  7ب��امل��ائ��ة م��ن الأ�صوات،
����ش���ك���ل���ت ح����ك����وم����ة م������ع راب����ط����ة
�سالفيني.
ومع ذلك� ،أثبتت تلك احلكومة
�أنها منق�سمة ب�شكل مي�ؤو�س منه
“وقال البع�ض �أنها غري كف�ؤة”
وانهارت بعد عام.
ووفـــــــق ا�ســـــــتطالعات ال���ر�أي
ال��ي��وم� ،أ�صبحت ح��رك��ة  5جنوم
الآن ق�����وة ���س��ي��ا���س��ي��ة هام�شية
تقري ًبا.
ما مييز �سياق عام  2022عن
ع��ام  2018ه��و �أن���ه لأول مرة،
يو�شك ورث���ة الفا�شية اجلديدة
ع���ل���ى ال���و����ص���ول �إىل ال�سلطة.
وي���ج���ب �أال ن��ن�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ى �أن����ـ����ه من
ال�صعب احتكار النظام ال�سيا�سي
الإي�������ط�������ايل ،ب�����ل م�����ن ال�صعب
�إ�صالحه...
باخت�صار ،مل يتم حتديد التهديد
الذي متثله ميلوين بعد.
*�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
بجامعة �سالفورد

هل �ست�ؤدي نتيجة االنتخابات �إىل تغيري موقف احلكومة الإيطالية من �أوكرانيا؟ ميكن الئتالف اليمني احل�صول على �أكرث من ثلثي مقاعد الربملان الإيطايل

احلزب الدميقراطي ي�سار يف عملية انتحارية

برل�سكوين ثالث ثالثة يف االئتالف اليميني
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موجة زرقاء فوق �شبه اجلزيرة:

الإيطاليون ي�ستعدون لتتويج اليمني املتطرف!...
املركزي الأوروبي يف ت�شكيل حكومة وحدة وطنية
وال��ب��دء يف �إ�صالحات لتحديث الإدارة والعدالة
ب�شكل خا�ص.
وكان من املقرر ال�شروع يف �إ�صالحات اخرى يف الن�صف
الثاين من عام .2022
ع�شية االنتخابات الت�شريعية يف � 25سبتمرب،

•• الفجر -خرية ال�شيباين
يقرتع الإيطاليون الأح��د يف انتخابات ت�شريعية
مبكرة بعد ا�ستقالة رئي�س احلكومة ماريو دراجي،
يف يوليو املا�ضي ،بعد ان تخلى عنه حلفا�ؤه.
�شهرا ،جنح الرئي�س ال�سابق للبنك
خالل �سبعة ع�شر ً

ّ
يحتل ا�سم ال�صفحات الأوىل للجرائد ،خارج حدود
ال��ب�لاد ،ا�سم جيورجيا ميلوين ،رئي�سة فراتيلي
ديتاليا .ف��ح��زب م��ا بعد الفا�شية يت�صدّ ر نوايا
الت�صويت بن�سبة  25باملائة من الأ�صوات ،متقدم ًا
على احلزب الدميقراطي بزعامة �إنريكو ليتا ،الذي
ف�شل يف حتقيق الوحدة يف الو�سط وعلى الي�سار،

وتتبع حركة  5جنوم بن�سبة � 13إىل  15باملائة.
افتك احلزب زعامة االئتالف اليميني متقدما على
الرابطة بقيادة ماتيو �سالفيني ن�سبة  12باملائة،
وف��ورزا �إيطاليا لرجل االعمال الثمانيني �سيلفيو
برل�سكوين ن�سبة  8باملائة .وميكن لهذا التحالف �أن
يفوز ب�أكرث من  60باملائة من مقاعد الربملان.

13

و�سيختار الإيطاليون خالل هذه
االن���ت���خ���اب���ات مم��ث��ل��ي��ه��م يف جمل�س
ال��ن��واب وجمل�س ال�شيوخ ،املجل�سني
اللذين لهما نف�س ال�صالحيات.
ه���ك���ذا ،ي���ب���دو ان����ه ب��ع��د امل�سيحية
الدميقراطية ث��م ف���ورزا �إيطاليا �أو
الرابطة ،جاء دور فراتيلي ديتاليا.
تتمتع ميلوين ،مبيزة رئي�سية ،وهي
ال��ت��ج��دي��د ...ان��ه��ا ���ش��اب��ة ،والوحيدة
التي بقيت يف معار�ضة حكومة ماريو
دراجي.
�أن “قطاعات كاملة م��ن املجتمع
ت�سعى �إىل �أن ت��ك��ون مم��ث��ل��ة ،يحلل
م���ا����س���ي���م���ي���ل���ي���ان���و ف������ال���ي��ري ،مدير
���س��ي��ن�����س��ي�����س ،وه������و م���ع���ه���د �أب����ح����اث
اجتماعي واق��ت�����ص��ادي م�شهور ،لقد
تغيرّ العامل ،ويبحث الإيطاليون عن
احلماية من املخاطر اجلديدة ،مثل
خطر الت�ضخم بن�سبة  10باملائة،
وال��ذي �سيكون ت�أثريه �أك�ثر خطورة
من ت�أثري الوباء”.
ويذكر الفيل�سوف تكوينا� ،أن �إيطاليا
ه��ي ال��دول��ة الغربية ال��وح��ي��دة التي
ان��خ��ف�����ض��ت ف��ي��ه��ا الأج������ور ب��ن�����س��ب��ة 3
ب���امل���ائ���ة م���ن���ذ ع�����ام  ،1990بينما
ارتفعت بن�سبة  30باملائة يف �أملانيا
وف��رن�����س��ا .ان “امل�صعد االجتماعي
للطبقات ال��و���س��ط��ى لي�س معطوبًا
فح�سب ،بل �ستعاين الأجيال ال�شابة
من و�ضع �أ�سو�أ من و�ضع �آبائهم».
وه����ذا م���ا مل ي��ت��وق��ع��ه ال��ي�����س��ار� ،أو
ت���غ���ا����ض���ى ع����ن����ه ،ك���م���ا ي���ت���ف���ق معظم
املراقبني .والأحد املقبل ،قد يرتاجع
احل��زب الدميقراطي بقيادة �إنريكو
ليتا �إىل  20فا�صل  5ب��امل��ائ��ة ،مما
ي��ر���س��ل حت��ال��ف ي�����س��ار ال��و���س��ط الذي
يقوده �إىل املعار�ضة .وي��رى كثريون
ان �شرخا اليوم ينت�صب بني ال�شعب
والي�سار االي��ط��ايل  ،حيث عجز هذا
االخ��ي�ر ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م���ع امل�شاكل
االقت�صادية.
ان الزحف مذهل ...من  4فا�صل
 3باملائة يف االنتخابات الت�شريعية
 ،2018مي��ك��ن �أن مي���� ّر فراتيلي
ديتاليا �إىل  24باملائة  25-باملائة
م��ن الأ����ص���وات ي���وم الأح����د .وه���ذا ال
يعني �أن رب��ع الناخبني الإيطاليني
يتح�سرون على مو�سوليني ،لكن من
ّ
ال�صعب جتاهل جذور احلزب.
دعاية
ع��ام � ،1996أو���ض��ح��ت جيورجيا
ميلوين ،يف تقرير لقناة فرن�سا ،3
�أن بينيتو مو�سوليني كان “�سيا�سيًا
جيدًا”“ ...كل ما فعله ،كان من �أجل
�إيطاليا ،وال جند ذلك يف ال�سيا�سيني
ال���ذي���ن م����روا ع��ل��ى م����دى ال�سنوات
اخلم�سني املا�ضية” ،قالت النا�شطة
ال�شابة.
ب��ال��ت���أك��ي��د ،ك��ان��ت رئي�سة فراتيلي
دي��ت��ال��ي��ا تبلغ م��ن ال��ع��م��ر  19عامًا،
وق��د تغيرّ خطابها ك��ث�يرًا .م�ستعدة
للحكم ،فهي حتافظ على ان�ضباط
قواتها ،وبالتايل ا�ستبعدت ،قبل �أيام
قليلة ،مر�شحً ا �أطلق العنان للإ�شادة
بهتلر على ال�شبكات االجتماعية .لكن
داخل احلركة االجتماعية الإيطالية،
ال���ت���ي �أ���س�����س��ه��ا �أن�������ص���ار مو�سوليني
ب��ع��د احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ،بد�أت

اغلبية جديدة يف الربملان الإيطايل بعد � 25سبتمرب

امل�صعد االجتماعي للطبقات الو�سطى لي�س ً
معطوبا فح�سب ،بل �ستعاين الأجيال ال�شابة من و�ضع �أ�سو�أ من و�ضع �آبائهم
الثالثي االوفر حظا

طول عمر هذا التحالف �سيعتمد كث ًريا على ال�سياق الدويل ،و�أوكرانيا و�أوروبا على وجه اخل�صو�ص

م�سريتها ال�سيا�سية .ت�صف جيورجيا
ميلوين نف�سها ب�أنها “حمافظة”،
لكنها حتافظ على غمو�ض عالقتها
بالفا�شية.
مت ت�أ�سي�س فراتيلي ديتاليا عام
 2012ع��ل��ى �أ����س���ا����س احل���ن�ي�ن �إىل
عهد مو�سوليني ،وي��ح��ت��وي ال�شعار
على �شعلة ثالثية الأل���وان الأخ�ضر
والأب���ي�������ض والأح����م����ر ،م�����س��ت��ع��ار من
احل����رك����ة االج���ت���م���اع���ي���ة الإيطالية
ال�سابقة ،الوريث املبا�شر للفا�شية.
وم���ع ذل����ك ،ال �أح����د يخ�شى عودة
القم�صان ال�سوداء .والتهديد موجود
يف م��ك��ان �آخ���ر ،يعتقد �أ���س��ت��اذ العلوم
ال�سيا�سية ك��ارل��و ج��ايل م��ن جامعة
بولونيا�“ :أحد املخاطر الرئي�سية
ه���و ال��ت��غ��ي�ير اجل�����ذري يف ال�سردية

ال�سيا�سية ال�سائدة ،يف م��ا نع ّلمه يف
املدر�سة ،على �سبيل املثال.
ولد الد�ستور يف �إيطاليا من الن�ضال
���ض��د ال��ف��ا���ش��ي��ة ،وول���د م��ن املقاومة،
وم���ن ب�ين الأح�����زاب ال��ت��ي مل تن�ضم
�إل����ي����ه ك���ان���ت احل����رك����ة االجتماعية
الإي��ط��ال��ي��ة .ت��خ��ي��ل��وا م����اذا ي��ع��ن��ي �أن
تروا ورثتها ي�صلون �إىل ال�سلطة من
خالل �صندوق االقرتاع.
لي�س الأم���ر �أن��ه��م فا�شيون باملعنى
ال�صحيح ،ال ،لكن ميكن القول �إنهم
لي�سوا مندجمني متامًا يف ال�شرعية
اجلمهورية».

حتالف واحد ومناف�سة ثالثية
لكن فراتيلي ديتاليا لن ي�صعد �إىل
ال�سلطة مبفرده� .إنه حتالف مييني
يقدم نف�سه للناخبني .وت�أتي الرابطة
ال��ق��وم��ي��ة ب��ق��ي��ادة م��ات��ي��و �سالفيني
يف امل��رك��ز ال��ث��اين بن�سبة  12باملائة
م��ن ن��واي��ا ال��ت�����ص��وي��ت ،بينما يحتل
فريق ف��ورزا �إيطاليا بقيادة �سيلفيو
برل�سكوين امل��رك��ز الثالث بن�سبة 6
باملائة  7-باملائة من الأ�صوات ،وف ًقا
ال�ستطالعات الر�أي.
«الديناميكية ج��ي��دة ج���دًا ليمني
الو�سط” ،ه����ذا م���ا ي��ق��ول��ه ماركو

فالربيزي� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف
جامعة بولونيا ،قبل ان يتابع“ :ما
زلت �أقول ميني الو�سط ،لكن عن�صر
اليمني هو الطاغي .عالوة على ذلك،
ف�إن ال�س�ؤال اليوم هو ما �إذا كان ميكن
ل��ق��وت��ي ال��ي��م�ين امل��ت��ط��رف ،فراتيلي
دي��ت��ال��ي��ا وال���راب���ط���ة ،احل�����ص��ول على
الأغ��ل��ب��ي��ة مب��ف��رده��م��ا -ب����دون املكون
ال�����ص��غ�ير امل��ع��ت��دل م���ن ح����زب ف����ورزا
�إي��ط��ال��ي��ا ب��زع��ام��ة ب��رل�����س��ك��وين .هذه
فر�ضية لي�ست بعيدة االحتمال على
الإط�لاق ،والتي من �ش�أنها �أن حتوّل
حم��ور احلكومة بقوة نحو املكونات

ال �أحد يخ�شى عودة القم�صان ال�سوداء ،والتهديد موجود يف مكان �آخر

حركة  5جنوم ت�ستعيد بع�ض انفا�سها

�إنريكو ليتا احلزب الدميقراطي يحتاج معجزة

م�����������ش�����روع
جيورجيا ميلوين
الأوروب�����������ي
وا����ض���ح� ،إن���ه
م�شروع �أوروب��ا
الأمم ال��ت��ي
متنح �صالحيات
وط�����ن�����ي�����ة

الأكرث راديكالية يف االئتالف».
بنا ًء على ا�ستطالعات الر�أي ،يحق
جل��ورج��ي��ا م��ي��ل��وين امل��ط��ال��ب��ة بقيادة
البالد ،اال ان ال�صراع �سيكون مريرا
داخل االئتالف لت�شكيل فريق حكومي
ق����ادر ع��ل��ى احل�����ص��ول ع��ل��ى موافقة
رئي�س اجلمهورية .با�ستثناء “عدد
قليل م��ن ال�شخ�صيات الكبرية ذات
اخل�ب�رة وامل��ع�ترف بها م��ن حكومات
برل�سكوين ال�سابقة ،ف�إن لليمني عدد
قليل جدًا من املوظفني ال�سيا�سيني،
يعتقد كارلو جايل ،وهذه م�شكلة ،لأن
جودة الكادر مهمة ،وكيف! املجهول

الآخ���ر ه��و �إىل متى ميكن للتحالف
�أن يقاوم االنق�سامات .رغم ما يجمع
بينهم م��ن ق��ي��م م�شرتكة “الأ�سرة
التقليدية ،والليربالية االقت�صادية،
وامل�سيحية ،وم��ا �إىل ذلك”� ،إال �أن
الأحزاب الثالثة ت�ش ّقها � ً
أي�ضا العديد
من االختالفات.
مت جت��م��ي��ده��ا يف ب���داي���ة احلملة،
بد�أت يف الظهور جمددًا ،ي�شري �أ�ستاذ
العلوم ال�سيا�سية ماركو فالربيزي،
ال�������ذي ذك�����ر م����ن ب��ي�ن املو�ضوعات
اخلالفية ،ا�ستخدام �أم���وال االحتاد
الأوروب������������ي ل���ل���ت���ع���ايف -وال�����ت�����ي تعد
�إي��ط��ال��ي��ا امل�����س��ت��ف��ي��د ال��رئ��ي�����س��ي منها
وتخ�صي�صها ،والإ���ص�لاح��ات التيي��ج��ب ان ت��راف��ق��ه��ا؛ دع���م �أوكرانيا؛
املواقف ب�ش�أن العقوبات على رو�سيا،

اليمني املتطرف على عتبة احلكم

�����س����ت����ك����ون
ان��ق�����س��ام��ات
اليمني حا�سمة
ع��ن��د ت�شكيل
احل����ك����وم����ة،
ففي الق�ضايا
ال����دول����ي����ة،
التحالف منق�سم

على �سبيل املثال ال احل�صر .و�ستكون
هذه االنق�سامات حا�سمة عند ت�شكيل
احل��ك��وم��ة .ب�شكل ع���ام ،فيما يتعلق
بالق�ضايا ال��دول��ي��ة ،ف����إن التحالف
منق�سم».
ماذا عن �أوروبا؟
ال�شرخ الأول ،ولي�س �أق��ل��ه ،يتعلق
باالحتاد الأوروبي .ثالث اقت�صاد من
بني  ،27تع ّد �إيطاليا � ً
أي�ضا من بني
�أف�ضل  10ق��وى عاملية .و�إذا كانت
ف����ورزا اي��ط��ال��ي��ا ،ب�صفتها ع�����ض��وًا يف
ح��زب ال�شعب الأوروب���ي يف بروك�سل،
يف قلب و�أ�صول البناء الأوروبي ،فمن
الوا�ضح �أن الطرفني الآخرين يقفان
�إىل جانب احلكومات القومية وغري
الليربالية.
ال��راب��ط��ة ،ه��ي ع�ضو يف جمموعة
الهوية وال��دمي��ق��راط��ي��ة ،م��ع احلزب
احلاكم يف املجر ،وفراتيلي ديتاليا،
ه�����و ع�������ض���و يف ح�������زب املحافظني
الأوروبيني والإ�صالحيني مع احلزب
احلاكم يف بولندا ،و�أي�ضا مع اليمني
املتطرف للدميقراطيني ال�سويديني
وحزب فوك�س يف �إ�سبانيا .ان م�شروع
جيورجيا ميلوين الأوروب���ي وا�ضح،
�إن��ه م�شروع �أوروب��ا االمم التي متنح
�صالحيات وطنية.
اخلال�صة ،لي�س هناك ما ي�ضمن
�أن ه�����ذا ال���ف���ري���ق غ��ي�ر املتجان�س
���س��ي��ب��ق��ى م����ت����ح����داً .و”طول عمر
ه���ذا ال��ت��ح��ال��ف �سيعتمد ك��ث�يرًا على
ال�سياق ال���دويل ،و�أوك��ران��ي��ا و�أوروب���ا
على وجه اخل�صو�ص ،يتوقع روبرتو
ديليمونتي� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
يف اجل��ام��ع��ة ال��دول��ي��ة احل���رة للعلوم
االج��ت��م��اع��ي��ة يف روم������ا� ،إذا ا�ستمر
االحتاد الأوروبي يف تخفيف القواعد
ال�ضريبية وزي��ادة الديون ،كما فعل
يف �أزم��ة كوفيد ،ف�سوف ي�ساعد ذلك
احلكومة على ال�صمود .مت الإعالن
ع����ن رك������ود ع�����ام  ،2023وعندما
يعي�ش  10باملائة من ال�سكان حتت
خ���ط ال��ف��ق��ر ،ع��ن��ده��ا ���س��ت��ك��ون عودة
ح��ك��وم��ة وح���دة وط��ن��ي��ة حمتملة مع
عدم ا�ستقرارها املزمن.
ناهيك عن التناف�س على القيادة
بني ميلوين و�سالفيني� ،أو خالفاتهما
حول التنمية االقت�صادية بني �شمال
وجنوب البالد� ،أو ا�ستجابتهما لأزمة
الطاقة.
وق���د ظ��ه��ر التناف�س ب�ين ميلوين
و�سالفيني ح��ول ارت��ف��اع �أ�سعار الغاز
وال���ك���ه���رب���اء ه����ذا الأ����س���ب���وع .اق�ت�رح
���س��ال��ف��ي��ن��ي خ��ط��ة ���ض��خ��م��ة مل�ساعدة
الأ�سر وال�شركات ،ورف�ضت ميلوين
زي��ادة دي��ون ال��ب�لاد ،وه��ي ث��اين �أكرب
دي���ون يف منطقة ال���ي���ورو .وم��ا هو
ثقل ف���ورزا �إيطاليا يف امل��ي��زان؟ هذا
هو �أحد املفاتيح ملا بعد � 25سبتمرب.
وف ًقا ال�ستطالعات الر�أي الأخرية ،يف
مواجهة ي�سار و�سط جمز�أ وتدحرج
حركة  5جنوم -رغ��م انتعا�شها االن
ف�إن ن�سبة  47باملائة من الأ�صواتال��ت��ي ُتن�سب �إىل التحالف اليميني
ميكن �أن ترتجم �إىل �أك�ثر من 60
باملائة اىل  65باملائة من املقاعد يف
الربملان� ...أي موجة زرقاء فوق �شبه
اجلزيرة ب�أكملها.
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 155مليون درهم قيمة �صادرات عجمان لل�سعودية خالل الن�صف الأول من 2022
•• عجمان-وام:

14

اح��ت��ل��ت اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة املركز
ال��ث��اين م��ن ح��ي��ث ����ص���ادرات �إم����ارة عجمان
حيث بلغت قيمة �صادرات الإم��ارة لها نحو
 155مليون دره��م خالل الن�صف الأول
من العام اجلاري وجاءت الأ�سماك والوقود
املعدين واللدائن وم�صنوعاتها على ر�أ�س
ال�����ص��ادرات .وذك���ر تقرير ل��دائ��رة التنمية
االقت�صادية بعجمان مبنا�سبة اليوم الوطني
ال�سعودي ان عدد الرخ�ص الكلية امل�سجلة

يف الدائرة مل�ستثمرين �سعوديني بلغ 131
رخ�����ص��ة ،بن�سبة من��و  22%م��ق��ارن��ة بعام
 .2021وق���ال ع��ب��داهلل �أح��م��د احلمراين
م���دي���ر ع����ام دائ������رة ال��ت��ن��م��ي��ة االقت�صادية
بعجمان �أن دولة الإم��ارات العربية املتحدة
واململكة العربية ال�سعودية قدمتا منوذجاً
ف���ري���داً ع��ل��ى امل�����س��ت��وى الإق��ل��ي��م��ي والعاملي
يف ال��ت�لاح��م وال��ت��ع��اون وال��ت��ط��وي��ر امل�ستمر
للعالقات ،خا�ص ًة يف املجاالت االقت�صادية
والتجارية واال�ستثمارية ،مبا يخدم م�سرية
االزدهار والتنمية امل�ستدامة.

الأ�سهم الأوروبية ترتاجع ب�أكرث من % 1

•• عوا�صم  -وام:

هبطت م�ؤ�شرات �أ�سواق الأ�سهم الأوروبية خالل تداوالت �أم�س ب�أكرث من  ،1%لتوا�صل
تراجعها للجل�سة الثالثة على التوايل.
وبحلول ال�ساعة  02:14م�سا ًء بتوقيت الإمارات ،انخف�ض م�ؤ�شر “�ستوك�س ”600
الأوروب��ي بن�سبة � 1.43%أو ما يعادل  5.71نقطة لي�صل عند م�ستوى 394.05
نقطة .ونزل م�ؤ�شر “داك�س” الأملاين بن�سبة � 1.21%أو ما يوازي  152.16نقطة
لي�صل �إىل  12379.47نقطة ،فيما تراجع م�ؤ�شر “كاك  ”40الفرن�سي نحو 58
نقطة �أو ما ن�سبته  1%لي�صل �إىل  5860.33نقطة.
وانخف�ض م�ؤ�شر “فوت�سي  ”100الربيطاين بنحو  117.4نقطة �أو م��ا ن�سبته
 1.64%لي�صل �إىل م�ستوى  7041.1نقطة ،وهبط م�ؤ�شر “يورو �ستوك�س ”50
بن�سبة  1.3%ما يعادل  44.26نقطة ليبلغ م�ستوى  3382.88نقطة.

�أ�سعار الذهب ترتاجع
عامليا ب�أكرث من دوالرين

•• عوا�صم-وام:

تراجعت �أ���س��ع��ار ال��ذه��ب العاملية خ�لال ت���داوالت �أم�����س ،لتفقد �أك�ث�ر من
دوالرين يف املعامالت الفورية.
ووفقا لبيانات الأ�سواق العاملية ،نزلت �أ�سعار املعدن الأ�صفر يف املعامالت
الفورية بن�سبة � 0.13%أو ما يعادل  2.13دوالر لت�صل �إىل 1669.2
دوالر ل�ل�أون�����ص��ة ،وذل����ك ب��ح��ل��ول ال�����س��اع��ة “��� 08:52ص��ب��اح��اً بتوقيت
الإمارات».
وهبطت العقود الآجلة للذهب ت�سليم �شهر دي�سمرب بن�سبة بلغت 0.25%
تعادل  4.15دوالر لت�صل �إىل  1677دوالر للأون�صة.

بالتزامن مع اجتماعات الدورة  77للجمعية العامة للأمم املتحدة يف نيويورك

حكومة الإمارات ت�شارك يف اجتماعات املنتدى االقت�صادي العاملي حول «ت�أثري التنمية امل�ستدامة»
•• دبي-الفجر:

����ش���ارك���ت ح��ك��وم��ة دول�����ة الإم�������ارات
يف اج���ت���م���اع���ات “ت�أثري التنمية
امل�ستدامة  “ 2022التي نظمها
املنتدى االقت�صادي العاملي وعقدت
ب��ال��ت��زام��ن م��ع اج��ت��م��اع��ات ال����دورة
ال���ـ  77للجمعية ال��ع��ام��ة للأمم
املتحدة مبقرها يف نيويورك ،لبحث
�أه���م ال��ت��ح��دي��ات ال��ع��امل��ي��ة يف جمال
ال��ت��غ�ير امل��ن��اخ��ي ،وت��ع��زي��ز التكامل
والتعاون بني احلكومات والقطاع
اخلا�ص لبناء جمتمعات م�ستقبلية
م�ستدامة.
وه��دف��ت اجتماعات ت���أث�ير التنمية
امل�������س���ت���دام���ة ال����ت����ي ع����ق����دت خ�ل�ال
الفرتة من  19وحتى � 23سبتمرب
اجل��اري �إىل مناق�شة �أه��م املبادرات
ال��ع��امل��ي��ة ال��ه��ادف��ة لتحقيق �أه���داف
التنمية امل�ستدامة ،و�أبرز الإجنازات
فيها وتقدمها ،وجمعت �أك�ثر من
 2000من قادة احلكومات ،و�صناع
ال�سيا�سات ،وق��ادة القطاع اخلا�ص،
امل���ن���ظ���م���ات ال����دول����ي����ة ،امل�ؤ�س�سات
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ،ال�����ش��رك��اء والأع�ضاء،
�إ�����ض����اف����ة �إىل امل���ب���ت���ك���ري���ن ور ّواد
الأع���م���ال ،م��ن خمتلف القطاعات
احليوية حول العامل.
ورك��زت االجتماعات ،التي تر�أ�سها
الربوفي�سور كالو�س �شواب م�ؤ�س�س
ورئي�س املنتدى االقت�صادي العاملي،
ع��ل��ى ����ض���رورة �إط��ل��اق ح����وار عاملي
لدعم املرونة امل�ستدامة يف خمتلف
ال��ق��ط��اع��ات احل���ي���وي���ة ،م���ن خالل
�إط��ل��اق حت��ال��ف��ات دول���ي���ة لتكثيف
اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف دف���ع مبادرات
حتقيق �أه���داف التنمية امل�ستدامة
ب���ح���ل���ول ع������ام  ،2030يف �إط������ار
اجل���ه���ود ل��و���ض��ع �أج���ن���دة متكاملة
للمو�ضوعات التي �سيتم مناق�شتها
�ضمن م�ؤمتر الأمم املتحدة لتغري
امل��ن��اخ “كوب  ”27ال���ذي يعقد يف
مدينة �شرم ال�شيخ يف م�صر� ،إ�ضافة
�إىل االج��ت��م��اع ال�����س��ن��وي للمنتدى
االق����ت���������ص����ادي ال����ع����امل����ي يف يناير
.2023
مرمي املهريي :تعزيز
اجلاهزية ل�ضمان
م�ستقبل �أف�ضل،م�ستدام
و�أك�����دت م��ع��ايل م���رمي ب��ن��ت حممد
�سعيد حارب املهريي وزي��رة التغري
املناخي والبيئة ،خ�لال م�شاركتها

ال�صمود يف وج��ه �آث���ار تغري املناخ.
ولتحقيق ذلك ،ف�إن تكثيف اجلهود
ال�����ش��ام��ل��ة ع�ب�ر احل���ك���وم���ة وقطاع
الأع��م��ال واملجتمعات املحلية يعد
�أمراً حيوياً.
و�أ���ش��ارت �سعادة رزان املبارك خالل
ك��ل��م��ت��ه��ا �إىل �أن دول�����ة الإم��������ارات،
ب�����ص��ف��ت��ه��ا ال��ب��ل��د امل�����ض��ي��ف مل�ؤمتر
الأط����راف التفاقية الأمم املتحدة
لتغري املناخ (� ،)28COPستعمل
ك��ج��ه��ة ف���اع���ل���ة ق����وي����ة ،م�ستفيدة
م��ن خ�برت��ه��ا يف دب��ل��وم��ا���س��ي��ة املناخ
ل��ب��ن��اء اجل�����س��ور ن��ح��و م��ب��د�أ حتقيق
“عدم ترك �أي �أح��د خلف الركب”
للعمل املناخي ال�شامل الذي يركز
على الطبيعة يف بناء ال��ق��درة على
ال�صمود.

م� ��� �ش ��ارك ��ة �أك�ث��ر
م � ��ن  2000م��ن
ق� ��ادة احل �ك��وم��ات،
و�صناع ال�سيا�سات،
واملنظمات الدولية،
وامل � ��ؤ� � �س � �� � �س� ��ات
امل � �ج � �ت � �م � �ع � �ي� ��ة
• مناق�شة �أهم الإجنازات يف املبادرات العاملية الهادفة لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
• �إطالق حوار عاملي لدعم املرونة امل�ستدامة يف خمتلف القطاعات احليوية،
• حتالفات دولية لتكثيف جهود دعم مبادرات حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
�ضمن اجتماع الطاولة امل�ستديرة
حتت عنوان “االن�ضمام �إىل اجلهود
امل��ب��ذول��ة ل��دف��ع امل���رون���ة العاملية”
ال��ت��ي نظمها “احتاد املرونة” �أن
بناء وتعزيز امل��رون��ة م��ع متطلبات
امل�ستقبل وحت��ف��ي��ز ق����درات ال���دول
واملجتمعات على ال�صمود والتكيف
�أمر حتمي ل�ضمان م�ستقبل �أف�ضل
م�ستدام.
وق���ال���ت“ :دولة الإم������ارات بف�ضل
ال���ر�ؤي���ة احلكيمة لقيادتها عززت
مرونة قدراتها عرب  3ركائز رئي�سة
ت�شمل ا�ست�شراف امل�ستقبل واعتماد
ر�ؤى وا�����س��ت�رات����ي����ج����ي����ات طويلة
امل���دى ل�ضمان حتقيق اال�ستدامة
على م�ستوى ال��ق��ط��اع��ات ،وتعزيز
م�������ش���ارك���ة ال���ق���ط���اع���ات ومكونات
املجتمع يف ر�سم وحتقيق توجهات
الدولة وتعد جهود العمل املناخي
و�����ش����راك����ة ال���ق���ط���اع�ي�ن احلكومي
واخلا�ص يف تعزيز قدرات مواجهة
التحديات التي يفر�ضها والتكيف
مع تداعياته� ،إ�ضافة �إىل ال�شراكة
ال��ف��ع��ال��ة ب�ي�ن ه���اذي���ن القطاعني
يف ت��ع��زي��ز الأم�����ن ال��غ��ذائ��ي وتبني

ممار�سات اال�ستدامة املثال الأو�ضح
على هذا النوع املثمر من ال�شراكة”،
م�����ش�يرة �إىل �أن ال��رك��ي��زة الثالثة
تتمثل يف الإدارة الفاعلة للمخاطر
والأزم����������ات ع��ب�ر ج���ه���ات حكومية
متخ�ص�صة وفرق عمل تتعاون معها
من خمتلف القطاعات.
و�أ������ش�����ارت وزي������رة ال��ت��غ�ير املناخي
والبيئة �إىل �أن “دولة الإمارات ،عرب
ا�ست�ضافتها مل���ؤمت��ر دول الأطراف
 COP28يف � 2023ستعمل على
تعزيز فكرة م�شاركة كافة قطاعات
وجهات ومكونات املجتمع يف جهود
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات امل��ل��ح��ة وعلى
ر�أ���س��ه��ا حت���دي ت��غ�ير امل���ن���اخ ،جلعل
ال��ع��م��ل ال�����ش��ام��ل وال��ت��ف��اع��ل مبد�أ
وعنواناً عري�ضاً للعمل املناخي».
حتقيق منو �شامل
و�أكرث ا�ستدامة
وجمعت اجلل�سة ق��ادة من خمتلف
ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة ل��ل��ع��م��ل على
ت��ط��وي��ر �إط����ار ع��م��ل متخ�ص�ص يف
جم����ال امل����رون����ة� ،إ����ض���اف���ة �إىل دعم
اال�ستثمارات امل�ؤ�س�سية للو�صول �إىل

منو �شامل و�أكرث ا�ستدامة ،ناق�شوا
خ�لال��ه��ا �أه����م ال��ت��ح��دي��ات البيئية،
واالق���ت�������ص���ادي���ة واجليو�سيا�سية،
وال�صحية ،التي يواجهها العامل،
والتي زاد معدل تكرارها و�شدتها،
لبحث �سبل جديدة يف كيفية دعم
وتنمية املرونة لت�صبح جزءاً �أ�سا�سياً
م����ن ال���ع���م���ل احل����ك����وم����ي ال����ه����ادف
للو�صول �إىل اال�ستدامة ال�شاملة
امل�ستقبلية.
وركزت اجلل�سة على �ضرورة تعزيز
اجل��ه��ود وال�����ش��راك��ات ال��ع��امل��ي��ة بني
احل��ك��وم��ات وق���ادة القطاع اخلا�ص
لت�سريع ال��ع��م��ل امل�����ش�ترك الهادف
لدفع االقت�صاد العاملي وتنميته ،مبا
ي�ضمن حتقيق اال�ستدامة ال�شاملة،
ك���م���ا ت����ن����اول امل���ت���ح���دث���ون امل����ب����ادرة
ال��ت��ي �أطلقها امل��ن��ت��دى االقت�صادي
العاملي يف عام  2022حتت عنوان
“احتاد املرونة” ،والذي يركز على
توفري من�صة عاملية ل�صناع القرار
واخلرباء واملنظمات الدولية بهدف
ت�����س��ري��ع ال��ع��م��ل ال��ع��امل��ي يف تطوير
منظور �أكرث تكام ً
ال لإدارة املرونة،
م��ن خ�لال �إي��ج��اد احل��ل��ول الفاعلة

ل��ل��ت��ح��دي��ات وال�����ص��دم��ات احلالية
وتوقع امل�ستقبلية منها.
���ش��ارك يف جل�سة “االن�ضمام �إىل
اجل����ه����ود امل���ب���ذول���ة ل���دف���ع امل���رون���ة
العاملية” ك����ل م����ن م���ع���ايل رانيا
امل�����ش��اط وزي���رة ال��ت��ع��اون ال���دويل يف
جمهورية م�صر العربية ،ومعايل
ب���اوال �إن��غ��اب��ي�ير وزي����رة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت واالبتكار يف
جمهورية روان���دا ،و�سعادة بورجي
براندي رئي�س املنتدى االقت�صادي
العاملي ،و�سعادة بيرت م��اورر رئي�س
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
يف مقر اللجنة يف جنيف ،و�سعادة
ك��اري��ن ه��ول�����ش��وف ،ن��ائ��ب الرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ن��ظ��م��ة اليوني�سيف،
و�سعادة ماري �إلكا بانغي�ستو املديرة
املنتدبة ل�ش�ؤون �سيا�سات التنمية
وال�شراكات بالبنك الدويل.
كما ���ش��ارك ك��ل م��ن دان��ي��ال باكتود
�شريك رئي�سي يف مكتب نيويورك،
والرئي�س العاملي لقطاع اال�ستدامة
يف ماكنزي ،و�إي��زاب��ي��ل كوملان نائب
مدير الوكالة الأمريكية للتنمية
الدويل ،وغريغا باك�سرت املدير العام

ل��ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج ال�����دويل ،الواليات
املتحدة الأمريكية ،وبيت بوفي�س
�شريك ورئي�س الت�أثري االجتماعي
العاملي واال�ستدامة كريين ،وجويل
غ��ي��ردم�����ان ال���رئ���ي�������س التنفيذي
لـ”�إيفري ����س�ت�رمي �أناليتك�س”،
و���س��ف��اي��ن ت����ور ه��ول�����س�تر الرئي�س
التنفيذي ل�شركة “يارا”� ،إ�ضافة
�إىل ال���دك���ت���ورة ����س���ارة بانتوليانو
امل��دي��رة التنفيذية ب��الإن��اب��ة ملعهد
التنمية ملا وراء البحار.
رزان املبارك :دولة الإمارات
رائدة يف ت�سريع العمل
املناخي واحلفاظ على
البيئة يف املنطقة والعامل
م���ن ج��ه��ت��ه��ا� ،أك������دت ����س���ع���ادة رزان
امل����ب����ارك ال��ع�����ض��و امل���ن���ت���دب لهيئة
البيئة يف �أبوظبي خالل م�شاركتها
يف اج���ت���م���اع “من ك�����وب � 27إىل
ك��وب  :28ت�سريع العمل املناخي
الإق��ل��ي��م��ي والعاملي” ع��ل��ى ال���دور
الريادي لدولة الإمارات يف ت�سريع
العمل املناخي يف املنطقة والعامل
من خالل جهودها لدعم احلفاظ

 6.7مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي يف �أ�سبوع

ال�شركات البلجيكية ت�ستعر�ض تقنياتها خالل
م�شاركتها يف «ويتيك�س ودبي للطاقة ال�شم�سية»
•• دبي  -وام:

ي�شارك عدد من ال�شركات البلجيكية
العاملة بقطاعي الطاقة وامل��ي��اه يف
معر�ض تكنولوجيا امل��ي��اه والطاقة
والبيئة /ويتيك�س /ودب���ي للطاقة
ال�����ش��م�����س��ي��ة  2022ال�ستعرا�ض
�أح���دث حلولها وتقنياتها املبتكرة
يف قطاعي امل��ي��اه وال��ط��اق��ة ال �سيما
ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة يف ظ���ل اهتمام
دول�����ة الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة
ودول املنطقة باال�ستثمار يف الطاقة
املتجددة والنظيفة.
وت��ن��ظ��م ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي
ال�������دورة ال���راب���ع���ة وال��ع�����ش��ري��ن من
املعر�ض يف الفرتة من � 27إىل 29

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و  /ط��ي��ب عزيز
حم���م���د ع����زي����ز  ،باك�ستان
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�������واز �سفره
رق����م ()CL1812852
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م
0529595105

�سبتمرب  . 2022وت��ت��وىل �شركة
“فالندرز لال�ستثمار والتجارة”
تنظيم اجل��ن��اح البلجيكي امل�شارك
يف امل��ع��ر���ض وال���ذي ميكن الو�صول

�إليه يف مركز دبي التجاري العاملي.
وت��ع��د بلجيكيا ال�����ش��ري��ك التجاري
ال��راب��ع ل��دول��ة الإم����ارات �ضمن دول
جم��م��وع��ة االحت����اد الأوروب������ي حيث
ت�ستحوذ على  13.4%من التجارة
اخل��ارج��ي��ة غ�ير النفطية ب�ين دولة
الإمارات ودول االحتاد الأوروبي.
وبلغ التبادل التجاري غري النفطي
بني دولة الإم��ارات وبلجيكيا خالل
 2021ن���ح���و  7م���ل���ي���ارات دوالر
ب��زي��ادة ق��دره��ا نحو  46%مقارنة
مع عام  .2020وق��ال كري�س بوت
املفو�ض التجاري ل�شركة “فالندرز
ل�لا���س��ت��ث��م��ار والتجارة” يف دول���ة
الإم�������������ارات“ :نحن ف�����خ�����ورون فيِ
“فالندرز لال�ستثمار والتجارة”

على الطبيعة.
وق���ال���ت �إن ل���دول���ة الإم�������ارات دوراً
�إق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً رئي�سياً يف �سبيل
حت��ق��ي��ق �أه���������داف الأمم املتحدة
للتنمية امل�����س��ت��دام��ة ،وخ��ا���ص��ة تلك
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��غ�ير امل���ن���اخ واحلفاظ
على الطبيعة .م�ضيفة �إن اجتماع
( )COP27اخل�����ا������ص بتغري
املناخ لهذا العام يف جمهورية م�صر
ال��ع��رب��ي��ة واج��ت��م��اع ()COP28
ال����ذي ت�ست�ضيفه دول����ة الإم�����ارات
العام املقبل �سيمهدان الطريق يف
�سعي املنطقة والعامل نحو حتقيق
“�صفر” من االنبعاثات الكربونية
وب����ن����اء م����رون����ة امل���ج���ت���م���ع���ات جتاه
ت�أثريات التغري املناخي يف ال�سنوات
القليلة القادمة.
و�أ����ض���اف���ت ال��ع�����ض��و امل��ن��ت��دب لهيئة
ال���ب���ي���ئ���ة يف �أب����وظ����ب����ي �أن حتقيق
ه���ذه الأه������داف وح��م��اي��ة �أنظمتنا
الطبيعية واحل��ف��اظ عليها ،تعترب
ركيزة �أ�سا�سية �ضمن جدول �أعمال
احل���ك���وم���ة وال������دول������ة ،ح���ي���ث تعد
احللول القائمة على الطبيعة �أمرا
ب��ال��غ الأه��م��ي��ة ل��ب��ن��اء ال���ق���درة على

•• دبي -وام:

بتقدمي �أف�ضل �شركاتنا املتخ�ص�صة
يف ح����ل����ول اال�����س����ت����دام����ة وتقنيات
ال���ط���اق���ة اخل���������ض����راء ..وم��������ن بني
امل�شاركني ه��ذا العام �شركات لديها

تقنيات متخ�ص�صة يف ق��ط��اع املياه
مب��ا يف ذل��ك حتلية امل��ي��اه ومعاجلة
ال�����ص��رف ال�صحي وامل��ي��اه ومعاجلة
م��ي��اه ال�����ص��رف ال�صناعي �..إ�ضافة

�إىل ذلك هناك �شركات تقدم �أنظمة
لتوليد الطاقة اخل�ضراء ومعدات
طبخ ذات كفاءة عالية يف ا�ستخدام
الطاقة».

بلغت قيمة الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي خالل
الأ�سبوع احلايل �أكرث من  6.7مليار درهم حيث �شهدت الدائرة ت�سجيل
 1902مبايعة بقيمة  4.8مليار دره��م ،منها  243مبايعة للأرا�ضي
بقيمة  1.29مليار درهم و 1659مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة 3.51
مليار درهم.
وج��اءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  100مليون درهم يف منطقة برج
خليفة تليها مبايعة بقيمة  50مليون دره��م يف منطقة الرب�شاء جنوب
الرابعة تليها مبايعة بقيمة  48مليون درهم يف منطقة ام �سقيم الثالثة.
وت�����ص��درت منطقة احلبية اخلام�سة املناطق م��ن حيث ع��دد املبايعات �إذ
�سجلت  102مبايعة بقيمة  247مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي
الأوىل بت�سجيلها  37مبايعة بقيمة  162مليون درهم وثالثة يف اليفرة
 2بت�سجيلها  20مبايعة بقيمة  24مليون درهم.
وفيما يتعلق ب���أه��م مبايعات ال�شقق والفلل ج��اءت مبايعة بقيمة 145
مليون درهم يف منطقة �أم �سقيم الثالثة ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة
 120مليون درهم يف منطقة �أم �سقيم الثالثة و�أخريا مبايعة بقيمة 45
مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا.

ازدياد تباط�ؤ االقت�صاد يف منطقة اليورو مع ازدياد خماوف الركود
•• بروك�سل�-أ ف ب:

�أظهر م�سح يرتقبه خ�براء االقت�صاد من كثب اجلمعة تراجع الن�شاط
االق��ت�����ص��ادي الأوروب������ي جم����ددًا يف �أي��ل��ول���/س��ب��ت��م�بر ،ل�ترت��ف��ع التوقعات
باحتمال ح��دوث رك���ود .وق��ال��ت وك��ال��ة �ستاندرد �أن��د ب��ورز غلوبال فال�ش
ملدراء امل�شرتيات يف منطقة اليورو “تعمق التباط�ؤ االقت�صادي يف منطقة
اليورو يف �أيلول�/سبتمرب ،مع تقل�ص الن�شاط التجاري لل�شهر الثالث على
التوايل ... .على الرغم من كونه متوا�ض ًعا� ،إال �أن معدل االنخفا�ض ت�سارع
�إىل وت�يرة ه��ي الأ���ش��د ح��دة منذ ع��ام  ،2013با�ستثناء ح��االت الإغالق

ت�سريع املبادرات
العاملية للتغري املناخي
ورك��ز االجتماع على �أهمية حتقيق
احل��ي��اد امل��ن��اخ��ي وت�سريع املبادرات
ال����ه����ادف����ة ل��ل��ت��غ�ير امل����ن����اخ����ي على
امل�ستويني العاملي والإق��ل��ي��م��ي ،من
خ�لال جمع ق��ادة العمل املناخي يف
منطقة ال�����ش��رق الأو����س���ط و�شمال
�إفريقيا ،وعدد من الر ّواد العامليني
يف جماالت البيئة ل�صياغة خارطة
طريق فاعلة لتحقيق النمو املقاوم
للمناخ ،ا���س��ت��ع��داداً النعقاد م�ؤمتر
الأمم امل��ت��ح��دة املعني بتغيرّ املناخ
“كوب” يف دورت��ه الـ 27يف مدينة
�شرم ال�شيخ مب�صر ،وانعقاد امل�ؤمتر
يف دورت����ه الـ 28ال���ذي ت�ست�ضيفه
مدينة �إك�سبو بدبي.
ك��م��ا ب��ح��ث كيفية ب��ن��اء ال�شراكات
والتعاون ما بني احلكومات وقطاع
الأعمال مبا ي�سهم يف تعزيز الفر�ص
يف االن���ت���ق���ال �إىل احل���ي���اد املناخي
وت�����ص��ف�ير االن���ب���ع���اث���ات ،وحماية
املجتمعات واالقت�صادات من �أ�سو�أ
ت���أث�يرات التغري املناخي ،وحتديداً
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،وانعكا�ساتها على العامل.
���ش��ارك يف االجتماع ك��ل م��ن معايل
رانيا امل�شاط وزيرة التعاون الدويل
يف جمهورية م�صر العربية ،و�أندرو
�ستري الرئي�س التنفيذي ل�صندوق
بيزو�س للأر�ض “بيزو�س �إيرث”،
وجي�سرب برودين الرئي�س التنفيذي
ملجموعة “�إنكا” ،ه��ول��ن��دا ،ع�ضو
جم��ل�����س الأع����م����ال ال�����دويل التابع
للمنتدى االقت�صادي العاملي.

الناجمة عن اجلائحة» .انخف�ض م�ؤ�شر مديري امل�شرتيات من  48,9يف
�آب�/أغ�سط�س �إىل  48,2يف �أيلول�/سبتمرب  -عل ًما �أنه ميثل دون عتبة 50
ً
انكما�شا اقت�صاد ًيا .قال كري�س وليام�سون ،كبري اقت�صاديي الأعمال لدى
�ستاندرد �أن��د ب��ورز غلوبال ماركت انتليجن�س “الركود يف منطقة اليورو
م��وج��ود �إذ ت�شري ال�شركات �إىل ت��ده��ور ظ���روف �أعمالها وزي���ادة �ضغوط
الأ���س��ع��ار املرتبطة بارتفاع تكاليف ال��ط��اق��ة» .و�أ���ض��اف �أن “�أملانيا تواجه
�أ�صعب الظروف ،مع تدهور االقت�صاد مبعدل مل ن�شهده ،با�ستثناء فرتة
اجلائحة ،منذ الأزم��ة املالية العاملية»� .أدى االرتفاع ال�صاروخي يف �أ�سعار
الطاقة واالرتفاعات احلادة يف تكلفة املعي�شة �إىل �إ�ضعاف الطلب واحلد من

�إنتاج الت�صنيع .فقد ارتفع الت�ضخم يف منطقة اليورو �إىل  9,1%يف �آب/
�أغ�سط�س ،وهو �أعلى م�ستوى له على الإطالق ،يف حني يتوقع املحللون �أن
ي�صل املعدل �إىل رقمني بحلول نهاية العام .رفع البنك املركزي الأوروبي
�أ�سعار الفائدة مبقدار  75نقطة �أ�سا�س قيا�سية هذا ال�شهر وتعهد ببذل
ك��ل م��ا يف و�سعه للحد م��ن االرت��ف��اع يف �أ���س��ع��ار امل���واد اال�ستهالكية .وقال
وليام�سون �إن امل�ؤ�شرات ت�شري �إىل انكما�ش منطقة اليورو بن�سبة 0,1%
ريا �إىل
يف الربع الثالث من عام  2022وتراجع حاد يف الربع الرابع ،م�ش ً
�أن “التحدي الذي يواجهه �صانعو ال�سيا�سات يف كبح جماح الت�ضخم مع
جتنب الهبوط احلاد لالقت�صاد يزداد بالتايل �صعوبة».

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و  /حممد اف�ضل
ج����ل����ي����ل خ��������ان  ،ب���اك�������س���ت���ان
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�������واز �سفره
رق���م ()BG1518393
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م
0529595105
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�سهيل املزروعي لـ «وام» « :براكة» تعزز م�سرية الإمارات يف الطاقة الآمنة
•• �أبوظبي-وام:

�أكد معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية
التحتية �أن ب��دء ت�شغيل ال��وح��دة الثالثة م��ن حم��ط��ات ب��راك��ة للطاقة
النووية ال�سلمية يف منطقة الظفرة ت�سهم يف حتقيق �أح��د �أه��م �أهداف
ر�ؤية الإمارات وا�سرتاتيجيتها اخلا�صة بقطاع الطاقة من خالل القيام
بدور �أ�سا�سي يف مواجهة ظاهرة التغري املناخي وتعزيز م�سرية االنتقال
�إىل م�صادر طاقة �آمنة و�صديقة للبيئة.
وقال معاليه يف ت�صريحات لوكالة �أنباء الإم��ارات “وام” بهذه املنا�سبة
� ..إن حمطات براكة ت�سهم على نحو رئي�س يف خف�ض الب�صمة الكربونية

لقطاع الطاقة يف الدولة كما ت�ؤدي دوراً فعا ًال يف احلفاظ على �إمدادات
الطاقة وا�ستدامتها حيث تعد املحطات ا�ستثماراً طويل الأج��ل لتنويع
حمفظة الطاقــــــة وزي��ادة االعتمــــــاد على النظيفــــــــة منهــــــا والتي ُتعد
�أح��د الأ���ص��ول اجليو�سيا�سية الرئي�سة م�ستقب ً
ال �إىل جانب دوره��ـ��ا يف
توفري الغـــــــــاز الطبيعي امل�ســــــــال لغايــــــــات الت�صدير وزيــــــــادة التمويالت
ال��وط��ن��ي��ة الجتـــــــذاب اال�ســـــــــتثمارات العامليـــــــة لدعــــــــم التطوير
االقت�صادي.
و�أ�شار �إىل �أن العديد من دول العامل بد�أت الرتكيز على تطوير الطاقة
النووية ملواجهة التحديات اخلا�صة ب�أمن الطاقة وتبعات التغري املناخي،
الأم����ر ال���ذي ي���ؤك��د جن���اح اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة الإم���ارات���ي���ة ال��ت��ي ت�ست�شرف

امل�ستقبل عرب �إع��داد اخلطط اال�ستباقية املدرو�سة �إذ يهدف الربنامج
النووي ال�سلمي الإماراتي �إىل حتقيق �أهداف حكومة الدولة واخلا�صة
بت�أمني الطاقة وا�ستدامتها ،ف�ضلاً عن ال�سعي �إىل الو�صول �إىل احلياد
املناخي بحلول عام .2050
و�أ�ضاف معاليه �أن دولة الإمارات برهنت على جناحها يف تطوير الربنامج
النووي ال�سلمي وهي توا�صل نهجها نحو تنويع م�صادر الطاقة ال�صديقة
للبيئة عرب درا�سة وطرح برامج وم�شاريع م�ستقبلية جديدة وم�شاركة
اخلربات احلالية ،من �أجل تعزيز �أمن الطاقة والكهرباء على امل�ستوى
املحلي وال��ع��رب��ي وال��ع��امل��ي ومب��ا ي�سهم يف احل��د م��ن ال��ت��غ�يرات املناخية
والتغلب على التحديات التي قد تنجم عنها.

امل�شروع حقق تقدم ًا �سريع ًا بدء ًا من التخطيط و�صو ًال لأعمال الت�شييد التي انطلقت مطلع 2022
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بتكلفة  14مليار درهم �«..أدنوك» و«طاقة» تعلنان عن �إمتام متويل م�شروعهما اال�سرتاتيجي لإن�شاء �شبكة لنقل الكهرباء حتت �سطح البحر
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة برتول �أبوظبي الوطنية
“�أدنوك” و�شركة �أبوظبي الوطنية
ل��ل��ط��اق��ة “طاقة” ،ام�����س ع��ن �إمتام
مت��وي��ل م�����ش��روع��ه��م��ا اال�سرتاتيجي
ال���ذي ي��ه��دف لإم�����داد ع��م��ل��ي��ات �إنتاج
ح��ق��ول “�أدنوك” ال��ب��ح��ري��ة بطاقة
���ص��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة ت�����س��ه��م يف خف�ض
االنبعاثات الكربونية وذل��ك بتكلفة
قدرها  14مليار درهم “ 3.8مليار
دوالر �أمريكي».
وي��ه��دف امل�����ش��روع امل��ب��ت��ك��ر ،ال���ذي يعد
الأول م��ن ن��وع��ه يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا� ،إىل تطوير
وت�شغيل ن��ظ��ام ل��ن��ق��ل ت��ي��ار كهربائي
م��ب��ا���ش��ر ع�����ايل اجل���ه���د حت����ت �سطح
البحر لإم����داد عمليات �إن��ت��اج حقول
“�أدنوك” البحرية بطاقة �أكرث كفاءة
و���ص��دي��ق��ة للبيئة م��ن خ�ل�ال ربطها
ب�شبكة كهرباء �أبوظبي الربية التابعة
ل�����ش��رك��ة “طاقة” .و���ش��ه��د امل�شروع
ال����ذي ي��ت��م ت��ط��وي��ره ب�شكل م�شرتك

 امل�شروع الأول من نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يربط حقول “�أدنوك” البحرية ب�شبكة الكهرباء الربية التابعة ل�شركة “طاقة” خلف�ض االنبعاثات الكربونية �إعادة توجيه �أكرث من  % 50من القيمة الإجمالية للم�شروع �إىل االقت�صاد املحلي عرب برنامج “�أدنوك” لتعزيز القيمة املحلية امل�ضافةامل�شروع ي�سهم يف خف�ض االنبعاثات الكربونية من عمليات “�أدنوك” البحرية مما ير�سخ دور “�أدنوك” و“طاقة” يف دعم مبادرة الإماراتاال�سرتاتيجية لتحقيق احلياد املناخي بحلول عام .2050
ب�ي�ن ك���ل م���ن “�أدنوك” و”طاقة”
وائ����ت��ل�اف ي�����ض��م ً
ك��ل��ا م����ن ال�شركة
الكورية للطاقة الكهربائية /كيبكو،/
و���ش��رك��ة كيو�شو للطاقة الكهربائية
اليابانية ،و�شركة الكهرباء الفرن�سية
�/إي دي �إف ،/ت��ق��دم��اً ���س��ري��ع��اً بدءاً
م��ن التخطيط و� ً
��ص��وال �إىل مرحلة
التطوير وانطالق �أعمال الت�شييد يف
مطلع عام ..2022
مم���ا ي����ؤك���د ال�����دور ال���رائ���د ل��ك��ل من
“�أدنوك” و”طاقة” يف دف��ع العمل
امل���ن���اخ���ي ودع������م م�����ب�����ادرة الإم���������ارات

اال�سرتاتيجية لتحقيق احلياد املناخي
بحلول عام .2050
و�سيقوم االئتالف بت�شييد وامتالك
ون��ق��ل وت�شغيل �شبكة نقل الكهرباء
امل���ت���ط���ورة ب��ال�����ش��راك��ة م���ع “�أدنوك”
و”طاقة” ،على �أن تتم �إعادة امل�شروع
بالكامل �إىل “�أدنوك” بعد  35عاماً
من الت�شغيل.
وبهذه املنا�سبة ،ق��ال معايل الدكتور
����س���ل���ط���ان ب����ن �أح����م����د اجل����اب����ر وزي����ر
ال�����ص��ن��اع��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا املتقدمة
الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي

ل�����ش��رك��ة ب��ت��رول �أب���وظ���ب���ي الوطنية
“ �أدن�����وك “ وجم��م��وع��ة �شركاتها”
 ،امل��ب��ع��وث اخل��ا���ص ل��دول��ة الإم�����ارات
للتغري املناخي “ :متا�شياً م��ع ر�ؤية
وتوجيهات القيادة الر�شيدة ،ر�سخت
’�أدنوك‘ ل��ن��ف�����س��ه��ا م��ك��ان��ة رائ�����دة يف
ت��ط��ب��ي��ق ح����ل����ول م���ب���ت���ك���رة وجم���دي���ة
اقت�صادياً لتكنولوجيا الطاقة النظيفة
واحل����د م��ن االن��ب��ع��اث��ات الكربونية.
وي����ؤك���د �إمت�����ام مت��وي��ل ه����ذا امل�شروع
اال�سرتاتيجي قدرة �أدنوك على هيكلة
و�إمتام �صفقات مبتكرة ومرنة ت�سهم

يف �ضمان م�ستقبل منخف�ض الكربون،
وذل��ك �ضمن جهودنا امل�ستمرة للحد
م��ن االن��ب��ع��اث��ات يف جم��ال العمليات.
وي�سهم ه��ذا امل�����ش��روع املبتكر يف دفع
ج��ه��ود خ��ل��ق القيمة لإم����ارة �أبوظبي
ب�����ص��ورة م�����س���ؤول��ة وم�����س��ت��دام��ة ،كما
ي��ر���س��خ م��ك��ان��ة دول���ة الإم�����ارات وجهة
جذابة وموثوقة ال�ستثمارات ر�ؤو�س
املال العاملية».
و�أ���ض��اف“ :ب�صفتها م����زوداً م�س�ؤو ًال
وموثوقاً لإمدادات الطاقة منخف�ضة
ال��ك��رب��ون ،ت�ستمر ’�أدنوك‘ بالعمل

م��ع �شركائها لتطوير ح��ل��ول عملية
وجم���دي���ة جت���اري���اً ت�����س��ه��م يف خف�ض
االنبعاثات الكربونية».
وم����ن امل���ت���وق���ع �أن ي�����س��اه��م امل�شروع
يف خ��ف�����ض االن���ب���ع���اث���ات الكربونية
لعمليات “�أدنوك” البحرية ب�أكرث
م��ن  30%ع�بر ا���س��ت��ب��دال مولدات
ال���ك���ه���رب���اء احل����ال����ي����ة ،ال���ت���ي تعتمد
على توربينات ال��غ��از ،مب�����ص��ادر �أكرث
ا�ستدامة عرب �شبكة كهرباء �أبوظبي
ال�بري��ة التي ت�شغلها �شركة �أبوظبي
للنقل والتحكم /تران�سكو /التابعة

واململوكة بالكامل ل�شركة “طاقة».
م��ن جانبه ق��ال �سعادة حممد ح�سن
ال�سويدي ،رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
�أب��وظ��ب��ي الوطنية للطاقة “طاقة”
“ :ت�ساهم “طاقة” ب�����دور حيوي
وف��اع��ل يف ت�سريع ال��ت��ح��ول يف قطاع
الطاقة يف دول��ة الإم���ارات من خالل
تقدمي حمفظة متكاملة من احللول
م���ن ���ش���أن��ه��ا ت���وف�ي�ر م�����ص��ادر نظيفة
للطاقة لدعم التنمية االقت�صادية.
وي����أت���ي �إمت����ام عملية الإغ��ل��اق املايل
مب��ث��اب��ة �إجن����از م��ه��م يف ه���ذا امل�شروع

«الطاقة والبنية التحتية» تطلق «كتيب الرت�شيد» لأ�صحاب الهمم ب�ش�أن اال�ستهالك

•• دبي -وام:

�أط���ل���ق���ت وزارة ال���ط���اق���ة والبنية
ال��ت��ح��ت��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع م�ؤ�س�سة
زاي��د العليا لأ�صحاب الهمم ،كتيب
ال�تر���ش��ي��د لأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م �ضمن
فعالية مت تنظيمها يف ديوان الوزارة
بدبي تزامناً مع اليوم العاملي للغة
الإ���ش��ارة ،ف�ض ً
ال عن ع��دد من ور�ش
العمل واجلل�سات احلوارية.
ي�أتي ذلك يف �إطار احلملة الوطنية
للرت�شيد ال��ت��ي ت�ستهدف ت�شجيع
�أف����راد املجتمع وال �سيما �أ�صحاب
الهمم على اتباع منط حياة م�ستدام
ق����ادر ع��ل��ى �إح�����داث ت����أث�ي�ر �إيجابي
على البيئة واحل��ف��اظ على املوارد
الطبيعية� ،إ�ضافة �إىل توعيتهم يف
جم���ال ت��ر���ش��ي��د ا���س��ت��ه�لاك الطاقة
واملاء لي�صبح �سلوكاً يومياً.
وقال �سعادة املهند�س يو�سف �آل علي،
ال��وك��ي��ل امل�����س��اع��د ل��ق��ط��اع الكهرباء
وامل��ي��اه وطاقة امل�ستقبل  “ :يعك�س
كتيب الرت�شيد حر�ص الوزارة على
التفاعل مع �أ�صحاب الهمم بو�صفهم
مكوناً رئي�ساً للمجتمع ،وهو خطوة
ع��م��ل��ي��ة �أي�������ض���اً ال���س��ت��ك��م��ال جهود

الفريد وال��ذي �ستقوم “طاقة” من
خالله بتزويد مرافق �أدنوك البحرية
ب���إم��دادات طاقة منخف�ضة الكربون
بطرق �آمنة وفعّالة من خ�لال نظام
�شبكة ن��ق��ل ال��ك��ه��رب��اء ال��ت��اب��ع ل�شركة
“تران�سكو” .وت��وا���ص��ل جمموعتنا
�إث���ب���ات ق��درت��ه��ا ع��ل��ى اال���س��ت��ف��ادة من
خ�برات��ه��ا ال��وا���س��ع��ة لإزال�����ة الكربون
م��ن ق��ط��اع ال��ط��اق��ة ،وذل���ك باالعتماد
على ب��ن��اء ال�����ش��راك��ات اال�سرتاتيجية
و�إ�ضافة القيمة لأ�صحاب امل�صلحة”.
ج����دي����ر ب���ال���ذك���ر �أن�������ه ���س��ي��ت��م �إع�������ادة
توجيه �أك�ثر من  50%من القيمة
الإج��م��ال��ي��ة للم�شروع �إىل االقت�صاد
املحلي عرب برنامج “�أدنوك” لتعزيز
القيمة املحلية امل�ضافة ال���ذي حقق
جن���اح���اً ك���ب�ي�راً .وي��ع��د ه����ذا امل�شروع
اال�سرتاتيجي منوذجاً لإقبال �شركات
رائ���دة عاملياً على اال�ستثمار يف دولة
الإم��ارات ،مما ي�ؤكد مكانة “�أدنوك”
ودوره����ا امل��ح��وري يف دف���ع اال�ستثمار
امل�س�ؤول وامل�ستدام يف جمال الطاقة،
وجهود خلق القيمة للدولة.

ال�برن��ام��ج ال��وط��ن��ي لإدارة الطلب
ع��ل��ى ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه وه���ي احلملة
ال��وط��ن��ي��ة الأك��ب��ر م���ن ن��وع��ه��ا على
م�ستوى الإمارات ،والتي مت الإعالن
عنها �أغ�سط�س  2021بهدف زيادة
كفاءة �أهم ثالثة قطاعات مُ�ستهلِكة
للطاقة /النقل وال�صناعة والبناء/
بن�سبة  ،40%وخف�ض ا�ستهالك
امل��ي��اه يف قطاعي ال��زارع��ة واملباين،
ورف��ع كفاءة ا�ستهالك املياه وزيادة
ن�سبة �إعادة ا�ستخدام املياه املعاجلة
�إىل  .»95%و�أ���ض��اف �سعادته “ :
�إن وزارة الطاقة والبنية التحتية
ت���وا����ص���ل ج���ه���وده���ا وت���ع���اون���ه���ا مع
���ش��رك��ائ��ه��ا يف اجل���ه���ات احلكومية،
ب�شقيها االحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة� ،إىل
ج���ان���ب ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص ،لتعزيز
ث���ق���اف���ة ت���ر����ش���ي���د ا����س���ت���ه�ل�اك امل����اء
وال��ك��ه��رب��اء ،ب��ه��دف ح��م��اي��ة البيئة
واحل���ف���اظ ع��ل��ى امل������وارد الطبيعية
واحل��د م��ن االنبعاثات الكربونية،
مب���ا ي�����س��اه��م يف دع����م م�ستهدفات
امل����ب����ادرة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة لتحقيق

�إ�صداراتها املتنوعة لت�شمل �أ�صحاب
الهمم مبختلف فئاتهم مم��ا يعزز
م�����ن ج����ه����ود مت���ك���ي���ن���ه���م ودجم���ه���م

ثقافياً ،الأم���ر ال��ذي يعد مت��ي��زاً يف
ت���ق���دمي اخل���دم���ات ال��ن��وع�� ّي��ة لهم،
الفتاً �إىل �أ ّن توفري املعلومات بلغة

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :حمل �شباب اليوم للحالقة
رخ�صة رقم CN 1113381:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة رونى �شاندرا �شاندا روجنون �شاندرا �شاندا %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل �صالح حممد عيد�س الرا�شدى
تعديل نوع نرخ�صة  /من حرفية �إىل مهنية
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل م�ؤ�س�سة مهنية
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل �شباب اليوم للحالقة
SHABAB EL YOAM BARBERSHOP

�إىل /حمل �شباب اليوم للحالقة
SHABAB EL YOAM BARBERSHOP

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
70363

تنفيذ رقم 2022/5415

اخلدمات املقدمة لأبنائنا �أ�صحاب
ال��ه��م��م وف��ق��ا ل�ل�أف�����ض��ل املمار�سات
العاملية».

الإ���ش��ارة ي�ساعد يف تطبيق �سيا�سة
الدمج الثقايف واالجتماعي ويُ�سهم
يف �إجن����اح����ه����ا وال�����رق�����ي مب�ستوى

توزع �أرباحا م�ؤقتة بقيمة  1.2مليار درهم

بروج ت�ؤكد التزامها بدفع  3.6مليار درهم توزيعات �أرباح للم�ساهمني لل�سنة املالية

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24
االمارات للمزادات

احل���ي���اد امل��ن��اخ��ي ب��ح��ل��ول ،2050
التي متثل حمركاً وطنياً يهدف �إىل
خف�ض االنبعاثات واحلياد املناخي،
مم��ا يجعل الإم�����ارات �أول دول���ة يف
ال�����ش��رق الأو����س���ط و���ش��م��ال �أفريقيا
تعلن ع��ن ه��دف��ه��ا لتحقيق احلياد
املناخي».
و�أو���ض��ح �أن وزارة ال��ط��اق��ة والبنية
التحتية توفر جميع ال�سبل لتعزيز
ثقافة اال�ستدامة والرت�شيد ،ورفع
م�ستوى وعي جميع �أف��راد املجتمع
ح������ول م�������س����ؤول���ي���ت���ه���م يف تر�شيد
ا�ستهالك الكهرباء وامل��ي��اه ،واحلد
م��ن ال��ه��در ،مب��ا ي��دع��م ج��ه��ود دولة
الإم����ارات العربية املتحدة حلماية
البيئة وخف�ض الب�صمة الكربونية،
و�أهداف التنمية امل�ستدامة ،2030
�إ�ضافة �إىل “مبادئ اخلم�سني» .من
ناحيته �أبدى �سعادة نافع احلمادي،
امل��دي��ر التنفيذي لقطاع اخلدمات
امل�������س���ان���دة مب���ؤ���س�����س��ة زاي�����د العليا
لأ�صحاب الهمم ترحيبه بالتعاون
مع وزارة الطاقة والبنية التحتية

لإ���ص��دار كتيب الرت�شيد لأ�صحاب
ال��ه��م��م ت���زام���ن���اً م���ع ال���ي���وم العاملي
للغة الإ���ش��ارة ،م�شيداً بتلك املبادرة
..وق�����ال� “ :إ ّن����ه يف �إط����ار ال�شراكة
املجتمع ّية بني امل�ؤ�س�سات والهيئات
احل���ك���وم���ي���ة امل���ح���ل���ي���ة واالحت�����ادي�����ة
حت��ق��ي��ق��اً ل���ر�ؤي���ة ور���س��ال��ة م�ؤ�س�سة
زايد العليا يف متكني ودمج �أ�صحاب
الهمم يف املجتمع ،حتر�ص امل� ّؤ�س�سة
على امل�شاركة يف الأن�شطة املجتمعية
مب����خ����ت����ل����ف امل��������ج��������االت وت�����وف��ي��ر
املطبوعات واملن�شورات مبا يتنا�سب
م��ع خمتلف ف��ئ��ات �أ���ص��ح��اب الهمم
وال��ت��ي ُت�سهم يف �إي�����ص��ال الر�سائل
وامل��ع��ل��وم��ات ال��ث��ق��اف�� ّي��ة والتوعوية
لهم «.
و�أ����ض���اف “ :م�ؤ�س�سة زاي����د العليا
لأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م جت���دد التزامها
بتوحيد اجل��ه��ود يف جم��ال تر�شيد
ا���س��ت��ه�لاك ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه ،و�أب���دى
ت��رح��ي��ب امل���ؤ���س�����س��ة ب���ال���ت���ع���اون مع
خم���ت���ل���ف اجل�����ه�����ات وامل�����ؤ�����س���������س����ات
يف ال����دول����ة ال���ت���ي ت���رغ���ب يف ن�شر

�أعلنت �شركة بروج بي ال �سي � -إحدى �شركات البرتوكيماويات
الرائدة يف توفري حلول البويل �أوليفينات املبتكرة واملتنوعة
 �أم�����س ع��ن موافقة اجلمعية العمومية على ت��وزي��ع دفعةمن الأرب��اح امل�ؤقتة لعام  2022بقيمة  325مليون دوالر
�أم��ري��ك��ي  1.2/م��ل��ي��ار دره�����م ،/مب��ا ي�����س��اوي  3.97فل�س
لل�سهم الواحد .و�سيتم توزيع الأرباح امل�ؤقتة على امل�ساهمني
امل�سجلني يف � 3أكتوبر  2022وتعترب الدفعة الأوىل من
�إج��م��ايل الأرب���اح املتوقعة لل�سنة املالية  2022والتي تبلغ
 975مليون دوالر �أمريكي  3.6/مليار درهم ،/مبا ي�ساوي
 11.91فل�س لل�سهم الواحد .تعك�س توزيعات الأرباح امل�ؤقتة
الأداء املايل القوي ل�شركة بروج خالل الن�صف الأول من عام
 2022وتوقعاتها للفرتة املتبقية من عام  .2022ويعك�س هذا الأداء املايل
القوي ل�شركة بروج خالل الن�صف الأول من العام واملوافقة على توزيع الأرباح
امل�ؤقتة �إمكانات ال�شركة القوية من الناحية الت�شغيلية والتجارية التي تعززت
بعد حتقيقها رق��م��اً قيا�سياً يف ط��رح �أ�سهمها لالكتتاب ال��ع��ام الأويل يف �سوق
�أبوظبي للأوراق املالية يف �شهر يونيو .2022

وق���ال ه��زمي �سلطان ال�����س��وي��دي ،الرئي�س التنفيذي لربوج:
“تلتزم ب���روج ب��ت��وف�ير قيمة ا�ستثنائية للم�ساهمني .لقد
�أع��ل��ن��ت ب����روج ع��ن ن��ت��ائ��ج ن�����ص��ف ���س��ن��وي��ة ق��وي��ة حم��ق��ق��ة منواً
مزدوجا يف الإيرادات� ،إ�ضافة �إىل منو كبري يف حجم مبيعاتها
وتوليد تدفقات نقدية ق��وي��ة .نحن متفائلون بالنمو الذي
�ست�شهده ال�شركة م�ستقب ً
ال و�سنوا�صل الرتكيز على تنفيذ
ا�سرتاتيجيتنا امل�ستندة على موادنا املتنوعة وحلولنا املبتكرة
التي تتميز بت�أثريها الإيجابي على املجتمع ”.ويف تقريرها
الأول عن �أرباحها املالية للن�صف الأول من عام � ،2022أعلنت
بروج عن زيادة يف الإيرادات بن�سبة  16.4%لت�صل �إىل 3.5
مليار دوالر �أمريكي  12.7/مليار دره��م ،/مقارنة بالفرتة
نف�سها م��ن ال��ع��ام ال�سابق ،وذل���ك بف�ضل من��و حجم املبيعات
بن�سبة  8.6%وارتفاع متو�سط �سعر الطن بن�سبة  .4.1%كما
�شهدت بروج منواً يف طاقتها الإنتاجية الإجمالية بن�سبة  6.9%على �أ�سا�س
�سنوي مع ت�شغيل وحدتها اخلام�سة اجلديدة لإنتاج البويل بروبيلني بكامل
طاقتها وا�ستكمال ال�صيانة الدورية ال�شاملة مل�صنع بروج  /»B1»/ 1خالل
الربع الأول من العام ،مما �ساهم يف حتقيق منو بن�سبة  8.6%على �أ�سا�س
�سنوي يف �أحجام املبيعات الإجمالية.

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

••�أبوظبي-وام:

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24
االمارات للمزادات

70363

تنفيذ رقم 2022/9562

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24
االمارات للمزادات

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :داميوند روز لبيع اال�سماك
رخ�صة رقم CN 2510266:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /داميوند روز لبيع اال�سماك
DIAMOND ROSE FISH SALE

�إىل�/شيتاجوجن للتجارة العامة

CHITTAGONG GENERAL TRADING

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة عامة 4690018
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الأ�سماك و احليوانات البحرية الطازجة -
بالتجزئة 4721006
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة
غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
70363

تنفيذ رقم 2022/10288

العدد  13655بتاريخ 2022/9/24
االمارات للمزادات

70363

تنفيذ رقم 2022/10029

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/10/03لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده برواك�س كمبيوترز (�ش.ذ.م.م) و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
			
الو�صف
50,120
	�أجهزه الكرتونيه		
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/10/03لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده حمريا ا�شفاق ا�شفاق احمد و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
			
الو�صف
1,600
			
	�أثاث
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/10/03لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده دار لطفي للخياطة والتطريز و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
			
الو�صف
850,000
			
ف�ساتني
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/10/03لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده بيوند الند�سكيبنك اند بول�س �ش.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
			
الو�صف
8,600
	�أثاث مكتبي ورمال و�سائل �سماد
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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� 145.6ألف م�ستثمر �سعودي يف �سوق �أبوظبي ميتلكون �أ�سهم بـ 5.6مليار درهم
•• �أبوظبي-وام:

16

ك�شف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية عن ارتفاع قيمة الأ�سهم
اململوكة للم�ستثمرين ال�سعوديني �إىل  5.627مليار
درهم حتى مطلع �سبتمرب اجلاري بح�صة تعادل 25%
من �إجمايل قيمة الأ�سهم اململوكة للم�ستثمرين العرب
واخلليجيني والبالغة قيمتها  22.897مليار درهم.
و�أو�ضح �سوق �أبوظبي لوكالة �أنباء الإم���ارات “وام”� ،أن
عدد امل�ستثمرين ال�سعوديني يف ال�سوق و�صل �إيل 145
�ألفا و 647م�ستثمرا ،بن�سبة تعادل  42%من �إجمايل
امل�ستثمرين العرب واخلليجني يف ال�سوق والبالغ عددهم
� 344ألفا و 660م�ستثمرا حتي مطلع �سبتمرب اجلاري.

•• �أبوظبي  -وام:

ان����ع����ق����دت اجل���م���ع���ي���ة العمومية
ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ال����دول����ي����ة للتقيي�س
�ضمن اجتماعها ال�سنوي 2022
ال��ذي ت�ست�ضيفه وزارة ال�صناعة
وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا امل����ت����ق����دم����ة يف
�أب��وظ��ب��ي ،ح��ي��ث اج��ت��م��ع الأع�ضاء
النتخاب رئي�س جديد للمنظمة
يتوىل املن�صب بعد ال�سيدة �أولريكا
ف��ران��ك ،ال��ت��ي تنتهي رئا�ستها يف
دي�سمرب من العام .2023
واختري الدكتور �سونغ هوان ت�شو
رئي�ساً منتخباً للمنظمة ،و�ستبد�أ
ف�ترة رئا�سته يف يناير م��ن العام
.. 2024كما جرى انتخاب �أربعة
�أع�ضاء جدد يف جمل�س املنظمة ،هم
الهيئة امل�صرية العامة للموا�صفات
واجلودة ،ومنظمة املعايري الوطنية
الربازيلية ،ومعهد املعايري الفنية
يف ك��و���س��ت��اري��ك��ا ،وه��ي��ئ��ة التقيي�س
الإيطالية.
و�أع������رب ���س��ع��ادة ع��م��ر ال�سويدي،
وكيل وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا

و�أ�شار ال�سوق �إىل �أن قيم تداول امل�ستثمرين ال�سعوديني يف �سوق �أبوظبي
ل��ل��أوراق امل��ال��ي��ة ارت��ف��ع��ت علي �أ���س��ا���س �سنوي بن�سبة  278%خالل
الثمانية �أ�شهر الأويل من العام اجل��اري لت�صل �إيل  9.2مليار درهم
مقارنة بنحو  2.438مليار درهم يف الفرتة نف�سها من العام املا�ضي
.2021
وبح�سب بيانات �سوق �أبوظبي ل�ل��أوراق املالية ،ا�ستحوذ امل�ستثمرون
ال�سعوديون على نحو  42%من �إج��م��ايل قيم ت���داوالت امل�ستثمرون
العرب واخلليجيني يف ال�سوق خالل الثمانية �أ�شهر الأوىل من العام
اجلاري والبالغ قيمتها  22.07مليار درهم ،وذلك مقابل ح�صة بلغت
 21%م��ن �إج��م��ايل قيم ت����داوالت امل�ستثمرين ال��ع��رب واخلليجيني
والبالغة قيمتها  11.84مليار درهم خالل الثمانية �أ�شهر الأوىل من
العام املا�ضي .2021

 870مليون درهم ت�صرفات عقارات دبي �أم�س
•• دبي-وام:

بلغت قيمة الت�صرفات العقارية يف دائ��رة الأرا�ضي والأم�لاك بدبي �أم�س
�أكرث من  870مليون درهم حيث �شهدت الدائرة ت�سجيل  226مبايعة
ب��ق��ي��م��ة  628.08م��ل��ي��ون دره����م م��ن��ه��ا  18م��ب��اي��ع��ة ل�ل��أرا����ض���ي بقيمة
 164.69مليون درهم و 208مبايعات لل�شقق والفلل بقيمة 463.4
مليون دره��م .وج��اءت �أه��م مبايعات الأرا�ضي بقيمة  50مليون دره��م يف
منطقة الرب�شاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة  20مليون درهم يف
منطقة احلبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة  18مليون درهم يف منطقة
امل��رك��ا���ض .وت�����ص��درت منطقة احل��ب��ي��ة اخل��ام�����س��ة امل��ن��اط��ق م��ن ح��ي��ث عدد
املبايعات �إذ �سجلت  5مبايعات بقيمة  11مليون دره��م وتلتها منطقة

املنظمة الدولية للتقيي�س تنتخب رئي�سها وتعلن عن �أع�ضاء جمل�سها اجلدد
املتقدمة عن �شكره لل�سيدة �أولريكا
ف����ران����ك ،ل��ق��ي��ادت��ه��ا النموذجية
كرئي�سة للمنظمة ..مهنئاً الدكتور
���س��ون��غ ه����وان ت�����ش��و ع��ل��ى اختياره
رئي�ساً منتخباً للمنظمة.
و�أ���ض��اف�“ :أهنئ �أع�����ض��اء جمل�س
امل��ن��ظ��م��ة الأرب����ع����ة اجل������دد ،م�صر
والربازيل وكو�ستاريكا و�إيطاليا،
الذين يعد اختيارهم انعكا�ساً لثقة
امل��ج��ل�����س يف ق���درات���ه���م ،و�سي�سهم
ان���ت���خ���اب���ه���م ل���ع�������ض���وي���ة املجل�س
يف ال��ت��ط��وي��ر امل�����س��ت��م��ر ملنظومة
التقيي�س الدولية».
 ال�صناعة  4.0واالقت�صادالدائري..
و����ض���م���ن ج��ل�����س��ة ح���م���ل���ت ع���ن���وان
“االقت�صاد ال����دائ����ري :التحول
الرقمي”� ،أ����ش���ار خ��ب�راء �إىل ما
ت��ل��ع��ب��ه ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا “ال�صناعة

 ”4.0من دور رئي�سي يف االرتقاء
ب���ت���ط���وي���ر االق���ت�������ص���اد ال����دائ����ري
وامل�ستدام ..منوهني ب�ضرورة دعم
التكنولوجيا مبوا�صفات متنا�سقة
مي��ك��ن ت��ب��ن��ي��ه��ا ع��ل��ى �أو����س���ع نطاق
وت���دع���م االب���ت���ك���ار واال�ستدامة.
وق����ال����ت ����س���ع���ادة ال����دك����ت����ورة فرح
الزرعوين ،الوكيل امل�ساعد لقطاع
املوا�صفات والت�شريعات يف وزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
خ��ل�ال اجل��ل�����س��ة�“ :إن ا�ستخدام
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة وق����درات
ال�����ذك�����اء اال����ص���ط���ن���اع���ي �سيدعم
ال��ت��غ��ي�ير ال�����ذي ن��ط��م��ح �إل���ي���ه مبا
ي��ت��ج��اوز حتقيق مكا�سب �إ�ضافية
يف ال��ك��ف��اءة و� ً
��ص��وال �إىل امل�ساعدة
يف ت�صميم نظام اقت�صادي دائري
فعال».
و�أ�����ض����اف����ت ال������زرع������وين“ :تلعب
احلكومات دوراً حا�سماً يف تهيئة

بيئة عمل م��وات��ي��ة لبناء اقت�صاد
دائ�������ري م����زده����ر ..ف���احل���ك���وم���ات
ه���ي م���ن حت����دد االجت����اه����ات وهي
ال���ت���ي ت��ع��ت�بر حم���رك���ات االبتكار
واال�ستثمار ..ودولة الإمارات رائدة
�إق��ل��ي��م��ي��اً يف االق��ت�����ص��اد الدائري،
لأن��ن��ا ن���ؤم��ن بال�شراكات و�أن لكل
فرد دورا حيويا يف �سل�سلة القيمة،
مبا يف ذلك امل�شرعون وامل�صنعون
وامل�ستهلكون».
وب��ح��ث��ت اجل��ل�����س��ة ال����دور احلا�سم
للتكنولوجيا املتقدمة يف ت�سريع
االن��ت��ق��ال ن��ح��و ال��ط��اق��ة النظيفة
وتعزيز الأمن الغذائي من خالل
اال�ستدامة.
ح�ضر اجلل�سة� ،إىل جانب �سعادة
ال��دك��ت��ورة ف��رح ال��زرع��وين ك��ل من
���س��ارة ج��اك�����س��ون ،امل��دي��رة الإداري����ة
ل�����ش��رك��ة غ��ري��ن �إث���ي���ك ،وكاثرين
�شيفاو�شي ،مديرة ق�سم االقت�صاد

ال����دائ����ري ل����دى ���ش��رك��ة فيوليا،
ونيلغون فاطمة تا�ش ،نائب املدير
للبيئة لدى منظمة الأمم املتحدة
للتنمية ال�����ص��ن��اع��ي��ة /يونيدو،/
وك���ري�������س���ت���ي���ان ����ش���ي���ل���ر ،الرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وامل����ؤ����س�������س امل�شارك
ل�شركة �سريبل�س.
و�أبرزت اجلل�سة برنامج “ال�صناعة
 ”4.0يف دول��ة الإم����ارات ،والذي
يعد ركيزة �أ�سا�سية لال�سرتاتيجية
الوطنية لل�صناعة والتكنولوجيا
امل��ت��ق��دم��ة ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ال�����وزارة،
وي��ه��دف �إىل ت��ع��زي��ز تبني �أنظمة
وح���ل���ول ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا املتقدمة
عرب القطاع ال�صناعي ..كما يدعم
ال�برن��ام��ج م��ب��ادرة دول���ة الإم����ارات
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة لتحقيق احلياد
املناخي بحلول  ،2050وحتقيق
�أه����������داف ال���ت���ن���م���ي���ة امل�ستدامة،
ب����ال����ت����وازي م����ع دع�����م ال�شركات

يف ال����دول����ة ل��ت��ع��زي��ز �إنتاجيتها
وك��ف��اءت��ه��ا وتناف�سيتها .وناق�شت
جل�سة رئي�سية �أخرى ،حتت عنوان
“�إعالن ل��ن��دن ب��ع��د م���رور عام”،
ال��ت��ق��دم ال�����ذي �أح����رزت����ه املنظمة
ال���دول���ي���ة ل��ل��ت��ق��ي��ي�����س  ISOيف
االل���ت���زام ال����ذي ت��ع��ه��دت ب���ه العام
املا�ضي بدعم العمل املناخي عرب
التقيي�س .وخالل اجلل�سة ،حتدث
�أع�����ض��اء امل��ن��ظ��م��ة ع���ن التحديات
ال���ت���ي ي��واج��ه��ون��ه��ا ،والإج��������راءات
ال��ت��ي ات��خ��ذوه��ا ،وخططهم لدفع
عجلة اال�ستدامة عرب املوا�صفات
القيا�سية.
 ال�سياحة امل�ستدامة..وعُقدت عدة جل�سات نقا�شية �أخرى
ت�����ض��م��ن��ت“ :ما م�����دى ات�صالنا
بالواقع بعد � 10سنوات؟” ،حيث
بحث ق��ادة الفكر كيفية املحافظة

دو تختتم م�شاركتها الناجحة يف معر�ض ر�ؤية الإمارات للوظائف 2022
•• دبي-الفجر:

اختتمت دو ،التابعة ل�شركة الإمارات
ل�لات�����ص��االت امل��ت��ك��ام��ل��ة ،م�شاركتها
امل��ت��م��ي��زة يف ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���ض ر�ؤي���ة
الإم��������ارات ل��ل��وظ��ائ��ف  2022التي
ا���س��ت�����ض��اف��ه��ا م���رك���ز دب�����ي التجاري
العاملي ،حيث ا�ستقبل ممثلو ال�شركة
خالل �أيام املعر�ض �أكرث من 2000
من �أبناء الإمارات ،وو ّفروا لهم فر�صة
التوا�صل مع املوظفني والتعرف �إىل
الفر�ص التي يوفرها قطاع تكنولوجيا
امل��ع��ل��وم��ات واالت�������ص���االت �إ���ض��اف��ة �إىل
التقدم بطلب �شغل الوظائف املتاحة
يف دو .كما قدم ممثلو ال�شركة للزوار
مل��ح��ة ح���ول ف��ر���ص وب��رام��ج التدريب
وال���ت���ط���وي���ر امل���ه���ن���ي ال����ت����ي توفرها
ال�شركة وامل�صممة لالرتقاء مبهارات
امل�����واه�����ب الإم������ارات������ي������ة وجتهيزها
باملعرفة والأدوات وامل��ه��ارات الالزمة
ل��دخ��ول ���س��وق ال��ع��م��ل ب��ع��د التخرج.
ومتيز جناح دو يف املعر�ض بت�صميم
رائ���ع وج���� ّذاب لل�ضيوف وال����زوار من

خ�لال اح��ت��وائ��ه على واج��ه��ات عر�ض
خم�ص�صة تعك�س نهج ال�شركة الذي
ي���ت���م���ح���ور ح������ول ت�����ش��ج��ي��ع التفكري
ال����ري����ادي والإب����داع����ي وب��ي��ئ��ة العمل
املبتكرة .وت�ضمن اجلناح نفقاً تفاعلياً
مي�سح �أج�سام ال�ضيوف لعك�س �صور
رمزية لهم على �شكل ن�سخ افرتا�ضية،
�إ���ض��اف��ة �إىل ل��ع��ب��ة Buzz Wire
التي تخترب م�ستوى تركيز امل�شاركني
وقدرتهم على العمل حتت ال�ضغط،
�إىل ج��ان��ب �أن�����ش��ط��ة و�أل����ع����اب �أخ����رى
مثل لعبة ذاك��رة واختبار ال�شخ�صية.
ك��م��ا �أت�����اح اجل���ن���اح ل��ل�����ض��ي��وف فر�صة
تقدمي �سريهم الذاتية و�إجراء جولة
ال�ستك�شاف املقر الرئي�سي ل�شركة دو
يف دبي هيلز با�ستخدام تقنيات الواقع
االف�ترا���ض��ي ،وال��ذي �صُ مم على نحو
ف��ري��د مل��واك��ب��ة متطلبات بيئة العمل
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة .وق����ال ف��ه��د احل�ساوي،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة الإمارات
لالت�صاالت املتكاملة�“ :سُ ررنا للغاية
با�ستقبال �أع���داد ك��ب�يرة م��ن املواهب
الإماراتية يف جناحنا مبعر�ض ر�ؤية

ل�����دع�����م ال�����ع�����ائ��ل��ات والأع�������م�������ال
ال��ت��ج��اري��ة امل��ت�����ض��ررة ج���� ّراء �أعلى
ي�سجل منذ عقود،
م�ستوى ت�ضخّ م ّ
يتجه
فخف�ضت ال�ضرائب يف وقت ّ
اقت�صادها نحو الركود.

الإم������ارات ل��ل��وظ��ائ��ف  ،2022حيث
متثلت الغاية الأ�سا�سية من م�شاركتنا
ب���احل���دث يف ال��ت��وا���ص��ل م���ع املواهب
الإم�����ارات�����ي�����ة ال�������ص���اع���دة ومتكينها
م���ن اك��ت�����س��اب ر�ؤى م��ل��م��و���س��ة حول
الإيجابيات التي يوفرها ال�شروع يف
م�سرية مهنية يف ق��ط��اع تكنولوجيا
امل��ع��ل��وم��ات واالت�������ص���االت ،ف��� ً
��ض�لا عن
�إتاحة املجال �أم��ام اخلريجني اجلدد
وال�����ش��ب��اب لبناء ال��ع�لاق��ات والتعرف
�إىل ب����رام����ج ال����ت����دري����ب والتطوير
الداخلي والأدوار الوظيفية املتوفرة
بدوام كامل لدينا� .سنوا�صل الرتكيز
ع��ل��ى ا���س��ت��ق��ط��اب امل���واه���ب والكفاءات
الإماراتية و�صقل مهاراتهم وخرباتهم
مب���ا ين�سجم م���ع ت��وج��ي��ه��ات قيادتنا
ال��ر���ش��ي��دة وال��رك��ائ��ز اال�سرتاتيجية
لالقت�صاد امل��ع��ريف يف ال��دول��ة لتكون
دو من ال�شركات الوطنية ّ
املف�ضلة من
ج��ان��ب الباحثني ع��ن عمل م��ن �أبناء
الإم��ارات « .ونتيجة لال�سرتاتيجيات
واخل���ط���ط امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي تتبعها دو
لدعم ا�سرتاتيجية التوطني ،متكنت

دو من م�ضاعفة عدد املوظفني لديها
من �أبناء الإم��ارات منذ عام .2006
وي�شكل املوظفون الإماراتيون حالياً
 ٪39.2من �إجمايل القوى العاملة
يف ال�شركة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�شغل
 ٪47من موظفي دو من الإماراتيني
م��ن��ا���ص��ب ق���ي���ادي���ة يف ج��م��ي��ع �أق�سام

ال�شركة .ه��ذا وت��وا���ص��ل دو التزامها
بتطوير املواهب الإماراتية من خالل
ب��رام��ج ال��ت��دري��ب ال�شخ�صي واملهني
وتقدمي الإر�شادات والتوجيهات حول
ك��ي��ف مي��ك��ن للباحثني ع��ن ع��م��ل من
امل��واط��ن�ين االن���ط�ل�اق يف م�ساراتهم
املهنية وتطويرها �سوا ًء داخل ال�شركة

�أو ع��ل��ى م�����س��ت��وى ق��ط��اع االت�صاالت
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات ع��ل��ى نطاق
�أو�سع .وبالإ�ضافة �إىل �صقل مهارات
امل���واه���ب الإم���ارات���ي���ة ال�����ش��اب��ة ،تدعم
دو روح ري��ادة الأع��م��ال بني املوظفني
الإم���ارات���ي�ي�ن ال��ذي��ن ميتلكون �أي�ضاً
�شركات �صغرية ومتو�سطة.

و�أف���اد وزي��ر امل��ال كوا�سي كوارتنغ
ال�������ذي ع��� ّي���ن���ت���ه رئ���ي�������س���ة ال��������وزراء
الربيطانية اجل��دي��دة ليز ترا�س
ب�����أن خ��ط��ة و���ض��ع ���س��ق��ف لفواتري
ال��ط��اق��ة املرتفعة �ستك ّلف حواىل
 60مليار جنيه �إ�سرتليني (68
مليار دوالر) خالل الأ�شهر ال�ستة
الأوىل من بدء تطبيقها.
وقال كوارتنغ للربملان يف ما يتعلق
بامليزانية امل�ص ّغرة التي ك�شف عنها
“حت ّركت رئي�سة ال���وزراء ب�سرعة
كبرية للإعالن عن تدخل يعد من
بني الأكرب التي قامت بها الدولة
الربيطانية على الإط�ل�اق ..على
ال��ن��ا���س �أن ي��ع��ل��م��وا ب�����أن امل�ساعدة
قادمة».
ويف خ��ط��وة م��ث�يرة ل��ل��ج��دل بينما
يواجه ماليني الربيطانيني �أزمة
ت��ك��ال��ي��ف م��ع��ي�����ش��ة� ،أل��غ��ى كوارتنغ
احل��د الأق�����ص��ى للحوافز املقدّمة
ل��ل��م��وظ��ف�ين يف ال��ق��ط��اع امل�صريف،
وه��و �سقف ورث��ت��ه اململكة املتحدة
عن االحتاد الأوروبي ،وذلك بهدف
دعم قطاع اخلدمات املالية.

ك��م��ا ط����رح خ��ط��ة خل��ف�����ض املعدل
الأدن������ى ل��ل�����ض��رائ��ب ع��ل��ى الدخل
بينما خف�ض �أي�ضا املعدل الأعلى
من � 45إىل  40يف املئة.
وت��راج��ع ال��وزي��ر �أي�����ض��ا ع��ن زيادة
ك����ان خم��ط��ط��ا ل��ه��ا يف ال�ضرائب
على �أرباح ال�شركات �سبق �أن �أق ّرها
بوري�س جون�سون� ،سلف ترا�س.
وذك������ر ك���وارت���ن���غ اخل��م��ي�����س ب�أنه
�سيلغي �ضريبة على ال��روات��ب ،يف
ت��راج��ع ع��ن زي���ادة ن�سبتها 1,25
نقطة مئوية يف الت�أمني الوطني
ط ّبقها �سلفه ري�شي �سوناك.
ويف عامل �آخر يفاقم حدة الأزمة،
تراجع اجلنيه الإ�سرتليني مقابل
ال���دوالر �إىل م�ستوى جديد غري
م�سبوق منذ  37عاما بلغ �أقل من
 1,12دوالرا قبيل �صدور �إعالن
كوارتنغ.
زاد كوارتنغ �أي�ضا النقطة التي يتم
عندها فر�ض �ضريبة على عمليات
���ش��راء ال��ع��ق��ارات ال�سكنية ،بينما
ي���ؤدي االرتفاع الكبري يف معدالت
الفائدة �إىل جمود يف �سوق ال�سكن.

�أع��ل��ن��ت بريطانيا الأرب���ع���اء خطة
م��دت��ه��ا �ستة �أ���ش��ه��ر ل��دف��ع حواىل
ن�صف ف��وات�ير ال��ط��اق��ة للأعمال
التجارية.
و�أع���ل���ن���ت ت���را����س ب��ال��ف��ع��ل جتميد
�أ�سعار الطاقة بالن�سبة للعائالت
مل���دة ع��ام�ين .ل��ك��ن احل���د الأق�صى
ل��ن ي��دخ��ل ح�� ّي��ز التطبيق �إىل �أن
يواجه الربيطانيون زي��ادة كبرية
يف فواتري الغاز والكهرباء اعتبارا
من ت�شرين الأول�/أكتوبر.
و�سيتم و�ضع �سقف لفاتورة الطاقة
ال�سنوية بالن�سبة للعائلة املتو�سطة
ع��ن��د  2500ج��ن��ي��ه �إ�سرتليني
ح��ت��ى ال��ع��ام  ،2024ل��ك��ن يتوقع
ب�����أن ت��ن��ف��ق ع��ائ�لات ع��دي��دة �أكرث
من ذلك للمحافظة على التدفئة
خالل ال�شتاء.
و�سيتم و���ض��ع ح��د �أق�����ص��ى لأ�سعار
اجلملة للكهرباء والغاز بالن�سبة
ل��ل�����ش��رك��ات واجل��م��ع��ي��ات اخلريية
وامل�������س���ت�������ش���ف���ي���ات وامل�������دار��������س ،هو
ن�صف الكلفة املتوقعة يف ال�سوق
املفتوحة.

ول����ن ت�����س��ت��ف��ي��د ����ش���رك���ات الطاقة
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة ،مبا
فيها “بي بي” و”�شل” ،من هذا
ال�سقف �إذ �أنها ت�ستفيد من �أرباح
كبرية جنمت عن غزو رو�سيا التي
تعد منتجا مهما للنفط والغاز،
لأوكرانيا.
وطالب حزب العمال املعار�ض ب�أن
ت��و���س��ع احل��ك��وم��ة ال�����ض��ري��ب��ة على
الأرب��اح غري املتوقعة التي فر�ضت
ع��ل��ى ���ش��رك��ات ال��ط��اق��ة و�أطلقها
�سوناك يف وقت �سابق هذا العام.
ل���ك���ن ت����را�����س ا����س���ت���ب���ع���دت خطوة
ك����ه����ذه ،م�������ش�ي�رة �إىل �أن فر�ض
�ضرائب �إ�ضافية �سيعرقل التعايف
االق��ت�����ص��ادي وج���ه���ود جمموعات
ال���ط���اق���ة ل��ل��ت��ح��ول �إىل �شركات
�صديقة �أكرث للبيئة.
تولت ترا�س ال�سلطة يف ال�ساد�س
م��ن �أيلول�/سبتمرب ،قبل يومني
من وف��اة امللكة �إليزابيث الثانية،
ب��ع��دم��ا ف���ازت ب��ان��ت��خ��اب��ات �أجراها
احل�������زب امل���ح���اف���ظ ع���ل���ى �أ����س���ا����س
تعهّدها خف�ض ال�ضرائب.

ك�����ش��ف��ت ح��ك��وم��ة امل��م��ل��ك��ة املتحدة
اجل�����دي�����دة اجل���م���ع���ة ع����ن حزمة
مبليارات اجلنيهات الإ�سرتلينية
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Dubai Court of First Instance
A Notice and Assignment by Publication
Execution No.: 113/2022/253 - Execution of Cheques
Presented to : The Ninth Execution Department No. No. 230
The Subject of the Execution : Claim to obligate the Enforcee to pay an amount of
AED 125,000,000 (one hundred twenty-five million dirhams) and the legal interest
is 9% from the due date until full payment. Also, Enforcee shall be obligated to pay
fees, expenses and attorney's fees
Claimant : Hussein Murad Ibrahim Al Balushi - Address : Emirates - Dubai - Sheikh
Zayed Road - Grosvenor Building - Apartment No. 1207 before Crowne Plaza
Who is required to be noticed :
1. Ahmed Ayaz Riyad Ahmed, his capacity: an Enforcee
The Subject of the Notice : It has filed the above-mentioned judgment enforcement
suit against you and obligated you to pay the executed amount of 125005535 to
the Claimant or the court treasury. Therefore, the Court will initiate the executive
procedures against you in the event of non-compliance with the aforementioned
decision within 15 days from the date of publishing this Notice.
Prepared by : Emad Muhammed Al Bastaki
Approval date 08/09/2022 at 09:28:23

على �أهمية املنظمة يف امل�ستقبل؛
و”هل ميكن لل�سياحة امل�ستدامة
�أن تكون م�ستدامة فع ً
ال؟” ،والتي
ا�ستك�شفت كيف ميكن للمقايي�س
امل�����س��اع��دة يف ج��ع��ل ال�����س��ف��ر �أكرث
ا�ستدامة و�ضمان اتخاذ امل�ستهلكني
لقرارات مبنية على املعلومات.
وو ّق��ع��ت ال�����وزارة م��ذك��رت��ي تفاهم
ع��ل��ى ه��ام�����ش االج��ت��م��اع ال�سنوي
مع م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الأردن�������ي�������ة وال�����وك�����ال�����ة ال���ك���وري���ة
للتكنولوجيا والتقيي�س.
وي�������س���ت���م���ر االج����ت����م����اع ال�سنوي
للمنظمة لعام  2022بني يومي
 19و��� 23س��ب��ت��م�بر حت���ت �شعار
“التعاون لأج����ل اخلري” ،حيث
جمع �أك�ثر من � 5,000شخ�ص،
���ش��خ�����ص��ي��اً واف�ت�را����ض���ي���اً ،ملناق�شة
ك��ي��ف��ي��ة دع����م امل��ق��اي��ي�����س للتجارة
الدولية واالبتكار والعمل املناخي.

وت��ع��ك�����س ا���س��ت�����ض��اف��ة االج��ت��م��اع يف
دول����ة الإم�������ارات م��ك��ان��ت��ه��ا كمركز
�صناعي را�سخ ومعروف عاملياً يوفر
الفر�ص لنمو الأعمال والت�صدير
..ك���م���ا ت����دل ال��ف��ع��ال��ي��ة ع��ل��ى ثقة
املجتمع العاملي يف منظومة البنية
التحتية للجودة يف دولة الإمارات،
�إىل ج���ان���ب ال������دور ال�����ذي ت�ؤديه
ال��دول��ة يف امل�ساعدة على حت�سني
املوا�صفات حملياً وخارجياً.
ولأن دول��ة الإم���ارات كانت ع�ضواً
رئ���ي�������س���ي���اً يف جم���ل�������س املنظمة
خ�ل�ال ال��ع��ام�ين امل��ا���ض��ي�ين ،تلتزم
وزارة ال�����ص��ن��اع��ة والتكنولوجيا
امل��ت��ق��دم��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع نظرائها
الإقليميني والعامليني ،باالرتقاء
مبنظومة التقيي�س ،واملواءمة مع
�أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة فيها،
وك���ذل���ك امل�����س��اه��م��ة يف تطويرها
ع��امل��ي��اً ،مب��ا يعزز منظومة البنية
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��ج��ودة ب���ال���ت���وازي مع
ت��ب��ادل اخل�ب�رات وم�شاركة �أف�ضل
امل����م����ار�����س����ات ،ل��ت�����س��ه��ي��ل التجارة
الدولية.

«النقد العربي»� :أبوظبي ودبي تقودان ارتفاع
قيمة البور�صات العربية �إىل  4.3تريليون دوالر

•• �أبوظبي-وام:

اململكة املتحدة تواجه الت�ضخم بخف�ض ال�ضرائب حتت �شبح الركود

•• لندن�-أ ف ب:

الرب�شاء جنوب الرابعة بت�سجيلها مبايعتني بقيمة  59مليون درهم وثالثة
يف معي�صم الأول بت�سجيلها مبايعتني بقيمة  16مليون درهم.
وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة  36مليون
درهم يف منطقة جبل على ال�صناعية الأوىل ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة
بقيمة  27مليون درهم يف منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد و�أخريا
مبايعة بقيمة  22مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا.
وت�صدرت منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد املناطق من حيث عدد
مبايعات ال�شقق والفلل �إذ �سجلت  45مبايعة بقيمة  104ماليني درهم
وتلتها منطقة اخلليج التجاري بت�سجيلها  33مبايعة بقيمة  48مليون
درهم وثالثة يف الرب�شاء جنوب الرابعة بت�سجيلها  12مبايعة بقيمة 11
مليون درهم.

ك�شف �صندوق النقد العربي عن ارتفاع القيمة ال�سوقية للبور�صات العربية
بنحو  41مليارا و 873مليونا و� 934أل���ف دوالر يف نهاية تعامالت
الأ�سبوع املا�ضي بقيادة �سوق �أبوظبي للأوراق املالية و�سوق دبي املايل.
و�أو�ضح ال�صندوق ،يف الن�شرة الأ�سبوعية لأ�سواق املال العربية� ،أن الر�سملة
ال�سوقية للبور�صات العربية املت�ضمنة يف قاعدة بيانات ال�صندوق وت�ضم
 13بور�صة عربية ،ارتفعت �إىل  4تريليونات و 297مليارا و 919مليون
دوالر يف نهاية الأ�سبوع املا�ضي مقارنة بنحو  4تريليونات و 256مليارا
و 45مليون دوالر يف نهاية الأ�سبوع ال�سابق عليه.
وحقق �سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية �أك�بر مكا�سب �سوقية بالقيمة بنحو
 38.3مليار دوالر لريتفع ر�أ�س ماله ال�سوقي من  568.7مليار دوالر
�إىل  607مليار دوالر ،فيما جاء �سوق دبي يف املرتبة الثانية مبكا�سب 4.3
مليار دوالر لي�صعد ر�أ�س ماله ال�سوقي من  152.6مليار دوالر �إىل 157
مليار دوالر ،فيما و�صل ر�أ�س املال ال�سوقي لبور�صة ال�سعودية �إىل 2.95
تريليون دوالر.
و�صعدت القيمة ال�سوقية لبور�صة قطر بنحو  4.09مليار دوالر من
 197.6مليار دوالر �إىل  201.7مليار دوالر يف نهاية الأ�سبوع املا�ضي،
فيما ربحت بور�صة ب�يروت نحو  1.1مليار دوالر لت�صعد من 12.96
مليار دوالر �إىل  14.1مليار دوالر ،وربحت بور�صة الكويت نحو 988.9
مليون دوالر لت�صعد قيمتها ال�سوقية م��ن  146.69مليار دوالر �إىل
 147.68مليار دوالر.
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Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In Dispute No 4594/2021/16 Commercial Partial
Considered by : Third Commercial Partial Circuit No. 13
Subject Matter of Notification. To obligate the Defendant to pay AED 161,935.58
(one hundred sixty-one thousand nine hundred thirty-five dirhams and fifty eight
fils) to the Claimant due to prima facie evidence, and to obligate the Defendant to
pay complementary compensation of AED (4,0000) due to prima facie evidence,
while the judgment shall be self-executing without bail, and to obligate the
Defendant to pay fees, expenses and attorney fees, and legal interest of 12% from
the judicial claim date until full payment.
Claimant : Al Intishar Insulation Material Works Est.
Address : UAE, Emirate of Sharjah, Majaz 3, Al Khan street, Al Aweis building,
Mezzanine floor, fax No.: 0097165546689, tel. No.. 0504242011, P.O. Box.
95801, info@frangulf.ae
Notified Party. 1. Al Ahmdiyah Contracting LLC, Defendant
Subject Matter of Notification.
We would like to inform you that in the hearing datedl
14/03/2022, as if in presence, the Court judged as follows
To obligate the Defendant to pay AED 161,935.58 (one hundred sixty one thousand
nine hundred thirty five dirhams and fifty eight fils) to the Claimant due, and legal
interest of 05% from the judicial claim date 28/11/2021 until full payment, and
to obligate the Claimant and the Defendant to pay appropriate expenses, and one
thousand dirhams as attorney fees, and dismissed other claims. Judgment as if in
presence appealable within thirty days as of the day following date of publication
of this notification. Issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed bin
Rashid bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and publicly recited.
Prepared by. Elham Isaac Rosekard
Approval Date : 23/09/2022
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حممد بن �سلطان بن خليفة يحفز «�أبوظبي للزوارق» قبل التحدي اجلديد ببطولة العامل
•• �سان نازارو�-إيطاليا -وام:

حث ال�شيخ حممد بن �سلطان بن خليفة �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة
نادي �أبوظبي للريا�ضات البحرية �أبطال فريق �أبوظبي للزوارق ال�سريعة
على ت��ق��دمي �أف�����ض��ل م��ا لديهم يف ث��اين ج���والت بطولة ال��ع��امل لزوارق
فورموال ، -1والتي تقام مبدينة �سان نازارو الإيطالية.
وج��اء ذل��ك خ�لال توا�صل ال�شيخ حممد بن �سلطان مع �سامل الرميثي
رئي�س بعثة الفريق يف بطولة العامل ،وال��ذي نقل لأبطال الفريق دعم
رئي�س النادي وكلماته الت�شجيعية لتقدمي �أف�ضل ما بو�سعهم ،وال�سعي
لتقدمي ال�صورة امل�شرقة والقوية لفريق �أبوظبي يف امل�شاركات الدولية

والعاملية.
ويت�أهب الفريق لتحد جديد من خالل خو�ض ال�سباق الرئي�سي الأول
للجولة الثانية م��ن بطولة ال��ع��امل ل����زاورق فورموال ،-1وال��ت��ي تقام
مبدينة �سان نازارو الإيطالية مب�شاركة  15زورقا.
وت�شهد هذه اجلولة �سباقني بنقاط خمتلفة لكل �سباق؛ ويقام ال�سباق
الأول اليوم ال�سبت فيما يقام ال�سباق الثاين غدا الأحد.
وت�ستعد زوارق الفريق للدفاع عن �صدارتها للرتتيب العام للبطولة حيث
يحتل زورق " �أبوظبي  " 6بقيادة �شون تورنتي املركز الأول بر�صيد 20
نقطة ،ويليه زورق "�أبوظبي  " 5بقيادة ثاين القمزي بر�صيد  15نقطة.
وي�سعى الزورقان ملوا�صلة رحلة البحث عن اللقب الثامن يف البطولة.

و�سجل فريق �أبوظبي بداية قوية يف بطولة هذا العام بعد حتقيق املركزين
الأول والثاين يف اجلولة الأوىل بفرن�سا.
وي�شارك يف هذه اجلولة  15زورق��ا؛ يف مقدمتها حامل لقب البطولة
ال�سويدي جونا�س �آندر�سون وال��ذي حقق لقب البطولة للمرة الأوىل
املو�سم املا�ضي.
وعلى مدار اليومني املا�ضيني ،خ�ضعت زوارق الفريق لتجارب مكثفة على
املحرك ل�ضمان الأداء الأمثل لكل مت�سابق من خالل املناف�سة.
و�سبق لثاين القمزي �أن حقق املركز الأول يف جولة �سان ن��ازارو مبو�سم
 ، 2021بعد حتد قوي مع الإيطايل �ألربتو كامرباتو ما مينح القمزي
ثقة ودافعا كبريين قبل �سباقي اليومني املقبلني.

وينطلق ال�سباق الرئي�سي الأول غدا على م�سار يبلغ طوله  1971مرتا
يتوزع على  6بوابات هوائية ،ويت�سم امل�سار بخ�صائ�ص يتطلع �إليها �أغلب
املت�سابقني وه��ي امل�سافات الطويلة ب�ين ال��ب��واب��ات الهوائية ،حيث تبلغ
بع�ض امل�سافات  600مرت ،و 580مرتا بني بع�ض البوابات ،ما ي�سمح
باالجتياز لدى بع�ض الزوارق.
و�أعرب جمعة القبي�سي راديو مان ثاين القمزي عن تفا�ؤله بطول م�سار
ال�سباق قائال" :بحكم طول امل�سار وهو  1971م�ترا ،ف�إننا متفائلون
ب���أن ن�صعد ملن�صة التتويج ..ال�سباق يقام يف �أج��واء مثالية بالن�سبة لنا
من ناحية التجهيز والإعداد وبقي �أن تكتمل ال�صورة مع حتقيق املراكز
الأوىل".

 10نزاالت جتمع �أبطال العامل يف الكيك بوك�سينغ بدبي � 8أكتوبر
•• دبي-الفجر:

يلتقي نخبة من �أق��وى املالكمني
العامليني الذين يتناف�سون يف دبي
ي��وم ال�سبت "� 8أكتوبر "2022
�ضمن مناف�سات بطولة "بي كيه
كيه" للكيك بوك�سينغ البطولة
الأك��ب�ر م��ن ن��وع��ه��ا ال��ت��ي تنظمها
���ش��رك��ة "بي ك���ي ك���ي �سبورت�س"
بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�ضي
لأول م�����رة يف امل���ن���ط���ق���ة ،وت���ق���ام
م��ن��اف�����س��ات��ه��ا يف ق���اع���ة را����ش���د بن
حمدان بنادي الن�صر الريا�ضي.
وك����ث����ف امل��ل�اك����م��ي�ن تدريباتهم و�����س����ي����ت����م ب����ث����ه ع����ل����ى  64ق���ن���اة
للم�شاركة يف البطولة التي ي�شارك تلفزيونية يف �أكرث من  190دولة
فيها  20مالك ًما عامل ًيا يخو�ضون حول العامل.
 10مواجهات يف �أق��وى بطوالت وي����ع����د ال�������س���وي�������س���ري �أول�����ري�����ك
الكيك بوك�سينغ العاملية ،يت�صدرها بوكيم �أ�سطورة يف ريا�ضة الكيك
ال��ن��زال الرئي�س ب�ين ال�سوي�سري بوك�سينغ حيث يحمل لقب بطل
�أول���ري���ك ب��وك��ي��م امل�����ص��ن��ف  5على العامل يف الكيك بوك�سينغ ،وبطل
العامل ،والرتكي �سريدار �إيروغلو �أوروب������ا م���رت�ي�ن ،وب��ط��ل الرومان
ال��ل��ذي��ن ي��ت��ن��اف�����س��ان ع��ل��ى احل����زام م��رت�ين ،وب��ط��ل �سوي�سرا مرتني،
الذهبي لفئة  90كلغ ،كما ت�ضم ف��ي��م��ا ي��ح��م��ل ����س���ي���دار �إي���روغ���ل���و
امل��ن��اف�����س��ات م���واج���ه���ة ب�ي�ن الهند ال����رق����م ال���ق���ي���ا����س���ي ل���ل���ف���وز بلقب
وباك�ستان حيث يتناف�س الهندي البطل الوطني يف تركيا  17مرة،
حم��م��د ���ش��ع��ي��ب م���ع الباك�ستاين وف���از ببطولة ال��ع��امل يف املالكمة
�شكيل ع��ب��داهلل ���ش��ان��دي��و يف نزال ال��ت��اي�لان��دي��ة ،ول��ق��ب بطولة واكو
ي��ن��ت��ظ��ره امل��ل�اي��ي�ن ح�����ول العامل للكيك بوك�سينغ.

وت�شهد النزاالت الأخرى مواجهة
الروماين كري�ستيان �أدري��ان مايل
م���ع الأوزب����ك����ي م��اف��ل��ود توبييف،
ويلتقي النجم الرو�سي �سيفوالخ
خامباخادوف �ضد الرتكي فرقان
�سيمي كاراباخ ،وتلتقي يف مناف�سات
ال�������س���ي���دات الأ�����س����ط����ورة الرتكية
ف���ون���دا ال��ك��اي�����س ���ض��د الت�شيلية
فران�سي�سكا بيلني فريا ليزاما ،كما
يناف�س امل��غ��رب��ي امل��ه��دي كاكرامي
ب���رن���و����س���ي ����ض���د ال��ت�رك����ي ف�����رزان
جي�شك ،واملغربي حممد البخاري
���ض��د ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي حم��م��د امل�ي�ر،
والتايالندي وراوي��ت م��ادادام �ضد
ال��رو���س��ي بكمور�سيف تيمريالن،

وال��ب��ل��ج��ي��ك��ي ب����ن ه��ي��ن��ي��ا �صربي
�ضد ال�سوري عبد اهلل الفالوجي،
وامل��غ��رب��ي ول��ي��د �إي����ك ك��ي��ه��ال �ضد
الربتغايل فابيو ري�س.
و�ستتجه �أن��ظ��ار ماليني املتابعني
من حول العامل �إىل املباراة الأبرز
يف البطولة التي ت�شهد مواجهة
بني الهند وباك�ستان ،حيث �سيكون
الباك�ستاين �شكيل عبداهلل �شانديو
ال���ف���ائ���ز يف  15م����ب����اراة متتالية
ومل ي��ه��زم ع��ل��ى حلبة املحرتفني
خاللها ،يف مواجهة الهندي حممد
�شعيب الذي يتمتع مب�سرية حافلة
ح��ي��ث خ��ا���ض  60ن اً
�����زال يف حلبة
امل��ح�ترف�ين ح��ق��ق ف��ي��ه��ا  55فوزًا

وخ�����س��ر  5ن����زاالت ف��ق��ط ،وخا�ض
 16اً
نزال يف مرحلة الهواة فاز يف
 14منها وخ�سر  2فقط ،كما �أنه
يحمل � 6أل��ق��اب لبطولة ملالكمة
التايالندية الهندية ،وف��از � ً
أي�ضا
ب��ب��ط��ول��ة ج���ن���وب ال��ه��ن��د 2018
وب���ول���ة امل�لاك��م��ة ال��ت��اي�لان��دي��ة يف
تايالند .2019
وقال عبد الرحمن كااليل ،رئي�س
جمل�س �إدارة �شركة ب��ي كيه كيه
للريا�ضة" :دبي مدينة مذهلة،
وت��ع��د م��ن �أج��م��ل امل���دن يف العامل،
مب��ا متلكه م��ن م��ق��وم��ات يف كافة
امل���ج���االت ال�����س��ي��اح��ي��ة والريا�ضية
وال���ط���ب���ي���ع���ي���ة ،و����س���ن���ح���ر����ص على

�أن ت���ق���ام ب��ط��ول��ة (ب����ي ك��ي��ه كيه)
بامل�ستوى ال��ذي يليق مبكانة دبي
و�صورتها العاملية ال��رائ��دة ،ونعد
اجلمهور بتقدمي بطولة ال تن�سى
مع �أقوى املناف�سات العاملية".
وق�������ال م����ي����ده����ون ج����ي����ث ،امل���دي���ر

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة ب���ي ك��ي��ه كيه
���س��ب��ورت�����س ،ال����ذي ي��ح��م��ل رقمني
ق��ي��ا���س��ي�ين يف م��و���س��وع��ة غيني�س
للأرقام القيا�سية يف الكاراتيه وفاز
�أي�ضا بلقب بطولة العامل للكيك
بوك�سينغ" :دبي مدينة يتمنى كل

ري��ا���ض��ي م��ن جميع ق���ارات العامل
�أن ي���أت��ي ويعي�ش فيها ويتناف�س
يف ال��ب��ط��والت ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي تقام
فيها ،لذلك مل نواجه �أي �صعوبة
يف التوقيع م��ع �أف�����ض��ل املالكمني
يف ال��ع��امل للم�شاركة يف البطولة
الأكرب نوعها من حيث عدد و�أ�سماء
الأبطال العامليني امل�شاركني فيها،
والتي ت�ست�ضيفها دبي لأول مرة،
ول��ط��امل��ا �شجعت دب��ي امل�ستثمرين
على تنظيم الفعاليات الريا�ضية
و�شجعت ك��اف��ة ف��ئ��ات املجتمع من
جميع �أنحاء العامل على ممار�سة
الريا�ضة التي يحبونها ،وخا�صة
الريا�ضات القتالية".
و�أ�ضاف جيث" :ن�شكر جمل�س دبي
الريا�ضي على تعاونه الكبري لنا يف
تنظيم ه��ذه البطولة ،كما نتقدم
بال�شكر �إىل امل���ؤ���س�����س��ات الوطنية
الإم���ارات���ي���ة ال��ت��ي ق��دم��ت الدعم
وامل�������س���اع���دة يف حت��ق��ي��ق طموحنا
ل��ت��ن��ظ��ي��م ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة الكبرية
يف دب�����ي ال���رائ���ع���ة وع���ل���ى ر�أ�سهم
دائ������رة االق���ت�������ص���اد وال�����س��ي��اح��ة يف
دب���ي ،واحت���اد الإم����ارات للمالكمة
التايالندية والكيك بوك�سينغ� ،إىل
ج��ان��ب ال��راب��ط��ة العاملية ملنظمات
الكيك بوك�سينغ".

انطالق �سباق «نوف» للمحامل ال�شراعية  43قدما بجوائز  3ماليني درهم
•• �أبوظبي  -وام:

يقام اليوم �سباق النوف للمحامل
ال�����ش��راع��ي��ة ف��ئ��ة  43ق���دم���ا ال���ذي
ينظمه ن���ادي �أب��وظ��ب��ي للريا�ضات
ال��ب��ح��ري��ة حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة من
���س��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن زاي����د �آل
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل���اك���م يف منطقة
الظفرة .وكان النادي قد �أعلن عن
فتح باب الت�سجيل الأ�سبوع املا�ضي
و�شهد �إق��ب��اال كبريا على امل�شاركة،
ال���س��ي��م��ا �أن����ه ال�����س��ب��اق الأول لهذه
الفئة بعد الإج����ازة ال�صيفية التي
جت����اوزت ال��ث�لاث��ة �أ���ش��ه��ر .وي�شارك
يف ال�����س��ب��اق  80حم��م�لا �شراعيا
ي���ت���ن���اف�������س���ون ع���ل���ى ج����وائ����ز مالية
ق��دره��ا  3م�لاي�ين دره���م .وتنطلق

�ضربة ال��ب��داي��ة م��ن �أع���ايل منطقة حتى من�صة التتويج على كورني�ش للريا�ضات البحرية .ووج��ه �أحمد ن��ادي �أبوظبي للريا�ضات البحرية
ال���ن���وف مل�����س��اف��ة  25م��ي�لا بحرياً العا�صمة بجوار مقر نادي �أبوظبي ث��اين مر�شد الرميثي نائب رئي�س ال�شكر �إىل �سمو ال�شيخ حمدان بن

ه��ذا املحفل ال�تراث��ي الكبري .و�أكد
�أن م�����ش��ارك��ة  80حم��م�لا �شراعيا
ت����ؤك���د م���دى ���ش��وق اجل��م��ي��ع لعودة
�سباقات الفئات الكربى بعد فرتة
توقف طويلة خالل ف�صل ال�صيف
..م�������ش�ي�را �إىل �أن ال���ن���ادي ا�ستعد
ب�شكل ج��ي��د ل��ل�����س��ب��اق و�أن اجلميع
�����س����وف ي���خ�������ض���ع���ون للفحو�صات
الفنية والت�أكد من مالءمة املحامل
للموا�صفات والقيا�سات الفنية لهذه
ال��ف��ئ��ة .وط��ال��ب اجل��م��ي��ع ب�ضرورة
االل���ت���زام ب����الإج����راءات االحرتازية
امل��ت��ب��ع��ة خ��ل�ال ال�����س��ب��اق ،ويف وقت
التجمعات للحد من انت�شار كورونا،
م�شددا على �أن النادي اعتاد االلتزام
زاي���د �آل ن��ه��ي��ان ع��ل��ى رع��اي��ة �سموه ت�ضاعف م��ن قيمة احل��دث وحتفز م��ن اجلميع يف خمتلف ال�سباقات
ل��ل�����س��ب��اق ،م����ؤك���داً �أن رع��اي��ة �سموه اجلميع على امل�شاركة والتواجد يف والأحداث التي ينظمها.
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احتاد الإمارات للري�شة الطائرة يوزع منا�صبه الإدارية

نورة اجل�سمي :ن�شر اللعبة وتكوين املنتخب �أهم �أولويات الفرتة املقبلة
•• دبي-وام:

�أعلن جمل�س �إدارة احت��اد الإم���ارات للري�شة الطائرة برئا�سة
ن��ورة ح�سن اجل�سمي توزيع املنا�صب الإداري���ة على الأع�ضاء،
خ�لال االجتماع ال��ذي عقد بح�ضور جميع الأع�ضاء يف مقر
االحت��اد بدبي .ومت اختيار �سامل خمي�س امل��زروع��ي يف من�صب
ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س ،ون��ا���ص��ر خمي�س امل���ري �أم��ي��ن��ا ع��ام��ا لالحتاد
رئي�سا للجنة املنتخبات ،وحممد عبيد النقبي رئي�سا للجنة
الفعاليات ،و�سارة ال�صايغ رئي�سا للجنة االت�صال والت�سويق.

18

واعتمد جمل�س الإدارة �أي�ضا تعيني منى ال�سهالوي رئي�سا
للجنة اال�ستثمار ،وف��اط��م��ة �إب��راه��ي��م امل�سلمي رئي�سا للجنة
امل�س�ؤولية املجتمعية ،وح�سني حممد الأم�يري مديرا ماليا.
و�أك���دت ن��ورة اجل�سمي رئي�سة جمل�س الإدارة �أن املجل�س قرر
ت��وزي��ع املنا�صب على الأع�����ض��اء بح�سب خرباتهم يف املجاالت
املختلفة ،حتى ت��ت��اح لكل منهم فر�صة دع��م االحت���اد ب�أف�ضل
�صورة بح�سب اخلربات ال�سابقة .و�أو�ضحت اجل�سمي �أن احتاد
الري�شة الطائرة لديه خطة وا�ضحة ومدرو�سة لن�شر اللعبة يف
خمتلف قطاعات التعليم ،وكذلك �إقامة العديد من البطوالت

الريا�ضية وامل�شاركات اخلارجية والتي �سيعلن عنها يف وقت
الحق لتكون نواة لتكوين منتخب ي�شارك يف خمتلف البطوالت
الإقليمية والدولية باعتبار ذلك �أهم �أولويات االحتاد .ولفتت
رئي�س جمل�س �إدارة احت��اد الإم���ارات للري�شة الطائرة �إىل �أنه
ومنذ ت�شكيل املجل�س اجلديد لالحتاد كانت هناك العديد من
امل�شاورات من �أج��ل و�ضع خطة مدرو�سة مل�شروع بطل �أوملبي
خالل املرحلة املقبلة ،الفتة �إىل �أن الريا�ضة الإماراتية متلك
كل الإمكانات وامل�ؤهالت التي جتعلها قادرة على ح�صد الألقاب
وحتقيق الإجنازات يف كربى املحافل الدولية.

 103ماليني يورو القيمة ال�سوقية لالعبني اجلدد يف دوري �أدنوك للمحرتفني
•• دبي-وام:

م������ع اق�����ت�����راب م�����وع�����د غ����ل����ق ب����اب
االنتقاالت ال�صيفية يف ك��رة القدم
الإم���ارات���ي���ة ،ب��ل��غ �إج���م���ايل القيمة
ال�سوقية لالعبني الذين مت قيدهم
يف �أندية دوري �أدن��وك للمحرتفني
حتى الآن �أك�ثر من  103ماليني
يورو.
ويغلق احت��اد الإم����ارات لكرة القدم
باب القيد ملو�سم االنتقاالت ال�صيفية
احلايل ،يف � 4أكتوبر املقبل ،بعد ما
ي��ق��رب م���ن � 12أ���س��ب��وع��ا م���ن فتح
عملية الت�سجيل.
وطبقا مل��وق��ع "تران�سفري ماركت"
ال����ع����امل����ي امل���ت���خ�������ص�������ص يف �أرق���������ام
و�إح�صائيات الالعبني والأندية ،بلغ
�إجمايل القيمة ال�سوقية لالعبني

اجل�������دد يف �أن�����دي�����ة دوري �أدن�������وك الأجانب 103.66 ،مليون يورو� .أن��دي��ة امل�سابقة م��ن حيث �إجمايل لكل ن��اد ه��ذا ال�صيف ب�إجمايل بلغ يف امل���رك���ز ال���ث���اين احت�����اد ك��ل��ب��اء بـ
للمحرتفني� ،سواء من املواطنني �أو وت�صدر ن��ادي ال�شارقة قائمة �أكرث القيمة ال�سوقية لالعبني املن�ضمني  19.76م��ل��ي��ون ي����ورو ،فيما جاء " 15.17مليون يورو" يف حني حل

وب���ل���غ �إج����م����ايل ال��ق��ي��م��ة ال�سوقية
ل��ل��اع�����ب��ي��ن امل����ن���������ض����م��ي�ن ل���ف���ري���ق
اجل��زي��رة  8.7م��ل��ي��ون ي����ورو ،تاله
ن����ادي ال��ب��ط��ائ��ح ،ال�����ص��اع��د ل���دوري
امل��ح�ترف�ين ،ب���إج��م��ايل ب��ل��غ 8.07
م��ل��ي��ون ي����ورو ،ث��م ���ش��ب��اب الأه���ل���ي بـ
" 6.95مليون يورو" وال��وح��دة بـ
" 6.7مليون يورو".
ويف امل��راك��ز م��ن الثامن �إىل الـ14
يف ال��ق��ائ��م��ة ،ج����اءت ع��ل��ى الرتتيب
�أن����دي����ة ال���ع�ي�ن ب���ـ " 6.06مليون
يورو" وخورفكان بـ " 5.61مليون
يورو" والن�صر ب��ـ " 4.25مليون
يورو" ودبا الفجرية العائد لدوري
املحرتفني بـ " 3.94مليون يورو"
والظفرة ب��ـ " 3.06مليون يورو"
الو�صل يف املركز الثالث بـ " 11.34وب��ن��ي ي��ا���س ب��ـ " 2.8مليون يورو"
وعجمان بـ " 1.25مليون يورو" .
مليون يورو" .

اليوم ..خورفكان ت�ست�ضيف ك�أ�س رئي�س الدولة للم�صارعة
•• ال�شارقة-وام:

ت�������ش���ه���د ����ص���ال���ة ن��������ادي خ���ورف���ك���ان
الريا�ضي باملنطقة ال�شرقية �صباح
ال��ي��وم ال�سبت �إق��ام��ة ب��ط��ول��ة ك�أ�س
رئي�س ال��دول��ة للم�صارعة امل�ؤجلة
من املو�سم املن�صرم ،والتي تتجدد
�إقامتها يف مدينة خورفكان بالتعاون
مع جمل�س ال�شارقة الريا�ضي ونادي
خورفكان الريا�ضي.
ومن املنتظر �أن ي�شارك يف البطولة
 160الع���ب���ا م���ن � 6أن����دي����ة هي
الأن���������ص����ار وال�������ش���ارق���ة ،وعجمان،
ودب���ا ال��ف��ج�يرة ،وال��ف��ج�يرة للفنون
ال��ق��ت��ال��ي��ة وخ���ورف���ك���ان م�ست�ضيف
البطولة� ،سجلوا جميعا على املوقع
الإلكرتوين اخلا�ص باالحتاد.
و�ستح�سم نتيجة تلك البطولة ا�سم
ال���ن���ادي ال��ف��ائ��ز ب��ل��ق��ب درع التفوق
ال���ع���ام مل��و���س��م ،2021 - 2020

ح���ي���ث ي���ت�������ص���در ن�������ادي خ���ورف���ك���ان
الرتتيب العام.
وت�شمل ال��ب��ط��ول��ة ف��ئ��ات النا�شئني
والأ����ش���ب���ال وف��ق��ا ل�����ش��روط ك���ل فئة
م���ن ال��ف��ئ��ت�ين ح�����س��ب ق���ان���ون احتاد
واجل���ودو ،بتعاون جمل�س ال�شارقة ب��ج��ه��ود ن���ادي خ��ورف��ك��ان الريا�ضي
الإم���������ارات ل��ل��م�����ص��ارع��ة واجل������ودو ،مرا�سم التتويج لتكرمي الفائزين ب��ر���ص��د �أ���س��م��اء �أب�����رز ال�لاع��ب�ين يف للم�شاركات القادمة.
و�ستكون الأدوار النهائية ع�صر اليوم ب��امل��ي��دال��ي��ات وال��ك���ؤو���س  ..و�ستقوم امل��ن��اف�����س��ات ب��ه��دف دع���م املنتخبات و�أ�����ش����اد ���س��ع��ادة حم��م��د ب���ن ثعلوب ال��ري��ا���ض��ي امل�ستمر برئا�سة �سعادة يف دع��م م�سرية االحت��اد ،وثمن دور
ال�سبت ،وتعقبها يف الرابعة ع�صرا اللجنة الفنية للم�صارعة باالحتاد ال���وط���ن���ي���ة ال���ع���م���ري���ة للم�صارعة ال����درع����ي رئ��ي�����س احت�����اد امل�صارعة ع��ي�����س��ى ه��ل�ال احل����زام����ي ،وكذلك ك��اف��ة اجل��ه��ات امل�����س��اه��م��ة يف �إجن���اح

البطولة الأغلى التي تقام لأول مره
يف مدينة خورفكان ،متمنياً التوفيق
للجميع وللبطولة النجاح.

 198هدفا يف  67مباراة ..الدوري الإجنليزي يرتقب �أرقاما قيا�سية جديدة

•• لندن-وام:

م����ع ال����ب����داي����ة ال���ق���وي���ة وامل����ف����اج�����آت
وال���غ���زارة التهديفية ال��ت��ي �شهدتها
اجل��والت الأوىل من بطولة الدوري
الإجنليزي لكرة القدم ه��ذا املو�سم،
�أ�صبحت امل�سابقة مر�شحة لتحطيم
ال��ع��دي��د م���ن الأرق�������ام ال��ق��ي��ا���س��ي��ة يف
امل���و����س���م احل�����ايل خ��ا���ص��ة م���ع وج���ود
ه����داف��ي�ن ب����ارزي����ن وم���ت����أل���ق�ي�ن مثل
ال�ن�روي���ج���ي �إي���رل���ن���ج ه����االن����د جنم
مان�ش�سرت �سيتي.
وخالل  67مباراة �أقيمت حتى الآن
يف امل�����س��اب��ق��ة� ،سجلت ف���رق البطولة
 198هدفا مبتو�سط تهديف بلغ
 2.96هدف للمباراة الواحدة.
و�أ���ش��ارت راب��ط��ة ال���دوري الإجنليزي
امل���م���ت���از �إىل �أن�����ه ح����ال ا���س��ت��م��ر هذا
املتو�سط التهديفي خ�لال اجلوالت
امل��ق��ب��ل��ة م���ن امل�����س��اب��ق��ة وح��ت��ى نهاية
املو�سم يف  28مايو � ،2023سيحقق
ه����ذا امل��و���س��م رق���م���ا ق��ي��ا���س��ي��ا جديدا

يف ح�صيلة الأه�����داف ح��ي��ث �سي�صل
�إجمايل الأه��داف �إىل  1123هدفا
وهو ما يفوق الرقم القيا�سي احلايل
" 1072هدفا" وامل�سجل يف مو�سم
. 2019-2018
وكان متو�سط التهديف يف ذلك املو�سم
بلغ  2.82ه��دف للمباراة الواحدة
فيما بلغ املتو�سط يف املو�سم املا�ضي
 2.81هدف للمباراة الواحدة حيث

���ش��ه��دت ال��ب��ط��ول��ة يف امل��و���س��م املا�ضي
 1071ه��دف��ا ب��ف��ارق ه���دف واحد
فقط عن الرقم القيا�سي.
وي���دع���م ف���ر����ص امل�����س��اب��ق��ة لتحطيم
الرقم القيا�سي التهديفي يف املو�سم
احل��ايل وج��ود العديد من الهدافني
املتميزين ال��ذي��ن دخ��ل��وا يف ال�سباق
م��ب��ك��را ع��ل��ى ل��ق��ب ال����ه����داف ،وي�أتي
يف م��ق��دم��ت��ه��م ب��ال��ط��ب��ع الرنويجي

هاالند.
و�سجل هاالند حتى الآن  11هدفا
يف  7م���ب���اري���ات خ��ا���ض��ه��ا بامل�سابقة
ب��ع��د ان��ت��ق��ال��ه �إىل مان�ش�سرت �سيتي
ه����ذا ال�����ص��ي��ف ق���ادم���ا م���ن بورو�سيا
دورمت���ون���د ،وت�����ص��در ال�لاع��ب قائمة
ه���دايف ال����دوري الإجن��ل��ي��زي بجدارة
حتى الآن كما لفت الأنظار ب�شدة من
خ�لال عرو�ضه القوية م��ع الفريق،

والتي دفعت بع�ض النجوم ال�سابقني
وامل��ح��ل��ل�ين �إىل ال��ت��وق��ع ب�����أن يحطم
هاالند هذا املو�سم العديد من الأرقام
القيا�سية لفريقه وللم�سابقة.
وبلغ متو�سط التهديف لهاالند حتى
الآن  1.57هدف للمباراة الواحدة
م���ا ي��ع��ن��ي �إم��ك��ان��ي��ة و���ص��ول��ه حلاجز
الـ 60هدفا حال �سار بنف�س املتو�سط
فيما تبقى من مباريات فريقه.

و�����ش����ه����دت اجل���������والت امل���ا����ض���ي���ة من
البطولة حتى الآن  7مباريات بلغت
احل�صيلة التهديفية ب��ك��ل منها 6
�أهداف على الأقل ،وكان يف مقدمتها
امل��ب��اراة التي ف��از فيها ليفربول على
بورمنوث  ، 0-9وتليها املباراة التي
فاز فيها توتنهام على لي�سرت �سيتي
 ، 2-6كما فاز برايتون على لي�سرت
�سيتي  2-5وبرينتفورد على ليدز

يونايتد بنف�س النتيجة.
وك���ان مان�ش�سرت �سيتي ح��ام��ل لقب
البطولة حا�ضرا يف املباريات الثالث
الأخ����رى ح��ي��ث ت��ع��ادل م��ع نيوكا�سل
 3-3وفاز على كري�ستال باال�س 2-4
وعلى نوتنجهام فوري�ست . 0-6
و�أ�شارت رابطة الدوري الإجنليزي �إىل
�أن ما يوحي �أي�ضا ب�إمكانية حتقيق
�أرقام قيا�سية جديدة يف امل�سابقة على

م�ستوى التهديف �أن اجلولة املا�ضية
�شهدت �صحوة من الكوري اجلنوبي
ه��ي��وجن م�ين ���س��ون م��ه��اج��م توتنهام
حيث د�شن الالعب �سجله التهديفي
هذا املو�سم بثالثة �أهداف "هاتريك"
�أمام لي�سرت �سيتي .ومع عودة �أهداف
���س��ون وت����أل���ق زم��ي��ل��ه ه����اري ك�ين "6
�أهداف" و�أل��ك�����س��ن��در ميرتوفيت�ش
مهاجم ف��ول��ه��ام "� 6أهداف" �أي�ضا
ينتظر �أن ت�شهد الفرتة املقبلة مزيدا
م��ن الأه����داف يف البطولة .و�أ�شارت
ال��راب��ط��ة �إىل �أن امل�����س��اب��ق��ة م��ا زالت
يف ان��ت��ظ��ار ان��ت��ف��ا���ض��ة حم��م��د �صالح
م��ه��اج��م ل��ي��ف��رب��ول ،وال�����ذي اقت�سم
���ص��دارة ق��ائ��م��ة ال��ه��داف�ين يف املو�سم
املا�ضي مع �سون.
ويف ح����ال ا���س��ت��ع��اد ����ص�ل�اح معدالته
ال��ت��ه��دي��ف��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة وجن����ح زميله
اجل���دي���د داروي������ن ن��ون��ي��ز يف تقدمي
امل�����س��ت��وى امل��ن��ت��ظ��ر م���ن���ه ،ق���د حتطم
امل�������س���اب���ق���ة ال����ع����دي����د م����ن �أرق����ام����ه����ا
القيا�سية يف املو�سم احلايل.

الفلبني حت�صد املراكز الأوىل يف بطولة خريف العني الدولية لل�شطرجن
•• العني-وام:

اختتمت �أم�س قبل الأول مبدينة العني ،مناف�سات بطولة خريف العني الدولية لل�شطرجن
ال�سريع التي نظمها ن��ادي العني لل�شطرجن مب�شاركة  134العبا والعبة من  15دولة
هي كندا ،وبلجيكا ،والهند ،وم�صر ،وباك�ستان ،والفلبني ،واجلزائر ،وبنجالدي�ش ،وتركيا،
و�إري�تري��ا ،و�سوريا ،و�سلطنة عمان ،واليمن ،وجنوب �أفريقيا �إىل جانب العبي والعبات
الإمارات والعبي والعبات نادي العني.
وت��وج ال�لاع��ب الفلبيني دي��ل��ورو باملركز الأول بر�صيد  8ن��ق��اط ،وت�لاه مواطناه �إيرفن
وماركو�س يف املركزين الثاين والثالث بر�صيد  7.5نقطة لكل منهما .وح�صد حمد �آل علي
جائزة �أف�ضل العب �إماراتي ،بينما ح�صدت موزة املن�صوري جائزة �أف�ضل العبة �إماراتية،
وفازت �أمل فا�ضل ال�شام�سي بجائزة �أف�ضل العبة يف البطولة ،وغيث النعيمي بجائزة �أف�ضل
العب عيناوي بينما ح�صدت روان النعيمي جائزة �أف�ضل العبة عيناوية .ح�ضر املناف�سات

وتوج الفائزين ،حممد �أمني عبد اهلل الزرعوين الرئي�س التنفيذي لنادي العني لل�شطرجن
والألعاب الذهنية ،و�سعيد ح�سن �شهداد البلو�شي املدير التنفيذي لل�ش�ؤون الإدارية.
و�أك���د ال��زرع��وين �أن ه��ذه البطولة ت��ه��دف �إىل ت��وف�ير ف��ر���ص لالحتكاك الفني وتطوير
امل�ستوى لالعبي والعبات النادي ا�ستعدادا للم�شاركات القادمة املحلية والدولية ،مثمنا
دعم وم�ساندة جمل�س �أبوظبي الريا�ضي جلهود النادي لن�شر اللعبة بني خمتلف �شرائح
املجتمع.
�أقيمت البطولة طبقا للنظام ال�سوي�سري من  9جوالت حيث يح�صل كل العب على زمن
تفكري  15دقيقة للمباراة ،مع �إ�ضافة  5ثوان ،لكل نقلة من بداية املباراة ح�سب نظام في�شر
مل�سابقات ال�شطرجن ال�سريع.
�أدار البطولة احلكم الدويل الإماراتي �أحمد النعيمي رئي�س جلنة احلكام باحتاد الإمارات
لل�شطرجن وعاونه احلكم الفيدرايل امل�صري �أحمد عادل� ،إىل جانب حكمني حمليني من
الإمارات هما �أحمد الهاملي وموزة املعمري.
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الفجر الريا�ضي

منتخب الإمارات الأوملبي يواجه نظريه العماين وديا اليوم
•• دبي-وام:

يلتقي منتخب الإم��ارات الأوملبي لكرة القدم م�ساء اليوم
مع نظريه العُماين يف مباراة ودية با�ستاد �آل مكتوم نادي
الن�صر بدبي.
وا�ستعد منتخبنا الأوملبي لهذه املباراة عرب خو�ض عدد من
احل�ص�ص التدريبية اليومية على ملعب حميد الطاير
حتت قيادة الإ�سباين ديني�س �سيلفا وجهازه الفني امل�ساعد،
ومب�شاركة  25العباً املن�ضمني للمع�سكر احلايل.
من جانبه� ،أ�شاد �سامل اليعقوبي �إداري املنتخب بالتزام
وج��دي��ة ال�لاع��ب�ين خ�لال املع�سكر وتنفيذهم توجيهات

اجلهاز الفني خالل احل�ص�ص التدريبية.
و�أ����ش���ار �إىل �أن خ��و���ض امل��ن��ت��خ��ب جت��رب��ت�ين ودي��ت�ين �أمام
منتخب ع��رب��ي ق���وي ،م��ث��ل منتخب عُ��م��انُ ،ت��ع��د خطوة
مهمة يف مرحلة �إعداد املنتخب الأوملبي للبطوالت املقبلة،
وفر�صة يجب ا�ستغاللها بال�شكل املطلوب لتجربة كافة
الالعبني و�إجراء تقييم �شامل لقدرات كل العب يف ختام
املع�سكر احلايل.
وثمن اليعقوبي دع��م واهتمام جلنة املنتخبات الوطنية
وال�����ش���ؤون الفنية يف احت��اد ال��ك��رة ،وا�سرتاتيجيتها التي
توفر الإع��داد املبكر للمنتخبات من مع�سكرات ومباريات
ودية قبل امل�شاركات يف البطوالت الكروية.

ال�شارقة الريا�ضي ي�ست�أنف برنامج تطوير
مهارات الألعاب اجلماعية يف ال�شارقة
•• ال�شارقة-وام:

ا�ست�أنف جمل�س ال�شارقة الريا�ضي برناجمه لتطوير
مهارات الألعاب اجلماعية يف ال�سلة والطائرة واليد،
بعقد اجتماع مو�سع مبقر املجل�س الرئي�س ح�ضره
 19مدرباً من �أندية الإمارة.
وك�����ان ال�ب�رن���ام���ج ق���د ان��ط��ل��ق يف �أغ�����س��ط�����س املا�ضي
مب�شاركة  210العبني بواقع  100الع��ب يف اليد
و 50العباً يف ال�سلة و 60العباً يف الطائرة ،ومن
امل��ق��رر �أن يختتم ال�برن��ام��ج ب��ن��ه��اي��ة ال��ع��ام احلايل.
و�أع��رب �سعادة عي�سى هالل احلزامي رئي�س جمل�س
ال�شارقة الريا�ضي عن �سعادته مبردود الربنامج حتى
الآن ومب��ا حتقق على �صعيد تطوير امل��ه��ارات وفرز
املوهوبني يف الفئات العمرية املختلفة ب�أندية الإمارة،
م����ؤك���دا �أن ذل���ك ي�ترج��م ع��م��ل��ي��اً ت��وج��ي��ه��ات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأع��ل��ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة يف االهتمام
بكل الألعاب ،ودعم جهود تطوير الالعبني لتحافظ
الفرق على متيزها وتفوقها.
و�ألقى نبيل حممد عا�شور مدير �إدارة �ش�ؤون الريا�ضة
والتطوير ال�����ض��وء على حم�صلة االج��ت��م��اع بقوله:
"�أحطنا املدربني بخريطة الربنامج للمرحلة املقبلة

م��ن خ�لال �أخ�صائيي الأل��ع��اب اجلماعية ب����الإدارة،
وبالن�سبة لكرة اليد هناك ح�ص�ص تدريب �أ�سبوعية
مب�شاركة  6مدربني مع ط��ارق بو�سنينة و�سي�شارك
فيها العبو � 8أندية هي ال�شارقة ،واملدام ،والبطائح،
والذيد ،ومليحة ،ودبا احل�صن ،وكلباء ،وخورفكان،
وبالن�سبة ل��ك��رة ال�سلة ه��ن��اك �أي�����ض��اً  6م��درب�ين من
�أندية الإمارة ينفذون الربنامج ب�إ�شراف عماد عثمان
من خالل ثالثة جمموعات من الأ�شبال والنا�شئني
بواقع  19العباً لكل من املجموعتني الأوىل والثانية،
و  12العباً للمجموعة الثالثة ،وهم ميثلون � 9أندية
ه��ي ال�����ش��ارق��ة وال��ب��ط��ائ��ح وامل����دام وال��ذي��د واحلمرية
ومليحة ودبا احل�صن وخورفكان وكلباء� ،أما يف الكرة
الطائرة فيتوىل الوليد بن حممد امل�شحوط مع 6
مدربني الإ�شراف على ح�ص�ص التدريب الأ�سبوعية
التي ي�شارك فيه العبو � 6أن��دي��ة ه��ي امل���دام والذيد
وم��ي��ل��ح��ة وال��ب��ط��ائ��ح وك��ل��ب��اء وخ���ورف���ك���ان .و�أختتم
ت�صريحه بالإ�شارة �إىل �أن هناك مع�سكرات داخلية
للجميع �أث���ن���اء الإج������ازات وع��ن��د ت��وق��ف البطوالت،
وتتم املتابعة دوري��اً عرب تقارير �شهرية من املدربني
واالخ�صائيني لر�صد تطور مهارات الالعبني مع رفع
املالحظات واملقرتحات التي تتكفل بتح�سني املردود
يف كل مرحلة.
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�أزمات بر�شلونة تتوا�صل ..ت�سريب جديد عن رحيل نيمار

�أثارت �صحيفة "املوندو" الإ�سبانية اجلدل جمدداً بن�شرها
ت�سريبات تك�شف �سبب رحيل النجم الربازيلي نيمار دا
�سيلفا عن بر�شلونة يف � 2017إىل باري�س �سان جريمان،
وذلك بعد �أيام قليلة من ن�شرها ت�سريب بخ�صو�ص �أ�سباب
رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي عن "الرب�سا".
ون�����ش��رت ال�����ص��ح��ي��ف��ة ر���س��ال��ة ع�ب�ر ال�ب�ري���د الإل���ك�ت�روين
مل�س�ؤول املفاو�ضات ال�سابق يف بر�شلونة ،را�ؤول �سانليهي
وجهها ملجل�س �إدارة النادي عقب اجتماعه مع والد نيمار
والالعب نف�سه.
وجاء يف الر�سالة ب�أن والد نيمار لي�س له عالقة مبحاوالت

ال�ضغط على جنله ب�ش�أن االنتقال �إىل باري�س ،م�ؤكدًا �أن
الأب يقف يف �صف بر�شلونة.
و�أ���ش��ار �إىل �أن وال���د نيمار �أب��ل��غ �سانليهي ،بغ�ضب جنله
م��ن ت�سريب تفا�صيل عقده م��ع ال��ن��ادي ،وال���ذي يق�ضي
بح�صوله على مكاف�أة توقيع على عقده اجلديد ،والتي
كانت تبلغ  64.4مليون يورو.
وتابعت" :مل يتحدث والد نيمار عن رغبته يف احل�صول
على املزيد من الأم���وال ،بل طلب �أك�ثر من م��رة �أن يتم
التحدث �إىل جنله ب�شكل �شخ�صي".
و�أك��د �أن نيمار ي�شعر بالغ�ضب العارم جتاه �إدارة النادي،

ليت�ش مدرب ًا جديد ًا
لبوخوم الأملاين
عينّ بوخوم متذيل ترتيب ال��دوري الأمل��اين لكرة القدم توما�س ليت�ش مدرباً
جديداً قادماً من فيتي�س �أرنهيم الهولندي يف �صفقة متتد ح ّتى عام ،2024
ح�سب ما �أفاد اجلمعة النادي.
قال املدير الريا�ضي يف بوخوم باتريك فابيان �إن "توما�س ليت�ش هو ح ّل مبثابة
احللم ملن�صب املدرب".
و�أ�ضاف "لديه اخلربة الالزمة يف كرة القدم وقادر على ت�شكيل فريق بهيكلية
وا�ضحة و�أفكار لعب".
و�أ���ش��رف ليت�ش ( 54عاماً) على فيتي�س يف  101م��ب��اراة ،وق��اده منذ ت�سلمه
مهامه يف عام  2020الحتالل املركزين ال�ساد�س والرابع توالياً يف الدوري،
و�إىل املباراة النهائية للك�أ�س عام  2021التي خ�سرها �أمام �أياك�س .2-1
و�سبق للمدرب الأمل��اين �أن �أدار ن��ادي �أو�سرتيا فيينا النم�سوي يف  37مباراة
" ،"2019-2018بعدما ك��ان خا�ض ع��ام  2017مغامرة ق�صرية مع
�إرزغيربغي �أوي الذي يلعب حالياً يف الدرجة الثالثة الأملانية .وعمل مع نادي
ري��د ب��ول �سالزبورغ النم�سوي لفرتة � 5أع���وام ،قبل �أن يغادره بعدما ف�ضلت
الإدارة عليه م��درب اليبزيغ احل��ايل ماركو روزه ل�شغل من�صب املدير الفني
ال�شاغر .ويواجه ليت�ش يف مباراته الأوىل روزه ،وذلك عندما ي�سافر بوخوم
للعب يف �ضيافة اليبزيغ يف الأوّل م��ن ت�شرين االوّل�-أك��ت��وب��ر املقبل �ضمن
مناف�سات املرحلة الثامنة من "بوند�سليغا".
وي�شتهر ليت�ش ب�أ�سلوبه الهجومي وتخريجه للعديد من النجوم ال�صاعدين
�أمثال الغيني نابي كيتا جنم ليفربول االنكليزي والفرن�سي دايو �أوباميكانو
(بايرن ميونيخ) والنم�سوي كونراد المير (اليبزيغ).
ويقبع بوخوم يف قاع الرتتيب بنقطة يتيمة ح�صدها من تعادله �أم��ام كولن
 1-1با�شراف مدربه املوقت هايكو بوت�شر يف املرحلة ال�سابعة قبل توقف
الدوري للنافذة الدولية ،وذلك بعد  6هزائم توالياً ،منها ال�سقوط ب�سباعية
نظيفة �أمام بايرن ميونيخ يف املرحلة الثالثة.

بعد ت�سريب �أن��ب��اء ح�صوله على مكاف�أة توقيع �ضخمة
قبل ودي��ة ري��ال مدريد يف ميامي ،الفتاً �إىل �أن الالعب
الربازيلي يرى �أن ت�صرف النادي يعد حماولة لل�ضغط
عليه وو�ضعه يف ح��رج �أم��ام اجلماهري ،ملنعه من مغادرة
الكامب ن��و ،وه��و ما دفعه للإ�صرار على الرحيل ب�شتى
الطرق.
وكان النجم الربازيلي نيمار رحل عن بر�شلونة يف �صيف
� 2017إىل باري�س �سان جريمان مقابل  222مليون
يورو بطريقة مثرية للجدل ،بعدما دفع النادي الفرن�سي
ال�شرط اجلزائي يف عقد الالعب مع "الرب�سا".
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�إ�سبانيا والربتغال ي�ستعدان
ملواجهة حا�سمة بدوري �أمم �أوروبا
•• �أبوظبي-وام:

يتطلع املنتخبان الإ�سباين والربتغايل �إىل احلفاظ على
فر�صهما القوية يف الت�أهل لن�صف النهائي بالن�سخة
احلالية من بطولة دوري �أمم �أوروب��ا لكرة القدم قبل
املواجهة املرتقبة بينهما يوم الثالثاء املقبل ،والتي قد
ت�صبح حا�سمة على بطاقة الت�أهل.
ويحل املنتخب الربتغايل �ضيفا على نظريه الت�شيكي
ال��ي��وم ال�سبت فيما يلتقي املنتخب الإ���س��ب��اين نظريه
ال�����س��وي�����س��ري يف امل���ب���اراة الأخ�����رى ب��امل��ج��م��وع��ة ،لتكون
املباراتان مبثابة الإعداد الأمثل لكليهما قبل املواجهة
املثرية واملرتقبة بينهما الثالثاء يف اجلولة ال�ساد�سة
الأخرية من مباريات املجموعة الثانية بالبطولة.
ويت�صدر املنتخب الإ�سباين املجموعة بر�صيد  8نقاط
بعدما حافظ على �سجله خاليا م��ن الهزائم يف هذه
الن�سخة من البطولة ،فيما يحتل املنتخب الربتغايل
املركز الثاين بفارق نقطة واحدة .
وي���ح���ت���اج امل��ن��ت��خ��ب الإ�����س����ب����اين ل���ل���ف���وز ع���ل���ى نظريه
ال�سوي�سري غ���دا يف اجل��ول��ة اخل��ام�����س��ة م��ن مباريات
املجموعة لالحتفاظ بال�صدارة قبل املباراة مع املنتخب
ال�برت��غ��ايل ال��ث�لاث��اء ،وال��ت��ي ق��د ت�صبح حا�سمة على
ال�صدارة والت�أهل لن�صف النهائي حال جنح املنتخب
الربتغايل يف حتقيق الفوز خارج ملعبه اليوم.

وفيما يطمح املنتخب الإ���س��ب��اين ،ال���ذي خ�سر نهائي
الن�سخة املا�ضية من البطولة �أم��ام نظريه الفرن�سي،
يف م��وا���ص��ل��ة م�����س�يرت��ه اجل���ي���دة ب��امل��ج��م��وع��ة الثانية،
يتطلع �أي�ضا املنتخب الربتغايل �إىل هدية من املنتخب
ال�����س��وي�����س��ري ب��ت��ف��ج�ير م��ف��اج���أة ع��ل��ى م��ل��ع��ب املنتخب
الإ�سباين.
وك���ان املنتخب ال�����س��وي�����س��ري نف�سه ان��ت��زع ف���وزا غاليا
ع��ل��ى ن��ظ�يره ال�برت��غ��ايل يف اجل���ول���ة امل��ا���ض��ي��ة بهدف
�سجله هاري�س �سفريوفيت�ش بعد  57ثانية فقط من
ب��داي��ة اللقاء ليحرم املنتخب ال�برت��غ��ايل م��ن �صدارة
املجموعة.
وي��ق��دم امل��ن��ت��خ��ب الإ���س��ب��اين يف ال��ب��ط��ول��ة ه���ذا املو�سم
عرو�ضا �أف�ضل مما كان عليه يف الن�سخة املا�ضية التي
بلغ فيها املباراة النهائية ،ما يجعله مر�شحا بقوة للفوز
باللقب يف دوري الأمم ب�شرط اجتياز مباراة الغد ثم
االختبار الربتغايل.
و�إىل جانب الرغبة يف الت�أهل لن�صف النهائي للبطولة،
ي�سعى ك��ل م��ن الفريقني �أي�ضا لال�ستعداد بقوة من
خ�لال هاتني اجلولتني قبل االختبار الأ�صعب الذي
ينتظرهما يف ك�أ�س العامل  2022حيث يعكف املدربان
ل��وي�����س �إن��ري��ك��ي امل���دي���ر ال��ف��ن��ي للمنتخب الإ�سباين
وفريناندو �سانتو�س مدرب الربتغال �إىل جتربة بع�ض
النواحي اخلططية والالعبني ا�ستعدادا للمونديال.

�سكالوين :مي�سي �سيلعب رونالدو بديل يف ناديه � ..أ�صيل يف املنتخب
دائم ًا معي
ق��ال املدير الفني ملنتخب الأرجنتني لكرة القدم ليونيل
�سكالوين� ،إنه "�سيلعب ودية هندورا�س املقررة يف مدينة
ميامي الأمريكية بنف�س ت�شكيله الأ�سا�سي املعتاد بقيادة
النجم ليونيل مي�سي ودون �إدخال تغيريات كبرية".
و�أو�����ض����ح ���س��ك��ال��وين يف ت�����ص��ري��ح��ات م���ن م��ل��ع��ب DRV
 PNKمعقل فريق �إن�تر ميامي عقب م��ران املنتخب
�إن الفريق "�سيلعب بنف�س الطريقة ..ميكن �أن يحدث
تغيريان �أو ثالثة ولكن الأ�سا�س هو ذاته".
وي�شمل ه��ذا الأ���س��ا���س مي�سي ال���ذي �أك���د �سكالوين �أنه
�سيلعب �أ�سا�سياً وقال "�إنه يرغب دائماً يف اللعب� .سيلعب
معي دائماً �إال �إذا حدث �شيء ما".
ويرى �سكالوين �أن مي�سي يقدم �أدا ًء جيداً يف باري�س �سان
جريمان وقال "لقد خطا خطوة مهمة للغاية يف فريقه.
نحن �سعيدون بوجوده".
وك���ان ب��اول��و دي��ب��اال ال�لاع��ب ال��وح��ي��د ال���ذي ت���درب على
ه��ام�����ش ال���ت���دري���ب اجل���م���اع���ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ب�سبب
معاناته من �آالم ع�ضلية.
ويبدو �أن ديباال لن يتمكن من امل�شاركة
يف ودي������ة ه����ن����دورا�����س ،ك���م���ا �أن
م�����ش��ارك��ت��ه يف امل����ب����اراة

الودية الأخ��رى للفريق �أم��ام جامايكا الثالثاء املقبل يف
نيوجري�سي باتت حمل �شك.
ومن املقرر �أن تقام ودية الأرجنتني وهندورا�س اليوم يف
ملعب هارد روك مبيامي ومن املنتظر �أن يح�ضر � 75ألف
م�شجع .

ال يزال النج ُم جنماً .ذلك �أن الربتغايل كري�ستيانو رونالدو امل� ّؤطر بدور ثانوي هذا املو�سم
مع فريقه مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي ،يبقى "مهماً" ملنتخب بالده الذي ّ
يحل �ضيفاً على
ت�شيكيا ال�سبت يف العا�صمة براغ �ضمن مناف�سات املرحلة اخلام�سة ما قبل الأخرية من دوري
الأمم الأوروبية.
منذ بداية م�سريته االحرتافية يف العام  ،2002كان املهاجم البالغ  37عاماً معتاداً على
ق�ضم دق��ائ��ق اللعب ب�لا كلل وت�سجيل �أه���داف ال حت�صى ،لكنه ب��ات الآن را�ضخاً لو�ضعه
اجلديد كبديل يف "ال�شياطني احلمر".
من بني املباريات الع�شر التي لعبها مان�ش�سرت يونايتد خالل مو�سم ،2023-2022
�شارك الفائز خم�س مرات بالكرة الذهبية ،ثالث مرات �أ�سا�سياً فقط .وبد ًال منهّ ،
يف�ضل
مد ّرب الفريق الهولندي �إريك تن هاغ �إ�شراك الدويل الإنكليزي ماركو�س را�شفورد.
ومع بقائه على مقاعد االحتياط ب�شكل منتظم ،يرى "�سي �آر � "7إح�صاءاته ترتاجع،
اذ ا�ضطر �إىل االنتظار حتى الأ�سبوع املا�ضي لي�سجل هدفه الأول هذا املو�سم ،من ركلة
جزاء �أحرزها على �أر�ض �شريف تريا�سبول املولدايف (�2-صفر) �ضمن مناف�سات الدوري
الأوروبي (يوروبا ليغ) ،يف مباراة نادرة �شارك فيها الربتغايل �أ�سا�سياً.
لكن رغ��م قلة دق��ائ��ق م�شاركاته يف ال��ن��ادي الإن��ك��ل��ي��زي ،يبقى رون��ال��دو حم ّ
��ط �إج��م��اع يف
الربتغال .فاجلميع يعتمدون عليه ،بدءاً من املدرب فرناندو �سانتو�س.
قال امل��درب البالغ  67عاماً عند ك�شف النقاب عن قائمته ملباريات دوري الأمم ملواجهتي
ت�شيكيا و�إ�سبانيا "ال �أعتقد �أن �أح���داً ي�ش ّكك يف �أن كري�ستيانو رون��ال��دو ال ي��زال مهماً
للمنتخب".
ومع  189مباراة دولية و 117هدفاً ،وهو رقم قيا�سي عاملي ،يبدو �أن النجم
الربتغايل دائماً ما يكون �أولوية مدربه يف خط هجوم املنتخب.
وكدليل على ذلك ،فمن بني �أ�سماء �أولئك الذين اختريوا لهذه
النافذة الدولية الأخرية قبل مونديال قطر " 2022من
 20ت�شرين الثاين-نوفمرب حتى  18كانون الأول-
دي�سمرب" ،غاب ا�سم العب الو�سط املهاجم يف اليبزيغ
الأملاين �أندري �سيلفا.
ومل ي�ستدع �سانتو�س مهاجماً �إال بعد الإعالن املفاجئ
االث��ن�ين ع��ن اع��ت��زال الع���ب خ��ط ال��و���س��ط املهاجم
لبنفيكا الدويل رافا �سيلفا ،ليحل بد ًال منه زميله
يف النادي غون�سالو رامو�س الذي ي�شارك للمرة
الأوىل مع املنتخب.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ال يخفي رون��ال��دو رغبته يف
موا�صلة امل��غ��ام��رة م��ع منتخب بالده،
على الأق��ل حتى بطولة ك�أ�س �أوروبا
 ،2024ع��ن��دم��ا ي��ق�ترب م��ن �سن
الأربعني.
وق������ال ال�ب�رت���غ���ايل ال���ث�ل�اث���اء بعد
ن��ي��ل��ه ج���ائ���زة "كينا�س دو �أورو"
ال���ت���ي ق��دم��ه��ا االحت������اد الربتغايل
لكرة القدم لأف�ضل ه��داف يف تاريخ
املنتخب الوطني "م�شواري مل ينته.
ي��ت��وج��ب عليكم م��وا���ص��ل��ة دع���م كري�س
(رونالدو) لبع�ض الوقت".
و�أ�ضاف "�أريد امل�شاركة يف ك�أ�س العامل
( )2022وك���أ���س �أوروب���ا (... )2024
�أ�شعر بحافز كبري .طموحي كبري".
وال يبدو رونالدو را�ضياً ،فهو الذي لعب حتى الآن
ت�سع بطوالت كربى مع "�سيلي�ساو" �أوروبا .وباملثل،
ال يبدو م�ستعداً لإف�ساح املجال للجيل اجلديد الذي
يرمز �إليه ب�شكل خا�ص مهاجم ميالن الإيطايل رافايل
لياو ،حتى و�إن �أق ّر بدمج "ت�شكيلة مك ّونة من العديد من

الالعبني ال�شباب مب�ستقبل رائع".
ورداً على �س�ؤال اخلمي�س حيال ت�صريحات قائد املنتخب ،مل يبد العب و�سط ولفرهامبتون
الإنكليزي روبن نيفي�س متفاجئاً.
و�أ ّك��د الالعب البالغ  25عاماً �أنه "بطريقة ما ،كنا نعرف ذلك م�سبقاً من طريقة عمله،
وم�شاركته ،ويف كل مرة ُي�ستدعى فيها للمنتخب يكون ا�ستثنائياً �سيكون �أكرث من جاهز
لتلك امل�سابقات".
ومع متركزه ثانياً يف املجموعة الثانية بفارق نقطة واحدة
عن �إ�سبانيا ،يجب على منتخب الربتغال ح�صد النقاط
يف ت�شيكيا �إذا �أراد احل��ف��اظ على فر�صه بالت�أهل �إىل
ن�صف النهائي قبل مواجهة "ال روخا" الثالثاء.
ويف هذا ال�سياق ،قد تكون قدرة رونالدو على الت�سجيل
حا�سمة� ،إذ يعطي الربتغاليون انطباعاً بال�ضياع يف
هذه املهمة بحال غيابه.
ف��ف��ي ح��زي��ران/ي��ون��ي��و امل��ا���ض��ي وم���ن دون رونالدو،
ت��ع��ر���ض ب��ط��ل �أوروب�������ا  2016ل��ه��زمي��ة يف �سوي�سرا
(�صفر )-1ومل يعرف الطريق �إىل ال�شباك رغم الفر�ص
العديدة.
يف ال��وق��ت احل����ايل ،مل ي��ج��د املنتخب الربتغايل
حتى الآن بدي ً
ال لنجمه املخ�ضرم الذي
�أت���اح���ت ل��ه غ��ري��زت��ه التهديفية
�إح�����������راز ع������دد خم���ي���ف من
الأهداف ( )816خالل
م�سريته.
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جامعة كامربيدج تعرتف :ا�ستفدنا من جتارة الرقيق

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

�أقرت جامعة كامربدج الربيطانية املرموقة ،با�ستفادتها من عائدات العبودية على مدى تاريخها ،ووعدت بزيادة
املنح الدرا�سية لذوي الب�شرة ال�سمراء ،ومتويل املزيد من الأبحاث يف مو�ضوع جتارة الرقيق.
ي�أتي هذا االعرتاف يف الوقت الذي تعيد فيه �سل�سلة من امل�ؤ�س�سات الرائدة ،من بنك اجنلرتا �إىل كني�سة �إجنلرتا،
تقييم الدور املركزي الذي لعبته العبودية يف �إثراء بريطانيا ،وكيف ا�ستفادت من الظلم املرتبط بالعبودية.
وقالت كامربيدج �إن حتقيقا طلبت �إجراءه مل ي�صل �إىل �أي دليل على �أن اجلامعة نف�سها امتلكت �أي عبيد �أو مزارع
ا�ستعباد ب�شكل مبا�شر .لكن النتائج �أظهرت �أنها ح�صلت على "فوائد كبرية" من العبودية.
وذك��ر التحقيق �أن اال�ستفادة ج��اءت من خ�لال املتربعني للجامعات الذين ك�سبوا �أموالهم من جت��ارة الرقيق،
وا�ستثمارات اجلامعة يف ال�شركات التي �شاركت يف هذه التجارة ،واحل�صول على ر�سوم من عائالت متلك املزارع.
وخل�ص الباحثون �إىل �أن زمالء من كليات كامربيدج تعاونوا مع �شركة الهند ال�شرقية ،بينما كان مل�ستثمرين يف
ال�شركة الإفريقية امللكية �أي�ضا �صالت بكمربيدج ،وكالهما كانتا تعمالن يف جتارة الرقيق.
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فيديو ير�صد عملية �سرقة وقحة

طائرة ت�صطدم ب�أ�سالك الكهرباء

ر���ص��دت مقاطع فيديو عملية �سرقة متجر جموهرات
يف نيوزيلندا ،مل تتم بعد منت�صف الليل ،بل يف وقت كان
ال�سوق يعج باملت�سوقني .ويظهر الفيديو ال��ذي التقطه
�أحد املارة  8ل�صو�ص وهم يقتحمون متجرا يقع يف مركز
جت���اري مبدينة �أوك�لان��د يف نيوزيلندا ،حيث ���ش��رع��وا يف
حتطيم الزجاج ونهب ما حتته من جموهرات .ومل ي�أبه
الل�صو�ص ب��وج��ود املت�سوقني يف امل��ك��ان وال حتى عنا�صر
الأمن ،الذين ظهروا يف الفيديو ،ف�سرقوا املتجر وفروا من
املركز التجاري .وقالت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية
�إن ح��را���س الأم���ن يف امل��رك��ز ال��ت��ج��اري ك��ان��وا خائفني ومل
يفعلوا �شيئا يزيد عن مراقبة ال�سرقة .ومل يرك�ض خلفهم
�أحد عنا�صر الأمن يف املكان �إال بعدما غادروا املتجر .ويف
املقابل ،حاولت ام��ر�أة عاملة يف املتجر الت�صدي لل�صو�ص
و�صرخت عليهم مرارا " �أخرجوا من هنا" ،لكن الل�صو�ص
جتاهلوها .وعرثت ال�شرطة يف وقت الحق على �سيارة تبعد
كيلومرت واحد من مكان احل��ادث ،يعتقد �أنها ا�ستخدمت
للهروب .و�شوهدت الدماء على ال�سطح اخلارجي لل�سيارة،
وجموهرات مرتوكة بجانبها على الطريق.

جنا �أربعة �أ�شخا�ص ب�أعجوبة من حادث حتطم مروحية ا�صطدمت
�أ�سالك ال�ضغط العايل ،يف حادثة وثقتها الكامريات بالربازيل.
وذكرت تقارير �إخبارية �أن الأ�شخا�ص الأربعة هم ع�ضو يف جمل�س
ال�شيوخ الربازيلي ونائب رئي�س بلدية و�شخ�صني �آخرين� ،أحدهما
الطيار .ووقعت احلادثة يف والي��ة مينا�س غراي�س �شمال �شرقي
الربازيل .ويظهر الفيديو الطائرة حتلق على ارتفاع منخف�ض
قبل �أن ت�صطدم ب�أ�سالك ال�ضغط ال��ع��ايل ،حيث تطاير ال�شرار
يف ال�سماء ،ثم هوت الطائرة على الأر�ض .وكانت الطائرة ت�ستعد
للهبوط يف ملعب كرة قدم قريب يف مدينة �إنغينهريو كالدا�س.
وقالت �إدارة الإطفاء الربازيلية �إن خط الكهرباء الذي وقع فيه
احلادث ت�سبب يف ن�شوب حريق انت�شر على الأر�ض �أ�سفله.
وحل�سن احلظ ،جنا ركاب الطائرة املروحية كلهم ،لكنهم �أ�صيبوا،
ور�صدت �صور �إ�صابة الربملاين هري�سيليو دينيز والدماء تغطي
ر�أ�سه وج�سده من جراء احل��ادث ،لكنه مل يكن فاقدا للوعي ،بل
كان واقفا على قدميه .وتقول ال�سلطات �إن املروحية كانت جزءا
من �أ�سطول �شركة حملية متخ�ص�صة يف "التاك�سي اجلوي".

مقتل  10رجال بالر�صا�ص يف �صالة للبلياردو

�ضبط متورطني بتزوير  50مليون ورقه نقدية

قتل ع�شرة رج��ال بر�صا�ص م�سلحني �أطلقوا النار عليهم داخل
�صالة للبلياردو يف والية غواناخواتو ،الواقعة يف و�سط املك�سيك
والتي ت�شهد �أعلى م�ستوى من �أعمال العنف.
وقالت النيابة العامة يف الوالية �إن املجزرة وقعت م�ساء الأربعاء
املا�ضي يف مقاطعة تارميورو ،م�شرية �إىل �أن ت�سعة من القتلى عرث
عليهم جثثا هامدة داخل ال�صالة ،يف حني �أ�صيب العا�شر بجروح
نقل على �إثرها �إىل امل�ست�شفى حيث فارق احلياة .ويف تغريدة على
تويرت ،ندد حاكم غواناخواتو ،دييغو �سينهو رودريغيز ،بـ"الهجوم
اجلبان" ،واع��دا ب�إعادة فر�ض النظام يف الوالية .وغواناخواتو،
ال��والي��ة ال�صناعية امل��زده��رة� ،أ�صبحت الأك�ث�ر عنفا يف املك�سيك
ب�سبب ال�صراع الدائر فيها بني ع�صابتي "�سانتا روزا دي ليما"
و"خالي�سكو نويفا جينريا�سيون" اللتني تن�شطان خ�صو�صا يف
جمايل تهريب املخدرات و�سرقة الوقود .ومنذ �شن اجلي�ش حربه
�ضد امل��خ��درات يف دي�سمرب ،قتل يف املك�سيك �أك�ثر من � 340ألف
�شخ�ص ،غالبيتهم يف جرائم ن�سبت �إىل منظمات �إجرامية ،يف حني
اعترب � 100ألف �شخ�ص �آخرين يف عداد املفقودين.

�ألقت اجلهات الأمنية يف ال�سعودية القب�ض على مواطن
وع��دد من ال��واف��دي��ن؛ بعد تورطهم يف تزوير العمالت
الأجنبية .ووثق ح�ساب وزارة الداخلية ”�سناب الداخلية“
االقتحام املبا�شر لرجال الأمن ملقر املتهمني ،وعثورهم
على العمالت املزيفة .و�أو���ض��ح ”�سناب الداخلية“ ،يف
بيان� ،أن��ه مت �ضبط املتهمني ،وتبني �أن �أحدهم �سعودي
اجلن�سية والآخ��ري��ن من اجلن�سيات اليمنية وال�سورية
وامل�صرية ،ود�أبوا على طباعة وتزييف العمالت الأجنبية
و�إيهام �ضحاياهم �أنها حقيقية .و�أكدت اجلهات الأمنية
العثور على  50مليون ورقة نقدية مزيفة متت طباعتها،
ح��ي��ث ُر����ص���دت يف ال��ف��ي��دي��و امل���وث���ق ،ف��ي��م��ا ج���رى اتخاذ
الإجراءات القانونية الالزمة بحق املتهمني.

ر�صد فقاعة غاز و�سط جمرة درب التبانة

متحف برادو يحقق يف  62عم ًال فني ًا

ال فنياً
يجري متحف ب��رادو يف مدريد حتقيقاً يف م�صدر  62عم ً
على الأق��ل من جمموعته ال�ضخمة ملعرفة ما �إذا كانت �صودرت
خالل احلرب الأهلية الإ�سبانية "� "1939-1936أو ديكتاتورية
فرانكو .و�أعلن املتحف يف بيان �أنه قرر "�أن يفتح ر�سمياً حتقيقاً
يف اح��ت��م��ال �أن ت��ك��ون ب��ع�����ض الأع���م���ال يف جم��م��وع��ت��ه ع��ائ��دة �إىل
م�صادرات �أثناء احلرب الأهلية �أو �أثناء ديكتاتورية فرانكو" التي
انتهت عام  .1975و�أو�ضح املتحف �أن التحقيق يهدف �إىل "�إزالة
ال�شكوك حول من�ش�أ عدد من القطع" �ضمن جمموعته "و�سياق
�ضمها" �إليها ،مو�ضحاً �أنه قد يعيدها "�إىل �أ�صحابها ال�شرعيني
�إذا لزم الأمر ،وفقاً للقانون" .وكان "برادو" ن�شر الثالثاء قائمة
�أولية ت�ضم  25عم ً
ال �أردتها �ضمن جمموعته "جلنة الدفاع عن
ال�ت�راث الفني وم��ن املحتمل �أن ت��ك��ون �صادرتها جلنة م�صادرة
الأعمال الرتاثية الفنية وحمايتها" التي ا�ستحدثها فران�سي�سكو
فرانكو خالل احلرب الأهلية .وات�سعت القائمة تالياً يف � 48ساعة
�إذ احتوت اخلمي�س على  62عم ً
ال.

املمثلة الأمريكية مايا هوك لدى ح�ضورها العر�ض اخلا�ص لنيتفليك�س «قم باالنتقام» يف لو�س �أجنلو�س ،كاليفورنيا (ا ف ب)

لغز يف مدر�سة  ..انت�شار ال�سرطان بني املعلمات هذا ما يحدث بعد الإقالع عن التدخني

جينيفر لوبيز عرو�س
 ..واملدعوون رهائن!
تتح�ضر النجمة جينيفر لوبيز
لطرح فيلمها الكوميدي اجلديد
 Shotgun Weddingقريباً.
وت���������دور �أح����������داث ال���ف���ي���ل���م ح���ول
"دار�سي" وجت�����س��د �شخ�صيتها
مغنية البوب املخ�ضرمة واملمثلة
ال��ت��ي تتحم�س لزفافها احل��ل��م يف
م��وق��ع رائ����ع ،ل��ك��ن يف ���س��ي��ن��اري��و ال
ي�����ش��ب��ه ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا ،ي��ج��ت��م��ع �أهلها
و�أ���ص��دق��ا�ؤه��ا يف املوقع اال�ستوائي
ويتم �أخذ كل واحد منهم رهينة.
ولإن��ق��اذ ه��ذا اليوم  ،تقوم دار�سي
وخطيبها ت���وم ال���ذي يلعب دوره
جو�ش دوه��ام��ي��ل بالعمل معاً�-إال
�إذا قاما ب��دل ذل��ك بقتل �أحدهما
الآخ��ر-ح�����س�� ًن��ا  ،م��ن ال��وا���ض��ح �أن
ه���ذه لي�ست ك��وم��ي��دي��ا رومان�سية
من���وذج���ي���ة م����ن ال������ذي يتوقعها
امل�����ش��اه��دون  ،لكن الفيلم �سيكون
مليئاُ بالكثري من احلركة.
وق��د حت��دد موعد ط��رح الفيلم يف
دور ال�سينما الأمريكية يف  27من
�شهر كانون الثاين-يناير من العام
 2023على "برامي فيديو.

ذكرت تقارير �صحفية يف والية �آيوا الأمريكية� ،أن عددا كبريا من املعلمات
الالئي يعملن يف �إح��دى مدار�س الوالية� ،أُ�صنب ب�سرطان الثدي ،يف �أقل
من ع�شرة �أعوام ،الأمر الذي دفع �إىل فتح حتقيق من �أجل حتديد الأ�سباب
املحتملة لـ"ا�ست�شراء" املر�ض اخلبيث" و�سط العاملني يف م�ؤ�س�سة واحدة.
وبح�سب قناة " "KCRGاملحلية ،ف�إن  12من املعلمات اللواتي يعملن يف
�إحدى املدار�س� ،أ�صنب بال�سرطان ،و�سط ت�سا�ؤالت حول ما �إذا كان عملهن
يف املكان ،هو الذي �أدى �إىل �إ�صابتهن.
وتقول ك��ارول مينيفي ،وهي معلمة يف تلك املدر�سة مبدينة هاد�سون� ،إن
الإ�صابات ب�سرطان الثدي �سجلت ب�شكل كبري و�سط العامالت يف امل�ؤ�س�سة
منذ �سنة  .2009وحتكي كارول� ،أنها عملت يف املدر�سة لثالثني عاما ،فعانت
من ال�سرطان مرتني؛ �إحداهما ب�سرطان الثدي ،ثم ب�أحد �سرطانات الدم،
مرة �أخ��رى .ويف املنحى نف�سه ،تقول ديانا �آندر�سون ،وهي معلمة �سابقة
يف املدر�سة� ،إنها �أ�صيبت بال�سرطان بعد عامني فقط من بدئها العمل يف
امل�ؤ�س�سة .و�أ�ضافت �أن معظم من �أُ�صنب بال�سرطان ،مل يكن من املعر�ضات
للمر�ض اخلبيث ،بفعل عوامل جينية ووراث��ي��ة ،وه��ذا يعني �أن ثمة �أمرا
ما قد �أدى لذلك .وعلى �إث��ر ت��وايل احل��االت ،ق��ررت جامعة �آي��وا �أن توفد
باحثني لأجل التحقيق يف ما �إذا كانت �إ�صابات ال�سرطان املتوالية باملدر�سة
قد جنمت عن عامل ما من العوامل املوجودة يف املكان.

الكوابي�س يف منت�صف العمر م�ؤ�شر على اخلرف

قال بحث جديد �إن الذين يعانون �أحالماً �سيئة متكررة يف منت�صف العمر،
�أكرث عر�ضة للإ�صابة باخلرف الحقاً .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن وترية تكرار
الكوابي�س ل�سنوات �أو عقود ترتبط مب�شاكل يف الذاكرة.
و�أج���ري���ت ال��درا���س��ة يف ج��ام��ع��ة ب��رم��ن��غ��ه��ام ،و ُن�����ش��رت يف جم��ل��ة "الن�سيت"
الطبية.
وق��ال��ت ال��درا���س��ة �إن الكوابي�س ميكن �أن ت��ك��ون طريقة مفيدة لتحديد
املعر�ضني خلطر اخلرف مبكراً.
و�شملت الدرا�سة � 600شخ�صاً من اجلن�سني �أعمارهم بني  35و 64عاماً،
مقارن ًة مع � 2600شخ�ص يفوقون  79عاماً.
وبعد متابعة ا�ستمرت � 9أع��وام ،وجد فريق البحث �أن الذين يعانون من
الكوابي�س على �أ�سا�س �أ�سبوعي �أكرث عر�ضة بـ � 4أ�ضعاف للإ�صابة بتدهور
معريف يف العقد املةايل �إذا كانت �أعمارهم �أقل من  60عاماً� ،أما كبار ال�سن
فكانوا عر�ضة مبقدار ال�ضعف للإ�صابة باخلرف.
والح��ظ الباحثون �أن اخلطر مل يتجاوز  41%بني الن�ساء ،و�أن ارتباط

مو�سعة حديثة �أن املقلعني عن
وجدت درا�سة ّ
التدخني ال��ذي��ن تبنوا من��ط حياة �صحي قد
انخف�ض لديهم خطر الوفاة لأي �سبب بن�سبة
 ،% 27وانخف�ض خطر الوفاة من ال�سرطان
بن�سبة  ،% 24ومن �أمرا�ض القلب بن�سبة 28
 ،%ومن مر�ض تنف�سي بن�سبة .% 30
ومتتاز الدرا�سة التي �أج��راه��ا املعهد الوطني
ل��ل�����س��رط��ان ب���ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ب��ط��ول فرتة
املتابعة للمقلعني عن التدخني والتي ا�ستمرت
 19عاماً ،لـ � 159937شخ�صاً.
ووف��ق��اً ملوقع "ميديكال �إك�سربي�س" ،ت�ضمن
من���ط احل���ي���اة ال�����ص��ح��ي احل���ف���اظ ع��ل��ى وزن
اجل�����س��م ،وت���ن���اول �أط��ع��م��ة ���ص��ح��ي��ة ،وممار�سة
الن�شاط البدين .ومن املعروف �أن للإقالع عن
التدخني فوائد عديدة على اجلهاز اله�ضمي
واللياقة البدنية ومظاهر ال�شيخوخة.
وت�شري نتائج الدرا�سة اجلديدة �إىل �أن تبني
عادات �صحية يع ّزز من فوائد خطوة الإقالع
عن التدخني ،و�أنه ينعك�س �إيجابياً على طول
ال ُعمر.

ر���ص��د علماء فلك ظ��ه��وراً ع��اب��راً لفقاعة م��ن ال��غ��از تدور
ب�سرعات "مذهلة" ح��ول الثقب الأ���س��ود يف و�سط املج ّرة
التي ت�ض ّم الأر���ض ،وفقاً لدرا�سة علمية ُن�شرت اخلمي�س.
وم���ن ���ش���أن اك��ت�����ش��اف ه���ذه ال��ف��ق��اع��ة ال��ت��ي مل ت��ت��ج��اوز مدة
ظهورها ب�ضع �ساعات �أن يوفر معلومات عن �سلوك الثقوب
ال�سوداء .وما يزيد من غمو�ض هذه الأج�سام الفلكية �أنها
غري ظاهرة بكل ما للكلمة من معنى� ،إذ �أن قوة جاذبيتها
متنع حتى ال�ضوء من الت�سرب منها .ويبعد الثقب الأ�سود
العمالق "�ساجيتاريو�س ايه *" الواقع و�سط جمرة درب
التبانة نحو � 27ألف �سنة �ضوئية عن كوكب الأر�ض ،و� َ
أمكن
اكت�شافه بف�ضل حركة النجوم التي ت��دور حوله .ون�شرت
�شبكة "اي ات�ش تي" الدولية للمرا�صد الفلكية الراديوية يف
�أيار/مايو الفائت �أول �صورة حللقة املادة التي تز ّنر الثقب
الأ�سود قبل امت�صا�صها فيه .والتقط تل�سكوب "�أملا" ،وهو
�أحد هذه املرا�صد ويقع يف ت�شيلي� ،إ�شارة "مفاجئة جداً" يف
بيانات مراقبة "�ساجيتاريو�س ايه *" ،على ما �أو�ضح لوكالة
فران�س بر�س عالمِ الفيزياء الفلكية ما�سيك ويلغو�س من
معهد "ماك�س بالنك" الأملاين لعلم الفلك الراديوي.

اليابان� ..صرا�صري للبحث عن ناجني يف الكوارث
�إذا وق���ع زل����زال يف امل�ستقبل غ�ير ال��ب��ع��ي��د وكان
الناجون حما�صرين حتت �أطنان من الأنقا�ض،
ف�إن �أول امل�ستجيبني لتحديد مواقعهم ميكن �أن
يكون �أ�سراب ال�صرا�صري.
هذا هو تطبيق حمتمل البتكار حديث نفذه باحثون
يابانيون جنحوا من خالله يف تركيب ”حقائب
ظهر“ من اخلاليا ال�شم�سية والإلكرتونيات على
احل�شرات والتحكم يف حركتها عن طريق جهاز
التحكم عن بعد.
وط�����ور ك��ي��ن��ج�يرو ف����وك����ودا وف���ري���ق���ه يف خمترب
الأج��ه��زة الرقيقة يف �شركة الأب��ح��اث اليابانية
العمالقة ريكن فيلما مرنا من اخلاليا ال�شم�سية
ب�سمك �أربعة ميكرونات ،وعر�ضه نحو ربع عر�ض
�شعرة الإن�سان ،وميكن �أن يالئم بطن احل�شرة.
وي�����س��م��ح ال��ف��ي��ل��م ل��ل�����ص��ر���ص��ور ب��ال��ت��ح��رك بحرية
بينما تو ّلد اخللية ال�شم�سية طاقة كافية ملعاجلة
و�إر�سال �إ�شارات االجتاه �إىل الأع�ضاء احل�سية يف
م�ؤخرة احل�شرة.
وي��ع��ت��م��د ال��ع��م��ل ع��ل��ى جت�����ارب ���س��اب��ق��ة ملكافحة

�شاكريا تتحدث لأول مرة عن
انف�صالها عن بيكيه

حتدثت النجمة العاملية �شاكريا عن عالقتها بالعب ك��رة القدم الإ�سباين جريارد
بيكيه� ،إثر بداية انف�صالهما وت�أثري ذلك على ولديهما.
�شاكريا التي ظهرت على غالف جملة  Elleاالمريكية ك�شفت انه اثر انف�صالهما يف
�شهر حزيران  -يونيو املا�ضي بقيت هادئة وحاولت �أن ت�ستوعب الأم��ر ،لكن الأمور
�صعبة بالن�سبة اليها لأنها �شخ�صية عامة ولأن ولديها �أي�ضاً مل يتقبال االنف�صال
ب�سهولة� .أ�ضافت �شاكريا �أنها حت��اول ق��در الإم��ك��ان حماية ولديها ميالن � 9سنوات
و�سا�شا � 7سنوات لأنهما �أولويتها يف احلياة لكن عندما ي�سمعان �أ�شياء يف املدر�سة من
�أ�صدقائهم ي�ؤثر ذلك عليهما .قالت �شاكريا �إنها و�ضعت كل ما لديها يف هذه العالقة
ويف عائلتها� ،أت��ت اىل �إ�سبانيا لدعم بيكيه لكي يتمكن من لعب ك��رة القدم والفوز
بالألقاب وهذا ما �سمح لها �أن تخلق رابطا رائعا مع ولديها ال �شيء ميكنه تدمريه.

احل�����ش��رات يف ج��ام��ع��ة ن��ان��ي��ان��غ ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة يف
�سنغافورة وميكن �أن ينتج عنها ذات يوم ح�شرات
(����س���اي���ب���ورغ) ه��ج��ي��ن��ة� ،أي جت��م��ع ب�ي�ن تركيبها
البيولوجي الطبيعي وامل��ع��دات املتطورة املركبة
يف �أج�سادها وميكنها دخول مناطق خطرة ب�شكل
�أكرث كفاءة من �أجهزة الإن�سان الآيل.
وق��ال ف��وك��ودا ”تنفد البطاريات امل��وج��ودة داخل
�أجهزة الإن�سان الآيل ال�صغرية ب�سرعة ،وبالتايل
ي�صبح وق��ت اال�ستك�شاف �أق�صر ،امل��ي��زة الرئي�سة
(حل�شرة �سايبورج) هي �أن��ه عندما يتعلق الأمر
بحركة احل�شرة ،ف���إن احل�شرة تتحرك من تلقاء
نف�سها ،وب��ال��ت��ايل ف���إن الكهرباء املطلوبة لي�ست
بالقدر ذاته“.
واخ���ت���ار ف���وك���ودا وف��ري��ق��ه ���ص��را���ص�ير مدغ�شقر
للتجارب لأن��ه��ا ك��ب�يرة مب��ا يكفي حلمل املعدات
ولي�س لها �أجنحة تعرت�ض طريقها .وحتى عندما
يتم ل�صق حقيبة الظهر والفيلم على ظهورها،
ميكن للح�شرات اجتياز عقبات �صغرية �أو تعديل
و�ضعها �إذا انقلبت.

جوين ديب يقع
يف حب حماميته
ع������ادت احل����ي����اة اخل���ا����ص���ة للممثل
الأمريكي ،جوين ديب� ،إىل الواجهة
م��رة �أخ���رى ،بعدما ك�شفت تقارير
�صحفية� ،أن��ه يواعد حمامية كانت
قد دافعت عنه يف ق�ضية رفعها �ضد
�صحيفة "ذا �صن" الربيطانية.
وكانت تقارير �سابقة قد زعمت �أن
ديب واعد املحامية ،كاميل فا�سكيز،
التي دافعت عنه يف الق�ضية املرفوعة
�ضد زوجته ال�سابقة� ،آمبري هريد،
يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،لكن تبني يف
وقت الحق �أن اخلرب غري �صحيح.
وتولت املحامية جويل ريت�ش ،وهي
احلبيبة الفعلية ،الدفاع عن جوين
ديب يف بريطانيا ،عندما رفع دعوى
ق�ضائية ���ض��د �صحيفة "ذا �صن"
التي كتبت مقاال ي�صفه بـ"�ضارب
زوجته" .ل���ك���ن دي�����ب مل يك�سب
ال���دع���وى ال��ق�����ض��ائ��ي��ة ال��ت��ي رفعها
�ضد ال�صحيفة الربيطانية بتهمة
الت�شهري ،فيما كانت ه�يرد تتهمه
باالعتداء عليها .وكتبت جملة "يو
�إ���س ويكلي" الأم�يرك��ي��ة� ،أن جوين
ديب واملحامية منجذبان ب�شدة �إىل
بع�ضهما البع�ض.

