
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

   

الإمارات توا�سل جهودها الإن�سانية 
لإغاثة مت�سرري اجلفاف يف ال�سومال

•• اأبوظبي-وام: 

 ت�ا�سل دولة الإمارات عرب م�ؤ�س�ساتها الإن�سانية وبالتعاون مع هيئة 
اإدارة الك�ارث ال�س�مالية وعدد من اجلهات املعنية ت�زيع امل�ساعدات 
جراء  ت�سرراً  الأكثثر  املناطق  يف  والنازحني  ال�سكان  على  الإغاثية 
م�جة اجلفاف وذلك يف منطقتي حما�س ومتابان باإقليم هريان يف 

ولية هري �سبيلي.
 وتاأتي هذه امل�ساعدات يف اإطار اجله�د لت�زيع اأكر من األف طن من 
الإمدادات الإغاثية املتن�عة التي و�سلت يف الآونة الأخرية على منت 
للم�ساهمة يف ت�فري  اإىل ميناء مقدي�س�  اإماراتية  باخرة م�ساعدات 
من  ت�سرروا  �سخ�س  ملي�ن   2.5 حلثث�ايل  ال�سرورية  الحتياجات 
م�ستلزمات  تثث�زيثثع  مت  حيث  الإن�سانية،  اأو�ساعهم  ودعثثم  اجلثثفثثاف، 
غذائية واإغاثية على اأكر من 1330 اأ�سرة من النازحني واملت�سررين 

يف مدينة بلعاد يف ولية هري �سبيلي،                   )التفا�سيل �س2(

الإمارات توؤكد اأهمية ا�ست�سراف م�ستقبل العمل عربيا 
•• دبي - وام: 

اأكدت دولة الإمارات خالل م�ساركتها يف الدورة الث 48 مل�ؤمتر العمل 
العربي، والتي ت�ست�سيفها جمه�رية م�سر العربية بني 18 اإىل 25 
ظل  يف  عربياً  العمل  م�ستقبل  ا�ست�سراف  اأهمية  اجلثثثاري،  �سبتمرب 
التط�ر ال�سريع الذي ي�سهده القت�ساد الرقمي، ل �سّيما عقب التعايف 
ال�سحية والقت�سادية والجتماعية  والآثثثار  من جائحة ك�فيد19- 
ب��سع  يتعلق  فيما  خا�سة  منها،  امل�ستفادة  والثثدرو�ثثس  خلفتها  التي 
والعمال  العمل  واأ�سحاب  العمل  لأ�س�اق  حماية  ت�فر  التي  اخلطط 
على حد �س�اء، ملا يف ذلك من اأثر هام على تعايف القت�سادات العربية. 
 )التفا�سيل �س3(
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رئي�س الدولة ونائبه يهنئان خادم احلرمني 
ال�سريفني بذكرى اليوم الوطني الـ 92 للمملكة

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ال�سيخ  ال�سم�  و�ثثسثثاحثثب  اهلل  حفظه  الثثدولثثة  رئي�س 
حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال�زراء حثثثثثثاكم دبثثثثي رعاه اهلل برقيتي تهنئة 
اإىل خثثثثادم احلثثثرمثثثني الثث�ثثسثثريثثفثثني املثثلثثك �ثثسثثلثثمثثان بن 
ال�سع�دية  العربية  اململكة  �سع�د ملك  اآل  عبدالعزيز 

 92 الثثثث  الثث�طثثنثثي  الثثيثث�م  مبنا�سبة  وذلثثثك  ال�سقيقثثثة، 
للمملكة.

اآل  زايثثد  بثثن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  بعث  كما 
اآل  را�ثثسثثد  بثثن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  و�ساحب  نهيان 
ال�سم�  �ساحب  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  مكت�م 
اآل �سع�د ويل العهد  امللكي الأمري حممد بن �سلمان 
نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير دفاع اململكة العربية 

ال�سع�دية ال�سقيقة.
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اأع�ساء اخلدمة يف ل�هان�سك ال�سعبية ي�سطف�ن للت�س�يت على الن�سمام اإىل رو�سيا.   )رويرتز(

لبناني�ن جتمع�ا بعد غرق قارب مهاجرين قبالة ال�ساحل ال�س�ري

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

ارتفع عدد �سحايا قارب املهاجرين 
لبنان  اأيثثام من  انطلق قبل  الثثذي 
اأوروبا وغرق قبالة �س�ريا  باجتاه 

اإىل 81 قتياًل حتى الآن.
وبثثثثثثثداأت الثث�ثثسثثلثثطثثات الثثث�ثثثسثثث�ريثثثة يف 
العث�ر على جثث يف البحر قبالة 
غرب(  )�ثثسثثمثثال  طثثرطثث��ثثس  �ساحل 

بعد ظهر اأم�س الأول .
�سخ�ساً   20 اإنقاذ  الآن  حتى  ومت 
ونقلهم  املنك�ب  القارب  ركاب  من 
للعالج.  �س�ريا  يف  امل�ست�سفى  اإىل 
اأن  ال�س�رية  ال�سلطات  واأو�سحت 
م�ساعدة  يتلّق�ن  الناجني  معظم 
وبع�سهم  الأوك�سيجني،  ب�ا�سطة 

نقل اإىل العناية املركزة.
للم�انئ  الثثثثثعثثثثثام  املثثثثثديثثثثثر  ونثثثثقثثثثل 
�سامر  العميد  ال�س�رية  البحرية 
اإن  ق�لهم،  نثثاجثثني  عثثن  قرب�سلي 
املنية   - لبنان  انطلق من  الثثزورق 
اأيثثثثثام بق�سد  )�ثثسثثمثثال( مثثنثثذ عثثثدة 
الثثهثثجثثرة وعثثثلثثثى مثثتثثنثثه ركثثثثثاب من 

جن�سيات عدة.
النقل  وزيثثثثثثر  اأ�ثثثثسثثثثار  مثثثثن جثثثهثثثتثثثه، 
عثثلثثي حثثمثثّيثثة يف تغريدة  الثثلثثبثثنثثاين 
متنه  على  يحمل  الثثثزورق  اأن  اإىل 

لبنانيني مل يحدد عددهم.
يثثبثثلثثغ عثثثدد �سكانه  الثثثثذي  ولثثبثثنثثان 
ي�ست�سيف  ن�سمة،  مثثلثثيثث�ن   4.5

وا�سنطن توا�سلت �سرًا مع مو�سكو وحذرتها من ا�ستخدام النووي

الكرملني: �سنتجاوب ب�سرعة مع ا�ستفتاءات الن�سمام اإىل رو�سيا
•• عوا�شم-وكاالت:

الرئا�سة  بثثثا�ثثثسثثثم  املثثثتثثثحثثثدث  قثثثثثال 
دميرتي  الثثثكثثثرمثثثلثثثني،  الثثثرو�ثثثسثثثيثثثة 
م��سك�  اإن  اأمثثثثث�ثثثثثس،  بثثثيثثث�ثثثسثثثكثثث�ف، 
نتائج  مثثثثع  بثثث�ثثثسثثثرعثثثة  �ثثثسثثثتثثثتثثثجثثثاوب 
جتري  التي  الن�سمام  ا�ستفتاءات 
اأوكثثثرانثثثيثثثة، يف حال  مثثنثثاطثثق   4 يف 

كانت اإيجابية.
وكانت �سناديق القرتاع فتحت يف 
 4 يف  اأبثث�ابثثهثثا  اجلمعة  �سابق  وقثثت 
ل�غان�سك  هثثي:  اأوكثثرانثثيثثة  مناطق 
ودونيت�سك وخري�س�ن وزاباروجيا.

و�ست�ستمر ال�ستفتاءات حتى الث27 
و�سيقرر  اجلثثثثثثاري،  �ثثسثثبثثتثثمثثرب  مثثثن 
كان�ا  اإذا  مثثا  املثثنثثاطثثق  هثثثذه  �ثثسثثكثثان 
الحتادية  رو�سيا  اإىل  �سين�سم�ن 
اإحاطة  يف  بي�سك�ف  وقثثثثال  ل.  اأم 
النتائج  حثثال  يف  يثث�مثثيثثة:  �سحفية 
�ستتخذ  لثثال�ثثسثثتثثفثثتثثاءات  اإيثثجثثابثثيثثة 
الثثرو�ثثسثثي ورئي�س  الثثربملثثان  غثثرفثثتثثا 
البالد اإجراءات و�سيجري الت�قيع 

على كافة ال�ثائق ب�سكل �سريع.
واأ�ثثثثسثثثثاف: �ثثسثثتثثتثثعثثامثثل رو�ثثثسثثثيثثثا مع 
حماولت اأوكرانيا ا�ستعادة دونبا�س 
والأرا�سي الأخرى مبثابة الهج�م 

موجة زرقاء فوق �سبه اجلزيرة:
الإيطاليون ي�ستعدون لتتويج اليمني املتطرف!

•• الفجر -خرية ال�شيباين:

ا�ستقالة  بعد  مبكرة  ت�سريعية  انتخابات  يف  الأحثثد  الإيطالي�ن  يقرتع 
عنه  تخلى  ان  بعد  املثثا�ثثسثثي،  ي�لي�  يف  دراجثثثي،  مثثاريثث�  احلك�مة  رئي�س 
حلفاوؤه. خالل �سبعة ع�سر �سهًرا، جنح الرئي�س ال�سابق للبنك املركزي 
الأوروبي يف ت�سكيل حك�مة وحدة وطنية والبدء يف اإ�سالحات لتحديث 
اإ�سالحات  يف  ال�سروع  املقرر  من  وكثثان  خا�س.  ب�سكل  والعدالة  الإدارة 

اخرى يف الن�سف الثاين من عام 2022.
ال�سفحات  ا�سم  يحتّل  �سبتمرب،   25 يف  الت�سريعية  النتخابات  ع�سية 
رئي�سة  ميل�ين،  جي�رجيا  ا�سم  البالد،  حثثدود  خثثارج  للجرائد،  الأوىل 
فراتيلي ديتاليا. فحزب ما بعد الفا�سية يت�سّدر ن�ايا الت�س�يت بن�سبة 
بزعامة  الدميقراطي  احلزب  على  متقدماً  الأ�س�ات،  من  باملائة   25
اإنريك� ليتا، الذي ف�سل يف حتقيق ال�حدة يف ال��سط وعلى الي�سار، وتتبع 

حركة 5 جن�م بن�سبة 13 اإىل 15 باملائة.      )التفا�سيل �س13(

ــني ُدفــع  ــوت بــرلــ�ــســكــوين: ب
اأوكـــرانـــيـــا  يف  لـــلـــحـــرب 

•• روما -رويرتز:
قثثثثثال رئثثثيثثث�ثثثس الثثثثثثثثث�زراء الإيثثثثطثثثثايل 
الثث�ثثسثثابثثق �ثثسثثيثثلثثفثثيثث� بثثرلثث�ثثسثثكثث�ين يف 
�ثثسثثاعثثة مثثتثثاأخثثرة مثثثن مثث�ثثسثثاء اأم�س 
الول اخلمي�س اإن الرئي�س الرو�سي 
فالدميري ب�تني ُدفع اإىل احلرب يف 
جديدة  حك�مة  لتن�سيب  اأوكرانيا 
يف كييف، يف ت�سريحات من املرجح 
اأن تثري قلق احللفاء الغربيني قبل 

النتخابات الإيطالية.
والثثثثثدفثثثثثاع عثثثثن اأفثثثثثعثثثثثال بثثثث�تثثثثني يف 
اجلديد  بثثثالأمثثثر  لي�ست  اأوكثثثرانثثثيثثثا 
ينتمي  الثثثثثذي  بثثرلثث�ثثسثثكثث�ين،  عثثلثثى 
حثثزبثثه )اإيثثطثثالثثيثثا اإىل الأمثثثثثام( اإىل 
ائتالف مييني من املت�قع اأن يف�ز 

يف النتخابات العامة غدا.
دفعه  بثثث�تثثثني  بثثرلثث�ثثسثثكثث�ين  وقثثثثثثال 
ووزراوؤه  وحثثزبثثه  الثثرو�ثثسثثي  ال�سعب 

لخرتاع هذه العملية اخلا�سة.
الإيطايل  للتلفزي�ن  حديثه  ويف 
الثثر�ثثسثثمثثي، اأ�ثثثسثثثار بثثرلثث�ثثسثثكثث�ين اإىل 
جاء  اأوكرانيا  غثثزو  رو�سيا  قثثرار  اأن 

ا�ستجابة لنداء النف�ساليني.
النف�ساليني جاءوا  قادة  اأن  وتابع 
لب�تني  وقثثثثالثثثث�ا  الثثثكثثثرمثثثلثثثني  اإىل 
مبا�سرة اأرج�ك دافع عنا، لأنك اإذا 
مل تدافع عنا، فنحن ل نعرف اإىل 

اأين �سينتهي بنا املطاف.

مل�س�ؤولني اأمريكيني.
وبثثحثث�ثثسثثب وا�ثثسثثنثثطثثن بثث��ثثسثثت، فقد 
بايدن  جثث�  الثثرئثثيثث�ثثس  اإدارة  قثثثثررت 
عثثمثث�ًمثثا اإبثثثقثثثاء الثثتثثحثثذيثثرات ح�ل 
غام�سا  الأمثثثثريكثثثثي  الثثثثثرد  نثث�عثثيثثة 
الكرملني  فثثاإن  لثثذا  متعمد،  ب�سكل 
ترد  قد  التي  الطريقة  ب�ساأن  قلق 

بها وا�سنطن كما قال امل�س�ؤول�ن.
واأو�سح التقرير اأن حماولة البيت 
الأبثثيثث�ثثس تثثاأتثثي لثثثزرع مثثا ُيثثعثثرف يف 
بالغم��س  الثثثنثثث�وي  الثثثثثردع  عثثثثامل 
الذي  الثثث�قثثثت  يف  ال�ثثسثثرتاتثثيثثجثثي، 
ت�ا�سل فيه رو�سيا ت�سعيد خطابها 
الأ�سلحة  ا�ستخدام  احتمال  حثث�ل 
الن�وية و�سط تعبئة حملية تهدف 
الع�سكرية  اخلثث�ثثسثثائثثر  وقثثثثف  اإىل 

الرو�سية يف �سرق اأوكرانيا.
يف  اخلثثثثارجثثثثيثثثثة  وزارة  و�ثثثثسثثثثاركثثثثت 
التثث�ثثسثثالت اخلثثا�ثثسثثة مثثع م��سك�، 
ال�ليات  كانت  اإذا  مثثا  يت�سح  ومل 
ر�سائل  بثثثاأيثثثة  بثثعثثثثثت  قثثثد  املثثثتثثثحثثثدة 
التي  الثث�ثثسثثاعثثات  يف  جثثديثثدة  خا�سة 
الرو�سي  الرئي�س  اإ�ثثسثثدار  اأعثثقثثبثثت 
اأحثثثثثدث تهديد  بثث�تثثني  فثثثالدميثثثري 
اأعلن فيه عن  ن�وي خالل خطاب 

تعبئة جزئية ي�م الأربعاء.

على اأرا�سيها.
ال�سهر  يجري  اإنثثه  بي�سك�ف  وقثثال 
على ت�فري الأمثثن من اأجل اإجراء 
دونثثبثثا�ثثس )حيث  ال�ثثسثثتثثفثثتثثاءات يف 
ل�غان�سك  ا�ثثثسثثثتثثثطثثثالعثثثا  يثثثثجثثثثري 
ودونثثثثيثثثثتثثثث�ثثثثسثثثثك( عثثثثلثثثثى املثثث�ثثثسثثثتثثث�ى 

املطل�ب.
كييف،  مع  املحادثات  �سعيد  وعلى 

�سدد بي�سك�ف على اأن م��سك� ترى 
�سرورة اإجراء مفاو�سات مع كييف 
حددتها  الثثتثثي  الأهثثثثثداف  لتحقيق 

رو�سيا خالل العملية اخلا�سة.
وا�ستدرك قائال: لكن ل م�ؤ�سرات 

حاليا على ا�ستئنافها.
الرو�سي  الرئي�س  تثثهثثديثثدات  وبعد 
با�ستخدام  بثثثث�تثثثثني  فثثثثثالدميثثثثثري 

ي�م  اأوكثثرانثثيثثا،  الثثنثث�وي يف  ال�سالح 
هذه  اأن  مثثثثن  حمثثثثثثذرا  الأربثثثثثثعثثثثثثاء، 
ك�سفت  خثثدعثثة،  لي�ست  التهديدات 
الثثث�ليثثثات  اأن  اأمثثثريكثثثيثثثة  مثثث�ثثثسثثثادر 
مع  خا�س  ب�سكل  ت�ا�سلت  املتحدة 
الرو�سية  القيادة  وحثثذرت  م��سك� 
من الع�اقب ال�خيمة التي �ستتبع 
وفًقا  نثث�ويثثا،  �سالحا  ا�ستخدامها 

اندلع ا�ستباكات عنيفة يف العا�سمة الليبية 
•• طرابل�س-وكاالت:

وذلك  املتناف�سة،  امليلي�سيات  اأم�س اجلمعة، بني  ا�ستباكات م�سلحة عنيفة،  اندلعت 
مما  للدولة،  تابعة  ر�سمية  مقّرات  من  وبالقرب  طرابل�س  الليبية  العا�سمة  داخل 
اأثار قلقاً من اندلع قتال جديد. وقالت م�سادر حملية اإن املعارك التي اندلعت بني 
البحرون  حممد  بقيادة  الزاوية  وملي�سيا  م�سراتة  ملدينة  التابعة   301 ميلي�سيا 
الدع�ة  واأمثثثثام مقر  املثثطثثار  اإىل طثثريثثق  بثث�ابثثة اجلب�س  مثثن  امثثتثثدت  بثثالثثفثثار،  امللقب 
و�سط  طرابل�س،  العا�سمة  غربي  جن�ب  للكهرباء  العامة  وال�سركة  الإ�سالمية 
ت�قعات بت��سعها اإىل اأحياء اأخرى بالعا�سمة طرابل�س. كما ر�سد نا�سط�ن ت�جه 

تعزيزات ع�سكرية من مدينة م�سراتة اإىل العا�سمة طرابل�س.
وا�ستخدم الطرفان اأ�سلحة ثقيلة ومت��سطة، كما �ُسمعت على نطاق وا�سع اأ�س�ات 
تثثبثثادل اإطثثثالق الر�سا�س والثثقثثذائثثف، ممثثا اأثثثثار رعثثب وهثثلثثع املثثدنثثيثثني. كما حتدث 

نا�سط�ن عن اإغالق عدد من الطرقات واإجبار املارة على الع�دة اإىل منازلهم.
ويعتقد اأن هذا القتال، قد اندلع كّرد فعل من ميلي�سيا الفار بعد طرده قبل اأيام 
دعم  ميلي�سيا  يثثد  على  عنا�سره،  مثثن  عثثدد  ومقتل  املثثطثثار،  م�اقعه يف حميط  مثثن 

املديريات.
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حمدان بن زايد ي�ستقبل عددا من املواطنني 
وم�سوؤويل القطاعات احلكومية يف الظفرة 

اأخبار الإمارات

يف يومها الوطني .. روؤية ال�سعودية 2030 
رحلة امل�ستقبل والتحولت الكربى

عربي ودويل

رونالدو بديل يف ناديه .. 
اأ�سيل يف املنتخب 

الفجر الريا�سي

�س�ري  لجثثثثثئ  مثثثلثثثيثثث�ن   1.5
فثثثّروا مثثن احلثثرب التي تع�سف 
بثثبثثلثثدهثثم مثثنثثذ اأكثثثثثر مثثثن 10 
�سن�ات. اإ�سافة اإىل ذلك يعي�س 
الالجئني  مثثن  الآلف  ع�سرات 
لثثثبثثثنثثثان،  يف  الثثثفثثثلثثث�ثثثسثثثطثثثيثثثنثثثيثثثني 

غالبيتهم يف 12 خمّيماً.
لثثلثثبثثنثثك الثثثثثثثدويل، ميّر  ووفثثثثقثثثثاً 
ب�احدة   2019 مثثنثثذ  لثثبثثنثثان 
القت�سادية  الأزمثثات  اأ�س�اأ  من 
عام  الثثدويل منذ  ال�سعيد  على 
الإدارة  �ثثسثث�ء  �سببها   1850
التي  احلاكمة  الطبقة  وف�ساد 
تقريباً  تثثغثثيثثري  بثثثثثثدون  ظثثثّلثثثت 

لعق�د.

الأو�ثثثثثثثسثثثثثثثاع  تثثثثثثثثثثثرّدي  ظثثثثثثل  ويف 
القت�سادية واملعي�سية، ت�ساعف 
عدد املهاجرين الذين يحاول�ن 
الفرار بحراً من لبنان، وغالباً 
مثثثثثا تثثثثكثثثث�ن وجثثثهثثثتثثثهثثثم جثثثزيثثثرة 
قثثثثرب�ثثثثس، الثثثثدولثثثثة الأوروبثثثثثيثثثثثة 
الثثثث�اقثثثثعثثثثة قثثثبثثثالثثثة الثثث�ثثثسثثث�احثثثل 
املا�سي،  اأبثثريثثل  ويف  اللبنانية. 
حمّمل  مثثثثركثثثثب  غثثثثثثرق  اأ�ثثثسثثثفثثثر 
باملهاجرين قبالة طرابل�س عن 
م�سرع �ستة منهم واأثار ا�ستياء 

�سديداً يف البلد املتاأزم.
اأو  غثثادر  املتحدة،  لثثالأمم  ووفقاً 
حاول ما ل يقّل عن 38 زورقاً 
يحمل اأكر من 1500 �سخ�س 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  الــرهــان: 
ترغب يف انتقال دميقراطي لل�سلطة 

•• نيويورك-وكاالت:

ال�سيادة  جمثثلثث�ثثس  رئثثثيثثث�ثثثس  قثثثثثال 
النتقايل يف ال�س�دان، عبد الفتاح 
الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة  اإن  الربهان، 
انثثثثتثثثثقثثثثال  حتثثثثقثثثثيثثثثق  يف  تثثثثثثرغثثثثثثب 
اإىل  م�سريا  لل�سلطة،  دميقراطي 
الع�سكرية هي  امل�ؤ�س�سة  اأن مهمة 

حماية الد�ست�ر واإرادة ال�سعب.
م�ساركته  هثثثامثثث�ثثثس  عثثثلثثثى  وقثثثثثثال 
العامة  اجلثثمثثعثثيثثة  اجثثتثثمثثاعثثات  يف 
لالأمم املتحدة، اعترب عبد الفتاح 
ال�س�دان  يف  احلثثثل  اأن  الثثثربهثثثان 
يكمن يف ت�حد الق�ى ال�سيا�سية 
ت�ؤمن  وطثثثنثثثيثثثة  كثثتثثلثثة  وتثث�ثثسثثكثثيثثل 

بالتح�ل الدميقراطي.
اأن وجثثثثثثث�ده يف  الثثثثربهثثثثان  واأكثثثثثثثد 
العامة  اجلثثثمثثثعثثثيثثثة  اجثثثتثثثمثثثاعثثثات 
لإي�سال  فر�سة  املثثتثثحثثدة  لثثثالأمم 
الغم��س  واإزالثثة  ال�س�دان،  �س�ت 
التي  ال�سحيحة  غثثري  والأخثثثبثثثار 
يثثثثروج لثثهثثا الثثبثثعثث�ثثس عثثثن اأهثثثثداف 
الع�سكرية  املثثث�ؤ�ثثثسثثث�ثثثسثثثة  ونثثثثث�ايثثثثثا 

واحلك�مة النتقالية.

تتبادلن  واأذربيجان  اأرمينيا 
الهدنة بانتهاك  التهامات 

•• عوا�شم-وكاالت:

الأرمينية،  الثثدفثثاع  وزارة  اتثثهثثمثثت 
اجلثثثثثمثثثثثعثثثثثة، الثثثثثثثثقثثثثثثثث�ات املثثث�ثثثسثثثلثثثحثثثة 
الأذربثثثيثثثجثثثانثثثيثثثة بثثفثثتثثح الثثثنثثثار على 
لتفاق  انتهاك  يف  اأرمينية،  م�اقع 

ل�قف اإطالق النار.
على  بثثثثيثثثثان  يف  الثثثثثثثثثثثث�زارة  وقثثثثثالثثثثثت 
فثثيثث�ثثسثثبثث�ك، انثثتثثهثثكثثت وحثثثثثثدات من 
مرة  الأذربيجانية  امل�سلحة  الق�ات 
اأخثثثثثرى نثثظثثام وقثثثف اإطثثثثثالق النار 
قتالية  مثث�اقثثع  على  الثثنثثريان  بفتح 
ال�سرقية  املنطقة  يف  تقع  اأرمينية 

من احلدود بني البلدين.
باإطالق  ردت  اأنها  اأرمينيا  وذكثثرت 
الثثنثثار ومل تعلن عثثن وقثث�ع خ�سائر 

بني اأفرادها.
البيان  مثثثثن  قثث�ثثسثثري  وقثثثثثت  وبثثثعثثثد 
الدفاع  وزارة  اأ�ثثسثثدرت  الأرمثثيثثنثثي، 
اإن  فثثيثثه  قثثالثثت  ردا  الأذربثثيثثجثثانثثيثثة 
اأرمينيا هي التي اأطلقت النار اأول. 
امل�سلحة  الثثقثث�ات  اأن  بثثاكثث�  وذكثثثثرت 
الثثثثثنثثثثثار على  فثثثتثثثحثثثت  الأرمثثثثيثثثثنثثثثيثثثثة 
احلدود  من  خمتلفة  نقاط  ثثثالث 

امل�سرتكة،

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

منذ املنعطف »غري ليربايل« الذي اتخذه رئي�س ال�زراء فيكت�ر 
لنتقادات  املثثجثثريثثة  احلثثكثث�مثثة  تعر�ست   ،2014 عثثثام  اأوربثثثثثان 
القان�ن.  ل�سيادة  التدريجي  التفكيك  ب�سبب  الأوروبثثي  الحتثثاد 

بعد   ،2010 عثثام  منذ  من�سبه  )يف  ال�سيا�سي  اأوربثثثثان  مثث�ثثسثثروع 
تاأ�سي�س دولة جمرية  2002( ه�  اإىل   1998 اأول من  تف�ي�س 

اأنها  2014 على  28 ي�لي�  جديدة، حددها يف خطابه ال�سهري يف 
اأ�سكال التنظيم املجتمعي قادر على جعل املجتمع تناف�سّيا  »�سكل من 

عن  النف�سال  خثثالل  من  القادمة،  للعق�د  الكبري  العاملي  ال�سباق  يف 
العقائد والأيدي�ل�جيات املقب�لة يف اأوروبا الغربية والتحرر منها 

ترمب: ال�سراع يف اأوكرانيا ميكن اأن ينتهي بحرب عاملية ثالثة!
•• وا�شنطن-وكاالت:

علق الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترمب على تلميح الرئي�س الرو�سي 
فالدميري ب�تني ل�ستعداده ا�ستخدام الأ�سلحة الن�وية يف اأوكرانيا، قائاًل 

اإن ال�سراع ما كان يجب اأن يحدث اأبًدا، واأنه قد ي�ؤدي اإىل حرب عاملية.
ال�سراع  اإن   Truth Social الجتماعي  للت�ا�سل  ترمب على من�سته  وقال 
مل يكن ليبداأ ل� كان ل يزال يف املكتب البي�ساوي. وتابع: ولكن كما اأو�سحت 

للغاية لبع�س ال�قت، ميكن اأن ينتهي الأمر الآن باحلرب العاملية الثالثة.
واأعلن ب�تني، يف وقت �سابق ي�م الأربعاء، يف خطاب وجهه اإىل ال�سعب الرو�سي، اأنه 
ا�ستدعى ح�ايل 300 األف جندي احتياطي لتقدمي تعزيزات يف اأوكرانيا، حيث 

يعاين جي�سه م�ؤخًرا من انتكا�سات.

احتجاجات اإيران.. انقطاع الإنرتنت و�سقوط مزيد من القتلى
•• عوا�شم-وكاالت:

هدد اجلي�س الإيراين يف بيان، اأم�س، بالت�سدي مل و�سفهم بالإعداء ل�سمان 
اإثر  اندلعت  التي  وذلثثك مع ت�ساعد الحتجاجات  البالد  وال�سالم يف  الأمثثن 
هذه  اإن  اجلي�س  وقثثال  الأخثثثثالق.  �سرطة  لثثدى  احتجازها  خثثالل  �سابة  وفثثاة 
اإ�سعاف النظام  الأعمال اليائ�سة جزء من ا�سرتاتيجية خبيثة للعدو هدفها 

الإ�سالمي.
من  ال�سابع  الثثيثث�م  يف  للحك�مة،  مثث�ؤيثثدة  تظاهرات  اجلمعة،  اإيثثثران،  وت�سهد 
يف  دخ�لها  بعد  وت�فيت  ال�سرطة  اأوقفتها  �سابة  ب�فاة  املنددة  الحتجاجات 
غيب�بة يف ظروف مل تت�سح بعد مالب�ساتها ويف ال�قت نف�سه، ل تزال �سبكة 

الإنرتنت والت�سالت �سبه مقط�عة بالكامل عن البالد.
واأرتفع عدد قتلى الحتجاجات يف اإيران وامل�اجهات التي تخللتها منذ اأ�سب�ع 
اإىل 36 وفق منظمة غري حك�مية، وكانت و�سائل الإعالم الر�سمية الإيرانية 

حتدثت، اخلمي�س، عن 17 قتياًل بينهم عنا�سر اأمن فقط.
واأورد مركز حق�ق الإن�سان يف اإيران »I.C.H.R.I« الذي يتخذ من ني�ي�رك 
ت�ا�سل  اىل  مثث�ثثسثثرياً   ،36 اإىل  اأرتثثثفثثثع  الحثثتثثجثثاجثثات  قثثتثثلثثى  عثثثدد  اأن  مثثثقثثثراً 
الحتجاجات يف مدن عدة وكانت منظمة اإيران هي�من رايت�س غري احلك�مية 
اأفثثادت مبقتل 31 �سخ�ساً. واأثثثار م�ت  املعار�سة التي تتخذ من اأو�سل� مقراً 
الثثدول واملنظمات  اإدانثثات �سديدة يف عدد من  22 عاماً  البالغة  اأميني  مه�سا 

غري احلك�مية الدولية التي انتقدت اأي�ساً قمع التظاهرات الحتجاجية.

الكاظمي يعتزم الدعوة اإىل جولة ثالثة من احلوار الوطني
•• بغداد-وكاالت:

اأم�س  الثثكثثاظثثمثثي،  م�سطفى  الثثعثثراقثثي،  الثثثثث�زراء  جمل�س  رئثثيثث�ثثس  ك�سف 
اجلثثمثثعثثة، عثثزمثثه الثثدعثث�ة اإىل جثث�لثثة ثثثالثثثثثة مثثن احلثثثث�ار الثث�طثثنثثي حلل 

م�سكالت العراق.
ال�سيا�سية  الثثقثث�ى  مثثن  اأطثثلثثب  تلفزي�نية:  مقابلة  يف  الكاظمي  وقثثثال 
من  وال�ستفادة  العراق  جتاه  التاريخية  م�س�ؤولياتها  حتمل  العراقية 
فر�س احل�ار ال�طني. واأ�ساف: هناك من يتمنى ف�سل احلك�مة يف كل 
�سيء ب�سبب خالفات �سخ�سية معي، واأدع� جميع الأطراف التي لديها 
خالفات معي اإىل ت�سفيتها بعيداً عن م�سالح ال�سعب، و�ساأ�سحي يف كل 

�سيء من اأجل العراقيني واإعادة البلد اإىل و�سعه الطبيعي.

لبناني�ن جتمع�ا عند احلدود مع �س�ريا بعد غرق قارب مهاجرين

فيكتور اأوربان والتوازن بني الحتاد الأوروبي ورو�سياترمب: ال�سراع يف اأوكرانيا ميكن اأن ينتهي بحرب عاملية ثالثة!
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اأخبـار الإمـارات

الأوىل للمّرة  ُت�سارك  اململكة  من  ُكربى  طبيعية  حمميات   3

ُم�ساركة �سعودية فاعلة يف معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية 2022 
 حممية امللك �سلمان بن عبدالعزيز امللكية، اأكر املحميات الطبيعية يف ال�سرق الأو�سط   

•• اأبوظبي-الفجر:

العربية  املثثمثثلثثكثثة  جثثهثث�د  اإطثثثثثار  يف 
ال�عي  ن�سر  يف  الرائدة  ال�سع�دية 
املُ�ستدام،  الثث�ثثسثثيثثد  اأ�ثثسثثالثثيثثب  حثثث�ل 
ال�سيد  ريثثثثا�ثثثثسثثثثة  واأخثثثثثالقثثثثثيثثثثثات 
البيئة  على  واحلثثفثثاظ  بال�سق�ر، 
ُت�سارك  الرتاث،  و�س�ن  الطبيعية 
وامل�ؤ�س�سات  اجلثثهثثات  مثثن  الثثعثثديثثد 
ال�سع�دية  والثث�ثثسثثركثثات  الثثر�ثثسثثمثثيثثة 
اخلا�سة يف فعاليات الدورة القادمة 
مثثثثن مثثثعثثثر�ثثثس اأبثثثث�ظثثثثبثثثثي الثثثثثدويل 
 ،2022 والثثثفثثثرو�ثثثسثثثيثثثة  لثثلثث�ثثسثثيثثد 
والثثثثثذي جتثثثد فثثيثثه فثثر�ثثسثثة كربى 
وا�سرتاتيجياتها  اأهثثدافثثهثثا  لإبثثثراز 
والتعريف  ُمثثنثثتثثجثثاتثثهثثا  ولثثتثث�ثثسثث�يثثق 
بها اإقليمياً ودولياً، وكذلك بهدف 
ال�سفقات  وعقد  ح�س�رها  تعزيز 
والطثثثثالع عثثلثثى كثثل مثثا هثث� جديد 
وحديث يف عامل ال�سقارة وال�سيد 

والفرو�سية. 
داأبت العديد   ،2003 العام  وُمنذ 
جمل�س  دول  يف  الثثث�ثثثسثثثركثثثات  مثثثثن 
املُ�ساركة  على  اخلليجي  الثثتثثعثثاون 

رو�ستي التنهات واخلف�س واملناطق 
املحمية  يف  ومُينع  لهما.  املثثجثثاورة 
الثث�ثثسثثيثثد والثثثثتثثثثّلثثثث�ث والحثثثتثثثطثثثاب 
والثثثثرعثثثثي اجلثثثائثثثر لثثلثثحثثفثثاظ على 
الثثغثثطثثاء الثثنثثبثثاتثثي وزيثثثادتثثثه واإعثثثثادة 
التن�ع الأحيائي لالأن�اع امل�ست�طنة 

واله�سة واملهددة بالنقرا�س. 
اأب�ظبي  مثثثعثثثر�ثثثس  يف  وُتثثثث�ثثثثسثثثثارك 
الإمثثثثام  "حممية  كثثذلثثك  لثثلثث�ثثسثثيثثد 
يف  امللكية"  عثثثثبثثثثداهلل  بثثثثن  تثثثركثثثي 
البيئة  عثثثلثثثى  "احلفاظ  قثثثثطثثثثاع 
حممية  وهثثي  الثقايف"،  والثثثثرتاث 
بيئية  �ثثسثثيثثاحثثيثثة  ووجثثثثهثثثثة  عثثثاملثثثيثثثة 
وطبيعتها  الغني  برتاثها  فثثريثثدة 
اخلثثثالبثثثة، تثثثهثثثدف لثثلثثحثثفثثاظ على 
املجتمع  واإ�ثثسثثراك  الطبيعة  جمال 
البيئية  ال�سياحة  وتعزيز  املحلي 
عرب تقدمي جتربة �سياحية بيئية 
مبعايري عاملية للزوار. تقع املحمية 
مثثثن مدينة  الثث�ثثسثثرقثثيثثة  اجلثثهثثة  يف 
 42722 م�ساحتها  وتبلغ  حائل، 
كثثثيثثثلثثث�مثثثرت مثثثثربثثثثع، ويثثثثتثثثث�اجثثثثد يف 
ب�سكل  احلثثثثبثثثثارى  طثثثائثثثر  املثثحثثمثثيثثة 
التنفيذي  الثثرئثثيثث�ثثس  واأكثثثثد  نثثثثثادر.  

القدمية  الثثثعثثثهثثث�د  مثثثنثثثذ  ُعثثثثثرفثثثثث�ا 
ب�لعهم وتعّلقهم ال�سديد بريا�سة 
والفرو�سية  بثثالثث�ثثسثثقثث�ر  الثث�ثثسثثيثثد 
اأهمية  مثثثث�ؤكثثثثداً  الثثهثثجثثن،  وركثثثثث�ب 
البيئة  حماية  جمثثال  يف  الثثتثثعثثاون 
�سباب  وتعريف  عليها،  واملحافظة 
والتقاليد  بثثثثالثثثثعثثثثادات  اخلثثثلثثثيثثثج 
الثثثتثثثي عا�س  الأ�ثثثسثثثيثثثلثثثة  الثثثعثثثربثثثيثثثة 
عثثلثثيثثهثثا اآبثثثثاوؤهثثثثم واأجثثثثدادهثثثثم. كما 
والرتاثية  البيئية  اجلثثهثث�د  ثثثّمثثن 
الرائدة للمملكة ودورهثثا املميز يف 
احلفاظ على الأن�اع، و�س�ن تراث 
ال�سقارة الذي يتم�ّسك به الأ�سقاء 

ال�سع�دي�ن منذ اآلف ال�سنني. 
يف  ال�سع�دية  املُ�ساركات  وتت�سّدر 
حمميات   3  )2022 )اأبثث�ظثثبثثي 
ُمقّدمتها  يف  كثثثثثثربى،  طثثبثثيثثعثثيثثة 
بن  �ثثثثسثثثثلثثثثمثثثثان  املثثثثثلثثثثثك  "حممية 
ُتعترب  والتي  امللكية"،  عبدالعزيز 
اأكثثثثثثثرب املثثثحثثثمثثثيثثثات الثثطثثبثثيثثعثثيثثة يف 
الثث�ثثسثثرق الأو�ثثثسثثثط مبثث�ثثسثثاحثثة تبلغ 
مربع.  كثثيثثلثث�مثثرت   130،700
من  �سلمان  امللك  حممية  وتتك�ن 
يف  تت�زع  رئي�سية  حمميات  ثثثالث 

بفاعلية يف احلدث، وذلك يف اإطار 
باملحافظة على  املُ�سرتك  الهتمام 
و�سمان  الأ�سيلة  الرتاثية  القيم 
احلياة  ملثث�ارد  املُ�ستدام  ال�ستخدام 

الربية. 
علي  مثثثثثثاجثثثثثثد  مثثثثثثعثثثثثثايل  واأ�ثثثثثثثثثسثثثثثثثثثاد 
العليا  اللجنة  رئي�س  املثثنثث�ثثسثث�ري، 
العام  الأمثثثثني  للمعر�س  املنظمة 
لنادي �سقاري الإمارات، باملُ�ساركة 
دورات  كافة  يف  الفاعلة  ال�سع�دية 
�س�اء  الأوىل،  دورتثثه  منذ  املعر�س 
اأم الأفراد،  على م�ست�ى ال�سركات 
يف  وكثثذلثثك  الر�سمية،  وامل�ؤ�س�سات 
خمتلف امل�سابقات الفنية والأدبية 
املتخ�س�سة يف املعر�س، ويف اأم�سياته 
ال�سعرية وفعالياته الرتاثية كافة، 
دفعاً  ومينحه  احلثثثدث  ُيغني  ممثثا 
قثثث�يثثثاً، فثث�ثثسثثاًل عثثثن تثثدفثثق الآلف 
للعا�سمة  ال�سع�ديني  الثثثزوار  مثثن 
اأب�ظبي خالل فرتة املعر�س الذي 
وحُمّبي  لل�سقارين  ملتقى  ُيعترب 

ال�سيد يف املنطقة. 
منطقة  اأبثثثنثثثاء  اأّن  مثثعثثالثثيثثه  واأكثثثثثد 
اخلليجي  الثثتثثعثثاون  جمثثلثث�ثثس  دول 

وهي:  اململكة  غرب  و�سمال  �سمال 
اخلنفة  وحممية  الطبيق  حممية 
وملحمية  احلثثثثثرة.  حثثثثرة  وحمثثمثثيثثة 
املثثلثثك �ثثسثثلثثمثثان تثثاريثثخ عثثريثثق حيث 
الأثرية  امل�اقع  العديد من  ت�سمل 
التي  اجلثثثغثثثرافثثثيثثثة  والثثتثث�ثثسثثاريثث�ثثس 
وثقافات  الثث�ثثسثثنثثني،  عثثثرب  تثثكثث�نثثت 
املتن�عة،  املثثثحثثثلثثثيثثثة  املثثثجثثثتثثثمثثثعثثثات 
الطبيعية  واملثثثثثث�ائثثثثثثل  واملثثثثثثثثثثثث�ارد 
الثمينة، وباتت الي�م وجهة جاذبة 
ودولياً،  واإقليمياً  اململكة حملياً  يف 
خثثا�ثثسثثة واأّنثثثهثثثا ت�سم مثثا يثثزيثثد عن 
ي�سمل  متن�ع  ت�سكيل جغرايف   14
والكثبان  الثثثربكثثثانثثثيثثثة،  الثثثفثثث�هثثثات 
واجلبال  والأوديثثثثثثثثثثة،  الثثثرمثثثلثثثيثثثة،  

واملرتفعات ال�ساهقة. 
كثثمثثا وتثثثثثربز يف فثثعثثالثثيثثات الثثثثثدورة 
تط�ير  "هيئة  ُمثث�ثثسثثاركثثة  الثثقثثادمثثة 
امللكية"،  عبدالعزيز  امللك  حممية 
 2018 عثثثثام  تثثاأ�ثثسثث�ثثسثثت يف  والثثثتثثثي 
النباتية  الأنثثثثثثثث�اع  حثثفثثظ  بثثثهثثثدف 
واحلثثثيثثث�انثثثيثثثة. وتثثثقثثثع املثثحثثمثثيثثة يف 
منطقة الريا�س على م�ساحة تبلغ 
28،136 كيل�مرت مربع، وت�سم 

ال�سفر  كرفانات  وتثثزويثثد  العربي، 
الت�سال  و�سائل  باأحدث  وال�سيد 
ا�ستقبال  واأجثثهثثزة  والإلكرتونيات 
الأقثثثمثثثار الثث�ثثسثثنثثاعثثيثثة، فثث�ثثسثثاًل عن 
التكييف  مرافق  باأف�سل  تزويدها 

والإ�ساءة. 
اأي�ساً  ال�سع�دية  مثثن  ُي�سارك  كما 
نثثثثثادي الثث�ثثسثثهثث�ة لثثلثثفثثرو�ثثسثثيثثة عرب 
عثثثر�ثثثس كثثثافثثثة ُمثث�ثثسثثتثثلثثزمثثات هذه 
واإك�س�س�رات  واأدواتثثثهثثثا  الثثريثثا�ثثسثثة 
قطاع  ويف  ولثثثث�ازمثثثثهثثثثا،  اخلثثثثيثثثث�ل 
تت�اجد  والتخييم  ال�سيد  ُمعّدات 
بالإ�سافة  ب�ر"،  "بل�  �سركة  بق�ة 
جتارية  عالمات  ومتثيل  لت�اجد 
رائدة مثل "الرماية" و"ال�سنيدي" 
لل�ازم  احليا  و"برق  و"القا�سي" 
ال�طني  و"�سركة  الرحالت" 
قطاع  يف  اأمثثثثا  اإيثيلني".  لثثلثثبثث�يل 
"الفن�ن واحلرف اليدوية" فتربز 
الأبي�س  الثثفثثن  م�ؤ�س�سة  ُمثث�ثثسثثاركثثة 
الثث�ثثسثثعثث�ديثثة، والثثفثثنثثانثثة هثثديثثل بنت 
عثثبثثداهلل.  وُتثثقثثام الثثثدورة اجلديدة 
�سبتمرب   26 مثثن  الثثفثثرتة  خثثثالل 
ولثثغثثايثثة 2 اأكثثثتثثث�بثثثر، بثثتثثنثثظثثيثثم من 

لهيئة تط�ير حممية الإمام تركي 
بن عبداهلل امللكية املهند�س حممد 
الهيئة  م�ساركة  اأهمية  ال�سعالن، 
عاملية  من�سة  لك�نه  املثثعثثر�ثثس،  يف 
واأهدافها،  بالهيئة  التعريف  تتيح 
تك�ن  بثثاأن  لروؤيتها  حتقيقا  وذلثثك 
�سياحية  ووجثثثهثثثة  عثثاملثثيثثة  حمثثمثثيثثة 
الغنى  بثثثرتاثثثثهثثثا  فثثثثريثثثثدة  بثثيثثئثثيثثة 
هذه  اإّن  وقال  اخلالبة،  وطبيعتها 
امل�ستمر  التنامي  تعك�س  "املُ�ساركة 
وال�سياحي  البيئي  الهيئة  لثثثدور 
بني  املتميزة  للعالقات  وتثثتثث�يثثجثثاً 
ودولة  ال�سع�دية  العربية  اململكة 
الإمثثثثثثثارات الثثعثثربثثيثثة املثثتثثحثثدة على 
الثقافة  ظثثثل  يف  كثثافثثة  الأ�ثثثسثثثعثثثدة 
والتاريخ  املثثثرتابثثثطثثثة  اخلثثلثثيثثجثثيثثة 
الزاخر بالإجنازات بني البلدين." 
وُمثثثثعثثثثّدات  "مركبات  قثثثطثثثاع  ويف 
الطلق"  الثثثثثثهثثثثثث�اء  يف  الثثثثرتفثثثثيثثثثه 
�سركة  الثث�ثثسثثعثث�ديثثة  مثثثن  تثثثتثثث�اجثثثد 
م�سنع  فاكت�ري"  �ستارز  "ديزرت 
املتخ�س�سة  الثثث�ثثثسثثثحثثثراء،  جنثثثثث�م 
الرتفيهية  املثثثركثثثبثثثات  بثث�ثثسثثنثثاعثثة 
اخلليج  منطقة  يف  التقنية  عالية 

وبرعاية  الإمثثثارات،  �سقاري  نثثادي 
ر�سمية من هيئة البيئة- اأب�ظبي، 
على  للحفاظ  الثثثدويل  ال�سندوق 
ال�طني  اأب�ظبي  مركز  احلبارى، 
لثثلثثمثثعثثار�ثثس حثثيثثث ُيثثثقثثثام احلثثثثدث، 
كاراكال  �ثثسثثركثثة  الثثقثثطثثاع  وراعثثثثثي 
�سركة  الف�سي  الثثراعثثي  الثثدولثثيثثة، 
تعزيز  و�سركاء  للعقارات،  "كي�" 
اأكادميية  مثثن  كثثل  الثثثثثزوار  جتثثربثثة 
للريا�سة  مثثثبثثثارك  بثثنثثت  فثثاطثثمثثة 
الثثثنثثث�ثثثسثثثائثثثيثثثة، �ثثثسثثثركثثثة بثثث�لريثثث�ثثثس 
�سة،  املُتخ�سّ الريا�سية  للُمعّدات 
وجمم�عة العربة الفاخرة، وراعي 
"�سمارت  �سركة  الفعاليات كل من 
ديزاين" و�سركة "اخليمة امللكية"، 
اأر  "اإيه  ال�سيارات  و�سريك �سناعة 
�سرطة  من  وبدعم  الإمارات"،  بي 
وغرفة  الداخلية  ووزارة  اأب�ظبي 
جتثثثثارة و�ثثسثثنثثاعثثة اأبثث�ظثثبثثي ونثثثادي 
تثثثراث الإمثثثثثارات، و�ثثسثثريثثك ال�سفر 

الر�سمي طريان الحتاد. 

ال�سحة جتري 214،244 فح�سا وتك�سف عن 388 اإ�سابة جديدة 
بفريو�س كورونا و405 حالت �سفاء

••   اأبوظبي-وام: 

وزيثثادة نطاق  لت��سيع  املجتمع  ال�سحة ووقاية  وزارة  متا�سيا مع خطة 
الفح��سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
"ك�فيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم ..  بفريو�س ك�رونا امل�ستجد 
اأعلنت ال�زارة عن اإجراء 214،244 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات الث 
واأحدث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24

تقنيات الفح�س الطبي.
نطاق  وت��سيع  الدولة  يف  والفح�س  التق�سي  اإجثثراءات  تكثيف    و�ساهم 
اإ�سابة  حالة   388 عثثن  الك�سف  يف  الثثدولثثة  م�ست�ى  على  الفح��سات 

وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  مثثن  امل�ستجد  كثث�رونثثا  بثثفثثريو�ثثس  جثثديثثدة 
يبلغ  وبثثذلثثك  الثثالزمثثة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  حثثثالت 

جمم�ع احلالت امل�سجلة 1،024،845 حالة.
واأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة خالل 
الدولة  ال�فيات يف  املا�سية، وبذلك يبلغ عدد  �ساعة  الأربثثع والع�سرين 

حالة.  2،342
بفريو�س  مل�سابني  جديدة  حثثالت   405 �سفاء  عن  الثثث�زارة  اأعلنت    كما 
ك�رونا امل�ستجد "ك�فيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخ�لها امل�ست�سفى، وبذلك يك�ن 

جمم�ع حالت ال�سفاء 1،004،169 حالة.

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

هيئة  اأمثثنثثاء  جمل�س  رئي�س  النعيمي  عثثبثثداهلل  بثثن  حممد  ال�سيخ  اأعثثلثثن 
درهم  5 ماليني  مبلغ  الهيئة  تخ�سي�س  العاملية عن  الأعمال اخلريية 
الع�دة  حملة  �سمن  الثثثدولثثثة،  داخثثثل  درا�ثثسثثيثثاً  املثثتثثعثثريثثن  الطلبة  لثثدعثثم 
للمدار�س التي اأطلقتها الهيئة حتت �سعار "لن�سي م�ستقبلهم 2022".
وقال ال�سيخ حممد بن عبداهلل النعيمي اإن هذه املبادرة تعد واحدة من 
اأهم م�ساريع حملة الع�دة للمدار�س، ملا حتمله من قيم ومعاين اخلري 
اأبنائنا الطلبة الذين انقطع�ا عن الدرا�سة،  والعطاء، ور�سمها مل�ستقبل 
املتاأخرات  اأو  الر�س�م  �سداد  املادية، وعجزهم عن  اأ�سرهم  ب�سبب ظروف 
مهم  ا�ستثمار  هثث�  والتعليم  العلم  يف  ال�ستثمار  اأن  مثث�ؤكثثداً  الثثدرا�ثثسثثيثثة، 
ورابح ملا فيه من بناء للمجتمعات وتلبية لطم�حات الطلبة يف اللتحاق 

مبدار�سهم اأو ا�ستكمال تعليمهم اجلامعي.
العام  الأمثثني  الدكت�ر خالد عبدال�هاب اخلاجة  �سعادة  من جانبه نقل 
الذين  واملح�سنات  للمح�سنني  وذويهم  امل�ستفيدين  الطلبة  �سكر  للهيئة 
كان عطاوؤهم ج�سراً اإىل مرافئ املعرفة، م�ؤكداً اأن مبادرة �سداد الر�س�م 
الدرا�سية داخل الدولة حتقق جناحاً كبرياً يف كل عام وي�ستفيد منها مئات 
الطلبة الذين يتم درا�سة اأو�ساعهم من قبل باحثي الهيئة وبالتعاون مع 

�سركاء النجاح من اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية.
ويذكر اأن حملة "لن�سي م�ستقبلهم" ت�سمل العديد من امل�ساريع التعليمية 
املهمة داخل الدولة كت�فري اأجهزة احلا�س�ب وت�فري امل�ساريف الدرا�سية 
م�ساريع  ت�سمل  كما  وغريها،  والقرطا�سية،  واحلقائب  املدر�سي  والثثزي 
الدرا�سية  والف�س�ل  املدار�س  و�سيانة  كبناء  الفقرية  الدول  يف  خمتلفة 

ومراكز حتفيظ القراآن الكرمي.

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

احلثثاكثثم يف منطقة  نهيان ممثل  اآل  زايثثد  بثثن  حثثمثثدان  ال�سيخ  �سم�  ا�ستقبل 
احلك�مية  القطاعات  وم�س�ؤويل  امل�اطنني  من  عددا  الظنة  بق�سر  الظفرة 
يف منطقة الظفرة. واأكد �سم�ه اإن متابعة اأح�ال امل�اطنني وت�فري احلياة 
�ساحب  من  واهتمام  بت�جيهات  حتظى  احتياجاتهم  وتلبية  لهم  الكرمية 

ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" .. م�سيدا 
الدولة  قثثيثثادة  �سخرتها  التي  والإمثثكثثانثثات  ال�ساملة  التنمية  بجه�د  �سم�ه 

الر�سيدة لهذا الغر�س.
النجاحات  م�سرية  ا�ستكمال  نح�  امل�ستمر  العمل  اأهمية  اإىل  �سم�ه  ونثث�ه 
املتحققة يف كافة املجالت والقطاعات اخلدمية ومبا يحافظ على ا�ستقرار 

ومناء ورخاء كافة مدن منطقة الظفرة.

واطلع �سم� ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان خالل اللقاء على اأهم اخلدمات 
وامل�ساريع التنم�ية التي يتم تنفيذها ودعا اإىل الإ�سراع يف اجنازها وتط�يرها. 
ووجه �سم�ه بتذليل كافة ال�سع�بات التي ت�اجه اإجناز امل�ساريع احلك�مية 
والعمل بني كافة اجلهات ذات العالقة بروح الفريق ال�احد حتقيقا للخطط 
احلك�مية يف  القطاعات  وم�س�ؤول�  امل�اطن�ن  ثمن  امل��س�عة. من جانبهم 
منطقة الظفرة اهتمام ومتابعة �سم� ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان لكافة 

�سم�ه على  للم�اطنني وحر�س  الكرمية  ال�ستقرار ومق�مات احلياة  �سبل 
الت�ا�سل الدائم معهم. ح�سر ال�ستقبال �سعادة اأحمد مطر الظاهري مدير 
مكتب �سم� ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�سعادة عي�سى حمد ب��سهاب 
م�ست�سار �سم� رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي و�سعادة نا�سر حممد 
املن�س�ري وكيل دي�ان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة بالإنابة وعدد من 

امل�س�ؤولني.

 الإمارات توا�سل جهودها الإن�سانية لإغاثة مت�سرري اجلفاف يف ال�سومال
•• اأبوظبي-وام: 

 ت�ا�سل دولة الإمارات عرب م�ؤ�س�ساتها الإن�سانية 
ال�س�مالية  الثثكثث�ارث  اإدارة  هيئة  مع  وبالتعاون 
امل�ساعدات  تثثث�زيثثثع  املثثعثثنثثيثثة  اجلثثثهثثثات  مثثثن  وعثثثثدد 
الثث�ثثسثثكثثان والثثنثثازحثثني يف املناطق  الإغثثاثثثيثثة عثثلثثى 
الأكثثثر تثث�ثثسثثرراً جثثثراء مثث�جثثة اجلثثفثثاف وذلثثثك يف 
مثثنثثطثثقثثتثثي حمثثا�ثثس ومثثثتثثثابثثثان بثثاإقثثلثثيثثم هثثثثريان يف 
ولية هري �سبيلي.  وتاأتي هذه امل�ساعدات يف اإطار 
اجله�د لت�زيع اأكر من األف طن من الإمدادات 
الإغاثية املتن�عة التي و�سلت يف الآونة الأخرية 
ميناء  اإىل  اإماراتية  م�ساعدات  باخرة  منت  على 

الحتياجات  تثثث�فثثثري  يف  لثثلثثمثث�ثثسثثاهثثمثثة  مثثقثثديثث�ثثسثث� 
ال�سرورية حل�ايل 2.5 ملي�ن �سخ�س ت�سرروا 
حيث  الإن�سانية،  اأو�ساعهم  ودعثثم  اجلثثفثثاف،  من 
اأكر  واإغاثية على  مت ت�زيع م�ستلزمات غذائية 
واملت�سررين  الثثنثثازحثثني  مثثن  اأ�ثثسثثرة   1330 مثثن 
وكذلك  �سبيلي،  هثثري  وليثثثة  يف  بلعاد  مدينة  يف 
اأ�ثثسثثرة يف   400 اأكثثر من  على  ت�زيع م�ساعدات 
بيدوا  مثثديثثنثثة  اأ�ثثثسثثثرة يف  و470  حثثثثدور،  مثثديثثنثثة 
الثث�ثثسثث�مثثال، �سمن  غثثثرب  جثثنثث�ب  اإقثثلثثيثثم  عا�سمة 
بالتعاون  امل�ساعدات  لت�زيع  امل��س�عة  اخلطة 
مع ال�زارات والهيئات ال�س�مالية املخت�سة، ويف 

مقدمتها هيئة اإدارة الك�ارث والأزمات.

اأكر  ال�س�مال يعترب من  اأن  اإىل  الإ�سارة   جتدر 
بكارثة  تثثثاأثثثثراً  الأفثثثريثثثقثثثي  الثثثقثثثرن  مثثنثثطثثقثثة  دول 
اجلفاف التي تخيم حالياً على املنطقة، حيث تعد 
اأزمة اجلفاف التي ي�اجهها ال�س�مال الأ�س�اأ منذ 
اإىل  وهناك حتذيرات من حت�ل اجلفاف  عق�د، 
لالأر�ساد  العاملية  املنظمة  ت�قعت  حيث  جماعة، 
اجلثثث�يثثثة الثثتثثابثثعثثة لثثثثالأمم املثثتثثحثثدة فثث�ثثسثثل م��سم 

الأمطار للعام اخلام�س على الت�ايل.
لتن�سيق  املتحدة  الأمم  مكتب  تقديرات   وبح�سب 
�سبعة  اأكر من  فاإن  /اأوت�سا/  الإن�سانية  ال�س�ؤون 
اإن�سانية  ظثثثروفثثثاً  يثث�اجثثهثث�ن  �ثثسثث�مثثايل  مثثاليثثني 

�سعبة وبحاجة للم�ساعدات الغذائية.

منفذ الغويفات يحتفي باليوم 
الوطني ال�سعودي الـ 92 

•• الظفرة -وام:

يحتفل منفذ الغ�يفات الربي بالي�م ال�طني ال�سع�دي الث 92، تزامنا مع 
الحتفالت التي ت�سهدها دولة الإمارات بهذه املنا�سبة والتي جت�سد اأ�سمى 

معاين الرتابط والتالحم التي جتمع بني �سعبي البلدين ال�سقيقني.
الغ�يفات  منفذ  بتزيني  الظفرة  منطقة  بلدية  قامت   .. ال�سدد  هثثذا  ويف 
احلدودي بالل�ن الأخ�سر والأعالم وال�سعارات الرتحيبية، بالإ�سافة اإىل 

تركيب العديد من العبارات مثل اأهل العزم، معاً اأبداً، ووطن الأمان .
ال�سع�دية،  العربية  واململكة  املثثتثثحثثدة،  العربية  الإمثثثثارات  دولثثثة  وترتبط 

بعالقات تاريخية وم�سري م�سرتك.
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اأخبـار الإمـارات

تد�سني برنامج للتبادل البحثّي والطالبّي

تريندز ومركز ال�سرق الأو�سط بجامعة بن�سلفانيا يعقدان ندوة حول ال�سرق الأو�سط املتغري: التداعيات الدولية واآفاق ال�ستقرار الإقليمي

رهف  الثثبثثاحثثثثثة  بثثثثثثاإدارة  اجلديدة"، 
الن�سر  نائبة رئي�س ق�سم  اخلزرجي، 
التي  "تريندز".  مبثثثركثثثز  الثثعثثلثثمثثي 
اأ�سارت اإىل ما ي�اجه منطقة ال�سرق 
الأو�سط من حتديات لها انعكا�ساتها 
عثثلثثى ال�ثثسثثتثثقثثرار الإقثثلثثيثثمثثي وتثثث�ازن 
عدة  عثثنثثا�ثثسثثر  اأن  مثثبثثيثثنثثًة  الثثثثقثثثث�ى، 
واأو�سحت  التحديات،  هذه  يف  ت�ؤثر 
ب�سبب  يثثتثثغثثري  الأو�ثثثسثثثط  الثث�ثثسثثرق  اأن 
النظامني  عثثثن  املثثنثثبثثثثثقثثة  املثثتثثغثثريات 

الدويل والإقليمي.
بدوره قدم الدكت�ر �س�ن ي�م، الأ�ستاذ 
ال�سيا�سية،  العل�م  ق�سم  يف  امل�سارك 
بجامعة متبل الأمريكية ورقة عمل 
والت�ازنات  الأو�ثثثسثثثط  الثث�ثثسثثرق  حثثث�ل 
ثثثثثد فثثيثثهثثا اأن  الثثثدولثثثيثثثة اجلثثثثديثثثثدة، اأكَّ
الأمريكي  الثثتثثدريثثجثثي  النثث�ثثسثثحثثاب 
اأثار  الأو�ثثثسثثثط  الثث�ثثسثثرق  منطقة  مثثن 
قلق العديد من الأطراف، مبيًنا اأن 
اأمريكا  بعد  مثثا  عثثن حقبة  احلثثديثثث 
�سابق لأوانه. م�سيًفا اأن اأكرب خطر 

جامعة  مثثثثع  لثثثلثثثتثثثعثثثاون  ا�ثثثثسثثثثتثثثثمثثثثراًرا 
مع  الثثتثثعثثاون  جتربة  بعد  بن�سلفانيا 
مثثركثثز لثثث�رد الثثتثثابثثع لثثهثثا، مثثعثثرًبثثا عن 
بثثثثروؤى  الثثثنثثثدوة  تثثثخثثثرج  اأن  اأمثثثلثثثه يف 
العلمّي  الثثبثثحثثث  تثثخثثدم  وتثث��ثثسثثيثثات 
م�اجهة  ل  ي�سهِّ مبثثا  الثثقثثرار  و�سناع 

التحديات وفهمها.
اجلنيبي،  علياء  رحبت  جانبها،  من 
رئي�سة ق�سم الت�سال ال�سرتاتيجي 
بامل�ساركني  "تريندز"،  مبثثثثركثثثثز 
حماور  اأن  اإىل  م�سرية  واحلثث�ثثسثث�ر، 
العامل  به  تاأتي يف وقت ميّر  الندوة 
بتح�لت كبرية خالل العقد الأخري 
انعك�ست على حالة الأمن وال�ستقرار 
فيها من ناحية، وعالقاتها بالق�ى 
اأملها  عن  معربًة  املختلفة،  الدولية 
يف اأن تثثقثثدم الثثثنثثثدوة مبثثا تثث�ثثسثثّم من 
اأفكاًرا  وراأي  فكر  واأ�ثثسثثحثثاب  خثثرباء 
بنَّاءة ل�سياغة ت��سيات وروؤى تدعم 
م�سرية التنمية وال�سالم وال�ستقرار 
ثثثد اخلرباء  واأكَّ والثثعثثامل.  املنطقة  يف 

العاملي ومل�سالح  ل�ستقرار القت�ساد 
ال�ليات املتحدة يف ال�سرق الأو�سط 
الندوة  اأعثثمثثال  وا�ستهلت  وخثثارجثثه. 
الأخ�سائية  احلثثث��ثثثسثثثنثثثي،  الثثثعثثثنثثث�د 
"تريندز"،  مبثثثثركثثثثز  الإعثثثثالمثثثثيثثثثة 
حماور  اأبثثثرز  على  الثث�ثثسثث�ء  بت�سليط 
الأو�سط  ال�سرق  و�سع  وهثثي  الثثنثثدوة 
يف املثثثثث�ازيثثثثثن الثثثثدولثثثثيثثثثة اجلثثثثديثثثثدة، 
التحالف  مثث�ثثسثثتثثقثثبثثل  وا�ثثسثثتثثكثث�ثثسثثاف 

ال�سالم  اأن  الثثثنثثثدوة  يف  املثث�ثثسثثاركثث�ن 
الأو�سط  ق  الثث�ثثسثثر  يف  وال�ثثثسثثثتثثثقثثثرار 
يتطلب تكافل اجلميع وتعاوًنا اأكرب 
العاملية وخا�سة  الدول والق�ى  بني 
الثثثثثث�ليثثثثثثات املثثثثتثثثثحثثثثدة الأمثثثريثثثكثثثيثثثة، 
الأمريكي  اجلانبني  على  اإن  وقال�ا 
بينهما،  الثثفثثجثث�ات  ردم  واخلثثلثثيثثجثثي 
امل�سرتكة  الثثثتثثثهثثثديثثثدات  ومثثث�اجثثثهثثثة 
كما  وال�ستقرار.  الأمثثن  يحقق  مبا 

نظر  ووجهات  اخلليجي،  الأمريكي 
الأو�سط  ال�سرق  حثث�ل  املنطقة  مثثن 

اجلديد.

ال�����س��رق الأو���س��ط وال��ت��وازن��ات 
الدولية اجلديدة 

وقثثد بثثداأت اأعثثمثثال املثث�ؤمتثثر باجلل�سة 
الأوىل التي متح�رت ح�ل "ال�سرق 
الأو�ثثثثثثسثثثثثثط والثثثثثتثثثثث�ازنثثثثثات الثثثدولثثثيثثثة 

دوا عثثلثثى اأهثثمثثيثثة اإعثثثثثادة ترتيب  �ثثثسثثثدَّ
لأنها  املحليَّة؛  ال�سيا�سات  اأولثث�يثثات 
ال�ستقرار  م�ستقبل  حتدد  التي  هي 
اأهمية  على  دوا  �ثثسثثدَّ كما  الإقثثلثثيثثمثثي، 
لتخفيف  املنطقة  دول  بثثني  احلثثث�ار 
كالاًّ  اأن  امل�سارك�ن  واأو�ثثسثثَح  الت�تر. 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  من 
وال�ليات املتحدة يف حاجٍة متبادلة، 
مركزية  تبقى  اخلليج  منطقة  واأن 

•• اأبوظبي-الفجر:

بينهما،  امل�سرتك  التعاون  باك�رة  يف 
للبح�ث  تثثثثريثثثثنثثثثدز  مثثثثثركثثثثثز  نثثثثظثثثثم 
مركز  مثثع  بال�سراكة  وال�ثثسثثتثث�ثثسثثارات 
الثثتثثابثثع جلامعة  الأو�ثثثثسثثثثط  الثث�ثثسثثرق 
مقّر  يف  عثثثاملثثثيثثثة  نثثثثثثدوة  بثثنثث�ثثسثثلثثفثثانثثيثثا 
فالديفيا  مثثثثديثثثثنثثثثة  يف  اجلثثثثامثثثثعثثثثة 
املتغري:  الأو�ثثثثسثثثثط  "ال�سرق  حثثثث�ل 
التداعيات الدولية واآفاق ال�ستقرار 
التحديات  تثثثنثثثاولثثثت  الإقليمي"، 
منطقة  تثثثث�اجثثثثه  الثثثتثثثي  الثثرئثثيثث�ثثسثثيثثة 
التح�لت  زمثثن  الأو�ثثسثثط يف  ال�سرق 
العاملية املت�سارعة، فيما د�سنا ر�سمياًّا 
برناجًما للتبادل البحثّي والطالبّي 
وجامعة  "تريندز"  مثثثثركثثثثز  بثثثثني 
التعاون  اتفاقية  اإطثثار  يف  بن�سلفانيا 
تت�سمن  الثثثتثثثي  بثثيثثنثثهثثمثثا،  املثثث�ثثثسثثثرتك 
الثثنثثظثثري والعملي  الثثتثثدريثثب  اإتثثاحثثة 
يعزز  مبثثا  اجلانبني؛  مثثن  للباحثني 
من  وال�ثثسثثتثثفثثادة  البحثية  قثثدراتثثهثثم 
الطرفني  لثثدى  التدريبية  الثثربامثثج 
البحث  �ثثسثث�اء يف جمثثثالت  على حثثد 
امل�ستقبل  وا�ثثثسثثثتثثث�ثثثسثثثراف  الثثثعثثثلثثثمثثثّي 
الثثراهثثنثثة ب�سكل  الثثقثث�ثثسثثايثثا  وحتثثلثثيثثل 
اأكادميّي واِزن. وافتتح اأعمال الندوة 
الرئي�س  الثثعثثلثثي،  حمثثمثثد  الثثثدكثثثتثثث�ر 
د  التنفيذي ملركز "تريندز"، الذي اأكَّ
التعاون  تعزيز  على  املثثركثثز  حثثر�ثثس 
العريقة،  بثثنثث�ثثسثثلثثفثثانثثيثثا  جثثامثثعثثة  مثثثع 
معرًبا عن ترحيبه بتد�سني برنامج 
الثثتثثبثثادل الثثبثثحثثثثثّي والثثطثثالبثثي الذي 
�سيتم تفعيله خالل الف�سل الدرا�سي 
وقال  بن�سلفانيا،  جامعة  مع  املقبل 
اإن الربنامج  املتبادل ي�سكل مرحلة 
متكني  بهدف  التعاون؛  من  جديدة 
اأدوات البحث  الباحثني ال�سباب من 
ُتعدُّ  الثثنثثدوة  هثثذه  اإن  وقثثال  العلمّي، 

ل  الثثيثث�م  الإقليمي  ال�ثثسثثتثثقثثرار  على 
للق�ى  و�سيك  انتقال  اأي  من  ينبع 
ب�ساأن  اليقني  بل من عدم  العظمى، 
النظام  عليه  يبدو  قد  الثثذي  ال�سكل 

الإقليمي.
الثثثدكثثثتثثث�ر كينيث  ثثثثثثد  اأكَّ مثثثن جثثانثثبثثه 
كاتزمان، املحلل الأول املتخ�س�س يف 
�س�ؤون ال�سرق الأو�سط يف الك�نغر�س 
الأمريكي يف مداخلة له بالندوة، اأنه 
اخلليج  منطقة  تنعم  اأن  ميثثكثثن  ل 
ت�ا�سل  اإيثثثثثثثران   اأن  طثثثاملثثثا  بثثثالأمثثثن 
مبيًنا  الراهن،  م�سارها  على  ال�سري 
وا�سنطن  رغثثثبثثثة  مثثثثن   الثثثهثثثدف  اأن 
يف الثثعثث�دة اإىل التثثفثثاق الثثنثث�وي ه� 
اإيثثثران قدرات  امثثتثثالك  عثثدم  �سمان 
الت��سل  اإذا مت  اأنثثه  ن�وية، م��سًحا 
اإىل �سفقة ن�وية، فرمبا تك�ن هناك 
املحادثات  بثثعثث�ثثس  لإجثثثثثثراء  فثثر�ثثسثثة 
اجلثثث�هثثثريثثثة مثثثع اإيثثثثثثران حلثثثل باقي 
ج اخلالف  امللفات التي ل تزال ت�ؤجِّ
�سلط  كما  وطثثهثثران.  وا�سنطن  بثثني 
كاتزمان ال�س�ء على ن�ساط اإيران يف 
املنطقة، مبيًنا ا�ستمرارها يف تط�ير 
اأ�سلحتها ومت�يل احلركات املت�سددة 
ًدا  م�سدِّ املنطقة،  يف  خمتلفة  دول  يف 
على اأهمية احل�ار بني دول املنطقة 

لتخفيف الت�تر.

اأمريكا واخلليج.. عالقات م�سرتكة 
التي  الثثثثثثثانثثثيثثثة  ونثثثاقثثث�ثثثسثثثت اجلثثلثث�ثثسثثة 
اأدراها ع��س الربيكي، رئي�س قطاع 
"م�ستقبل  العاملي، م��س�ع:  تريندز 
املتحدة  الثثثث�ليثثثثات  بثثثني  الثثتثثحثثالثثف 
بدايتها  يف  ثثثثثد  اأكَّ حثثيثثث  واخلليج"، 
املتحدة  الثثث�ليثثثات  بثثني  الثثعثثالقثثة  اأن 
اأن  ًنا  مبيِّ حثثرج،  ب�قت  واخلليج متّر 
العالقات الق�ية املبنية على امل�سالح 

امل�سرتكة تخدم اجلانبني.

الإمارات توؤكد اأهمية ا�ست�سراف م�ستقبل العمل عربيا 
•• دبي - وام: 

اأكثثثثثثثثثدت دولثثثثثثثة الإمثثثثثثثثثثثثثارات خثثثالل 
م�ساركتها يف الدورة الث 48 مل�ؤمتر 
ت�ست�سيفها  والتي  العربي،  العمل 
جثثثمثثثهثثث�ريثثثة مثث�ثثسثثر الثثثعثثثربثثثيثثثة بني 
اجلثثثاري،  �سبتمرب   25 اإىل   18
العمل  م�ستقبل  ا�ست�سراف  اأهمية 
ال�سريع  الثثتثثطثث�ر  ظثثثل  يف  عثثربثثيثثاً 
الرقمي،  القت�ساد  ي�سهده  الثثذي 
التعايف من جائحة  �سّيما عقب  ل 
ال�سحية  والآثثثثثثثثثار  ك�فيد19- 
التي  والجتماعية  والقت�سادية 
منها،  امل�ستفادة  والدرو�س  خلفتها 
خا�سة فيما يتعلق ب��سع اخلطط 
العمل  لأ�ثثسثث�اق  حماية  ت�فر  التي 
واأ�سحاب العمل والعمال على حد 
�س�اء، ملا يف ذلك من اأثر هام على 

تعايف القت�سادات العربية.
الثثثثدكثثثثتثثثث�ر عبد  مثثثثعثثثثايل  و�ثثثثثثسثثثثثثّدد 
الثثرحثثمثثن عبد املثثنثثان الثثعثث�ر، وزير 
الذي  والت�طني،  الب�سرية  املثث�ارد 
يثثثثثرتاأ�ثثثثثس وفثثثثثثد دولثثثثثثثة الإمثثثثثثثثثثارات 
املثث�ثثسثثارك يف املثث�ؤمتثثر الثثذي يناق�س 
العمل  ملنظمة  العام  املدير  تقرير 
"القت�ساد  بثثثثعثثثثنثثثث�ان  الثثثعثثثربثثثيثثثة 
الرقمي وق�سايا الت�سغيل"، اإ�سافة 
لثثلثثتثثقثثنثثيثثات الثثرقثثمثثيثثة الثثتثثي تهدف 
لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 

القت�سادية  التنمية  م�سرية  دفثثع 
والجثثتثثمثثاعثثيثثة املثث�ثثسثثتثثدامثثة خالل 
املثثثرحثثثلثثثة املثثقثثبثثلثثة، الثثقثثائثثمثثة على 
والتكن�ل�جيا  والبثثتثثكثثار  املثثعثثرفثثة 
وامل�اهب، وتعزيز ممكنات التن�يع 
القت�سادي ومرونة وجاذبية بيئة 

الأعمال وتناف�سيتها العاملية".
اإىل ما حتدثه حزم  واأ�سار معاليه 
الثثتثث�ثثسثثريثثعثثات اجلثثثديثثثدة مثثثن نقلة 
يف  ا�سرتاتيجية  وحتثثث�لت  ن�عية 
�س�ق العمل بدولة المارات، لفتاً 
التط�ر  مثثثراعثثثاة  "متت  اأنثثثثه  اإىل 
الثثرقثثمثثي وا�ثثسثثتثثثثثمثثاره مبثثثا يدعم 
�سيما من خالل  العمل، ل  عالقة 
للعمل  جثثديثثدة  اأمنثثثاط  ا�ستحداث 
م�ستفيدين  بعد،  عن  العمل  منها 
الرقمية  الثثتثثحثثتثثيثثة  الثثبثثنثثيثثة  مثثثثن 
املتط�رة التي هياأتها الدولة ل�س�ق 
�س�ابط  �ثثسثث�ء  وذلثثثثك يف  الثثعثثمثثل، 
ت�سمن لطريف العالقة التعاقدية 

حق�قهما على نح� مت�ازن".
الب�سرية  املثثثثثثثث�ارد  وزيثثثثثثر  واأ�ثثثثثسثثثثثار 
كانت  "تلك  اأن  اإىل  والثثثتثثث�طثثثني 
ال�سرتاتيجية  املنهجيات  اإحثثثدى 
الدولة خالل مرحلة  تبنتها  التي 
اأثبتت  والتي  ك�فيد19-  جائحة 
ا�ستمرارية  يف  وفاعليتها  جناحها 
الأعثثثثثثمثثثثثثال واحلثثثثثفثثثثثاظ عثثثلثثثى قثثث�ة 
القثثتثث�ثثسثثاد الثث�طثثنثثي الثثثذي تعافى 

نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
الثثتثثاريثثخثثيثثة التي  كثثلثثمثثتثثه  ر�ثثسثثم يف 
وجهها اإىل م�اطني دولة الإمارات 
اأر�ثثسثثهثثا، خريطة  واملثثقثثيثثمثثني عثثلثثى 
الدولة،  مل�ستقبل  وا�سحة  طثثريثثق 
اخلطى  تثثث�ثثثسثثثريثثثع  عثثثلثثثى  تثثثعثثثتثثثمثثثد 
اجلديدة  الثثثقثثثطثثثاعثثثات  لثثتثث�ثثسثثجثثيثثع 
مقدمتها  ويف  الأولثثثثثث�يثثثثثثة،  ذات 
والذكاء  املثثتثثقثثدمثثة  الثثتثثكثثنثث�لثث�جثثيثثا 
بتناف�سية  والرتقاء  ال�سطناعي، 
وجاذبية القت�ساد ال�طني ليك�ن 
مثثثثن بثثثثني الأقثثثثثثثث�ى والأنثثثث�ثثثثسثثثثط يف 

العامل".
واأ�ساف معاليه يف كلمته اأن "دولة 
على  �سّباقة  كانت  لطاملا  الإمثثثارات 
م�ست�ى املنطقة يف تط�ير خط�ات 
من  اأكثثر  فمنذ  الرقمي،  التحّ�ل 
عقدين وحتديداً عام 2000، اأي 
قبل ما يزيد على 22 عاما، اأعلن 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب 
را�سد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  الثثث�زراء  جمل�س  رئي�س 
"رعاه اهلل" عن برنامج "احلك�مة 
حجر  �ثثسثثّكثثل  الثثثذي  الإلكرتونية" 
التح�ل  مثثثبثثثادرات  لثثكثثل  الأ�ثثثسثثثا�ثثثس 
الرقمي الالحقة التي ت�سكل اأحد 
ال�طني،  القثثتثث�ثثسثثاد  روافثثثثثد  اأهثثثثم 
"ا�سرتاتيجية  الإمثثثثارات  واأطلقت 
ال�سناعية  لثثثثلثثثثثثثثث�رة  الإمثثثثثثثثثثثثارات 

ال�سطناعي  والثثثثذكثثثثاء   2030
واأمنثثثثثثثثثثثثثثثثاط الثثثثثعثثثثثمثثثثثل اجلثثثثثثديثثثثثثدة 
املثثث��ثثثسثثث�عثثثات ذات  وغثثثثريهثثثثا مثثثثن 
تاأهيل  اإعثثثادة  اأهمية  على  ال�سلة، 
العربية  العاملة  الثثقثث�ى  وتثثدريثثب 
مهارات  امثثثتثثثالك  مثثثن  ومتثثكثثيثثنثثهثثا 
امل�ستقبل، "ك�ن ال�سباب اأ�سرع فئة 
املعل�مات  تثثقثثنثثيثثات  تثثبثثنثثي  ميكنها 
التقنيات  ومثث�ثثسثثايثثرة  والتثث�ثثسثثالت 
الإحاللية والتغيريية التي تخلق 
اأعمال جديدة تغري حياتنا  مناذج 
داعياً  العامل"،  نثثحثث�  ونثثظثثرتثثنثثا 
املتغريات  مثث�اجثثهثثة  �ثثثسثثثرورة  اإىل 
العاملية عرب تط�ير ا�سرتاتيجيات 
الق�ى  تثثث�افثثثر  تثث�ثثسثثمثثن  مثثتثثكثثامثثلثثة 
امل�ؤهلة للم�ساهمة يف بناء  العاملة 
بالتن�ع  تت�سم  معرفية  اقت�سادات 

والتناف�سية واملرونة.
وبنّي معايل الدكت�ر عبد الرحمن 
التي  كلمته  يف  الثثعثث�ر  املثثنثثان  عثثبثثد 
األثثقثثاهثثا اأمثثثثام الثث�فثث�د املثث�ثثسثثاركثثة يف 
املثث�ؤمتثثر اأن دولثثة الإمثثثارات ت�ستعد 
للخم�سني عاما القادمة عرب ح�سد 
الطاقات لبناء القدرات يف جمالت 
فر�س  تخلق  جثثديثثدة  م�ستقبلية 
عمل لل�سباب وتعزز م�ساهمتهم يف 
حتقيق �سيا�سات وخطط القت�ساد 
�ساحب  اأّن  اإىل  مثث�ثثسثثرياً  الثثرقثثمثثي، 
اآل  زايثثد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم� 

الرابعة"، وتاأ�س�س "املجل�س العاملي 
اإىل  اإ�سافة  الرقمية"،  للتعامالت 
خلق  على  ترتكز  ومبادرات  برامج 
بنية حتتية متقّدمة، وت�سع اأجندة 
الكفاءات  ا�ثثسثثتثثقثثطثثاب  اإىل  تثثهثثدف 

الب�سرية املتمّيزة".
دولة  حك�مة  اأقثثثّرت  "كما  وتثثابثثع: 
الإمارات  "ا�سرتاتيجية  الإمثثثارات 
تهدف  التي  الرقمي"  لالقت�ساد 
هثثثذا  مثثث�ثثثسثثثاهثثثمثثثة  تثثث�ثثثسثثثل  اأن  اإىل 
جممل  مثثثن   20% اإىل  الثثقثثطثثاع 
القثثتثث�ثثسثثاد الثث�طثثنثثي غثثري النفطي 
خالل ال�سن�ات املقبلة، واأن ت�سبح 
الإمارات املركز القت�سادي الرقمي 
الأكر ازدهاراً وجاذبية عاملّياً، كما 
مت اعتماد اإن�ساء جمل�س "الإمارات 
ي�سعى  الثثذي  الرقمي"  لالقت�ساد 
الثثدولثثة مل�ساعفة  تثث�ّجثثهثثات  لثثدعثثم 
مثث�ثثسثثاهثثمثثة القثثتثث�ثثسثثاد الثثرقثثمثثي يف 
الثثنثثاجت املثثحثثّلثثي الإجثثثمثثثايل يف عام 

."2031
تثث�فثثري ح�افز  اإىل  مثثعثثالثثيثثه  ودعثثثثا 
ووظائف  اأ�ثثثسثثث�اق  يف  لثثال�ثثسثثتثثثثثمثثار 
امل�ستقبل، و�سط تغريات مت�سارعة 
ت�سريعية  بثثنثثيثثة  اإعثثثثثثثداد  تثثقثثتثث�ثثسثثي 
وقان�نية متكاملة لنقل البتكارات 
ما  "وه�  الثثثتثثثجثثثاري،  احلثثثيثثثز  اإىل 
بثثادرت دولة الإمثثارات اإىل حتقيقه 
من خالل حزم ت�سريعات ت�ستهدف 

وا�ستدامة  مثثثرونثثثة  اأكثثثثر  لثثيثثكثث�ن 
وتن�عاً.

م�ؤمتر  اأن  بثثالثثذكثثر  اجلثثثديثثثر  مثثثن 
�سن�ي  ب�سكل  يعقد  العربي  العمل 
واأ�سحاب  احلثثكثث�مثثات  مبثث�ثثسثثاركثثة 
اإميثثانثثا باأهمية  الأعثثمثثال والثثعثثمثثال 
الثالثة  النثثثتثثثاج  اأطثثثثثراف  تثثكثثاتثثف 
حق�ق  ي�سمن  عمل  �س�ق  بناء  يف 

الإن�سان يف حياة كرمية.
و�سم وفد دولثثة الإمثثارات برئا�سة 
الرحمن  عثثبثثد  الثثثدكثثثتثثث�ر  مثثثعثثثايل 
الب�سرية  املثثثثثثثث�ارد  وزيثثثثثثر  الثثثثعثثثث�ر، 
والثثثتثثث�طثثثني، جمثثمثث�عثثة مثثثن كبار 
اإ�سافًة  الثثثثثثثث�زارة،  يف  املثثث�ثثثسثثث�ؤولثثثني 
ملمثلني عن فئتي اأ�سحاب الأعمال 

والعمال.
اجلل�سة  الإمثثاراتثثي  ال�فد  وح�سر 

�ثثسثثريثثعثثاً مثثثن اأثثثثثر وتثثثداعثثثيثثثات هذه 
الإمارات  اأ�سبحت  حتى  اجلائحة 
اإحثثثثدى اأ�ثثثسثثثرع الثثثثدول تثثعثثافثثيثثاً من 

اجلائحة".
معاليه  اأكثثثثثثد  كثثلثثمثثتثثه،  خثثثتثثثام  ويف 
اأهمية التحديث الدائم واملت�ا�سل 
لرتاعي  والثثقثث�انثثني  لثثلثثتثث�ثثسثثريثثعثثات 
اأفثثث�ثثثسثثثل الثثثثنثثثثمثثثثاذج والثثثثثدرا�ثثثثثسثثثثثات، 
اجلهات  خمتلف  تثثعثثاون  و�ثثسثثرورة 
احلثثثثكثثثث�مثثثثيثثثثة املثثثعثثثنثثثيثثثة والثثثثقثثثثطثثثثاع 
الأكادميية  واملثث�ؤ�ثثسثث�ثثسثثات  اخلثثا�ثثس 
وال�سركاء العامليني، لتعزيز البيئة 
ال�ستثمارية  والبنية  القت�سادية 
وا�ستقرار  اأمثثثن  ودعثثثم  والثثتثثجثثاريثثة 
التطلعات  ومثثث�اكثثثبثثثة  املثثجثثتثثمثثعثثات 
تط�رات  اإحثثثداث  عثثرب  امل�ستقبلية 
القت�سادي  النم�ذج  يف  ج�هرية 

الفتتاحية التي �سارك فيها معايل 
ح�سن حممد ح�سن �سحاتة، وزير 
الق�ى العاملة يف جمه�رية م�سر 
ال�سفري احل�سني  و�سعادة  العربية، 
الثثهثثنثثداوي، الأمثثثني الثثعثثام امل�ساعد 
جلامعة الدول العربية ممثال عن 
الأمني  الغيط،  اأبثث�  اأحثثمثثد  معايل 
املثث�ؤمتثثر يف دورته  الثثعثثام، ورئثثيثث�ثثس 
ال�سك�ري،  ي�ن�س  معايل  احلالية 
وزير الدماج القت�سادي واملقاولة 
يف  والكفاءات  والت�سغيل  ال�سغرى 
املعايل  واأ�سحاب  املغربية،  اململكة 
وروؤ�ثثثثسثثثثاء  الثثثثعثثثثرب  الثثثعثثثمثثثل  وزراء 
مثثثنثثثظثثثمثثثات اأ�ثثثثثسثثثثثحثثثثثاب الأعثثثثثمثثثثثال 
والحتثثثثثثثثثادات الثثعثثربثثيثثة يف الثثثثدول 
العربية وممثل� املنظمات العربية 

والدولية.

فاطمة بنت مبارك تهنئ حرم خادم احلرمني ال�سريفني وحرم ويل العهد باليوم الوطني ال�سعودي الـ92
•• اأبوظبي -وام: 

العام  الن�سائي  الحتثثاد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سم�  بعثت 
مل�ؤ�س�سة  الأعثثلثثى  الرئي�سة  والطف�لة  لالأم�مة  الأعثثلثثى  املجل�س  رئي�سة 
التنمية الأ�سرية "اأم الإمارات"، بر�سالتي تهنئة اإىل حرم خادم احلرمني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سع�د "حفظه اهلل"، �ساحبة 
ال�سم� امللكي الأمرية فهدة بنت فالح بن �سلطان اآل حثلني والدة �سم� 
بن  �سلمان  بن  حممد  الأمثثري  امللكي  ال�سم�  �ساحب  وحثثرم  العهد،  ويل 
وزير   ، الثثث�زراء  جمل�س  رئي�س  ،نائب  العهد  ويل  �سع�د،  اآل  العزيز  عبد 
الدفاع "رعاه اهلل"، �ساحبة ال�سم� امللكي الأمرية �سارة بنت م�سه�ر بن 

العربية  للمملكة  الث92  ال�طني  الي�م  مبنا�سبة  �سع�د،  اآل  عبدالعزيز 
ال�سع�دية ال�سقيقة. ون�ست ر�سالة �سم� ال�سيخة فاطمة بنت مبارك اإىل 
�ساحبة ال�سم� امللكي الأمرية فهدة بنت فالح بن �سلطان اآل حثلني على: 
التهاين والتربيكات مبنا�سبة  اآيات  اأ�سمى  اأرفع ل�سم�كم  اأن  "ُيطيب يل 
اأن يدمي  اإىل امل�ىل عز وجل  ، مبتهلني  92 للمملكة  ال  الي�م ال�طني 
للمملكة العربية ال�سع�دية مزيداً من التقدم والنماء والزدهار والأمن 
وال�ستقرار والعزة واملنعة يف ظل القيادة امل�ستنرية ملقام خادم احلرمني 
وويل   ، اهلل  حفظه   - �سع�د  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
اآل �سع�د،  امللكي الأمري حممد بن �سلمان  ال�سم�  عهده الأمني �ساحب 
نائب رئي�س جمل�س الثث�زراء، وزيثثر الدفاع – رعثثاه اهلل. واإنثثه لي�سعدين 

وال�سعبني  البلدين  تربط  التي  الأخثث�يثثة  بالعالقات  اعثثتثثزازي  اأجثثدد  اأن 
ال�سقيقني، والتي ي�سعى اجلميع لتعزيزها وتنميتها يف املجالت كافة يف 
ظل القيادة احلكيمة يف الدولتني ال�سقيقتني. داعني اهلل �سبحانه وتعاىل 
اأن ي�فقكم وي�سدد خطاكم ، واأن يحفظكم بعني رعايته التي ل تنام ، واأن 
ُيعيد هذه املنا�سبة ال�طنية املجيدة واأمثالها عليكم وعلى �سعبكم اأع�اماً 

عديدة واأزمنة مديدة . اإنه �سميع جميب الدعاء".
ال�سم�  اإىل �ساحبة  ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  �سم�  ر�سالة  كما ن�ست 
امللكي الأمرية �سارة بنت م�سه�ر بن عبدالعزيز اآل �سع�د  على: "ي�سعدين 
بالي�م  الحتفال  مبنا�سبة  والتربيكات  التهاين  باأطيب  اإليكم  اأتقدم  اأن 
يف  حتيي  التي  املجيدة  الذكرى  هثثذه  العامرة،  لبالدكم  الث92  ال�طني 

ونه�ستها  امل�سرف  ال�سع�دية  العربية  اململكة  تاريخ  والعق�ل  الأذهثثثان 
احل�سارية العظيمة، يف ظل القيادة الر�سيدة والروؤية الثاقبة ال�سديدة 
�سع�د  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خثثادم  ملقام 
"حفظه اهلل"، ول�يل عهده الأمني �ساحب ال�سم� امللكي الأمري حممد 
"رعاه  الدفاع  وزيثثر  الثثث�زراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  �سع�د،  اآل  �سلمان  بن 
اأعثثرب عن اعتزازنا مبا يجمع دولة الإمثثارات العربية  اأن  اأود  اهلل"، كما 
دائمة،  وحمبة  را�سخة،  اأخثث�ة  من  ال�سع�دية،  العربية  واململكة  املتحدة 
عليكم  ينعم  اأن  اهلل  ن�ساأل  العطرة،  املنا�سبة  وبثثهثثذه  م�سرتك.  وتثثعثثاون 
بثثالدكثثم اخلري  يثثدمي على  واأن  والثث�ثثسثثعثثادة،  والثثعثثافثثيثثة  ال�سحة  مبثث�فثث�ر 

والأمن والأمان والتقدم والرخاء".

احلكام يهنئون خادم احلرمني ال�سريفني باليوم الوطني الـ 92 للمملكة 
ع�س�  القا�سمي  حممد  بثثن  �سلطان  الثثدكثثتثث�ر  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  بعث 
ال�سريفني  اإىل خادم احلرمني  تهنئة  برقية  ال�سارقة  الأعلى حاكم  املجل�س 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سع�د ملك اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة 

وذلك مبنا�سبة الي�م ال�طني الث 92 للمملكة.
�ساحب  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  ال�سارقة  حاكم  ال�سم�  �ساحب  بعث  كما 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سع�د  اآل  �سلمان  بن  حممد  الأمثثري  امللكي  ال�سم� 

جمل�س ال�زراء وزير دفاع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.
وبعث �سم� ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب 
نائب  القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ  و�سم�  ال�سارقة  حاكم 
نائب  القا�سمي  �سلطان  اأحمد بن  �سلطان بن  ال�سيخ  و �سم�  ال�سارقة  حاكم 
حاكم ال�سارقة برقيات تهنئة مماثلة اإىل كل من خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سع�د، و�ساحب ال�سم� امللكي الأمري حممد 

بن �سلمان اآل �سع�د مبنا�سبة الي�م ال�طني للمملكة.
املجل�س  ع�س�  النعيمي  را�ثثسثثد  بثثن  حميد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  بعث  كما 
امللك  ال�سريفني  احلثثرمثثني  خثثادم  اإىل  تهنئة  برقية  عجمان  حاكم  الأعثثلثثى 
ال�سقيقة،  ال�سع�دية  العربية  اململكة  ملك  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

وذلك مبنا�سبة الي�م ال�طني الث 92 للمملكة.
كما بعث �سم� ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�سم� ال�سيخ 
اإىل  تهنئة مماثلتني  برقيتي  نائب حاكم عجمان  النعيمي  را�سد  بن  نا�سر 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سع�د واإىل �ساحب 
ال�سم� امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سع�د ويل العهد 

نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير دفاع اململكة العربية ال�سع�دية.
كما بعث �ساحب ال�سم� ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�س� املجل�س الأعلى 
حاكم الفجرية ، برقية تهنئة اإىل خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
عبدالعزيز اآل �سع�د ملك اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة مبنا�سبة الي�م 

ال�طني الث 92 للمملكة .
�ساحب  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  الفجرية  حاكم  ال�سم�  �ساحب  بعث  كما 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سع�د  اآل  �سلمان  بن  حممد  الأمثثري  امللكي  ال�سم� 

جمل�س ال�زراء وزير دفاع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.
الفجرية  ال�سرقي ويل عهد  ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد  �سم�  وبعث 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلثثرمثثني  خثثادم  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي 
�سلمان  بن  حممد  الأمثثري  امللكي  ال�سم�  �ساحب  واإىل  �سع�د  اآل  عبدالعزيز 

بهذه املنا�سبة .
كما بعث �ساحب ال�سم� ال�سيخ �سع�د بن را�سد املعال ع�س� املجل�س الأعلى 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خثثادم  اأخيه  اإىل  تهنئة  برقية  القي�ين  اأم  حاكم 
ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  ملك  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

وذلك مبنا�سبة الي�م ال�طني الث 92 للمملكة.
كما بعث �ساحب ال�سم� حاكم اأم القي�ين برقية تهنئة مماثلة اإىل �ساحب 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سع�د  اآل  �سلمان  بن  حممد  الأمثثري  امللكي  ال�سم� 
�سم�  ال�سقيقة وبعث  ال�سع�دية  العربية  اململكة  دفثثاع  وزيثثر  الثث�زراء  جمل�س 
اأم القي�ين برقيتي تهنئة  ال�سيخ را�سد بن �سع�د بن را�سد املعال ويل عهد 
اآل  عبدالعزيز  بثثن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلثثرمثثني  خثثادم  اإىل  مماثلتني 
مبنا�سبة  �سع�د  اآل  �سلمان  بن  حممد  الأمثثري  امللكي  ال�سم�  و�ساحب  �سع�د 

الي�م ال�طني الث 92 للمملكة.
كما بعث �ساحب ال�سم� ال�سيخ �سع�د بن �سقر القا�سمي ع�س� املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة ، برقية تهنئة اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
ال�سقيقة،  ال�سع�دية  العربية  اململكة  ملك  �سع�د،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

وذلك مبنا�سبة الي�م ال�طني الث 92 للمملكة.

اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  اخلثثيثثمثثة،  راأ�ثثثس  حثثاكثثم  ال�سم�  �ساحب  بعث  كما 
�ساحب ال�سم� امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سع�د، ويل 
العهد، نائب رئي�س جمل�س ال�زراء، وزير الدفاع باململكة العربية ال�سع�دية 

ال�سقيقة.
وقال �سم�ه: " خال�س التهاين والتربيكات لأخي خادم احلرمني ال�سريفني، 
ال�سم�  �ساحب  الأمثثني  عهده  وويل  �سع�د،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
اململكة  و�سعب  �سع�د،  اآل  عبدالعزيز  بثثن  �سلمان  بثثن  حممد  الأمثثثري  امللكي 
 ..92 الثثث  ال�سع�دي  ال�طني  الثثيثث�م  مبنا�سبة  ال�سقيق  ال�سع�دية  العربية 
احتفالتنا واحدة، وعالقاتنا اأخ�ية وتاريخية، وم�سرينا م�سرتك، واأهدافنا 
اململكة  يحفظ  اأن  تعاىل  اهلل  اأدعثث�  امل�سرق..  امل�ستقبل  �سناعة  يف  مت�افقة 
الرخاء  نعمة  احلكيمة  وقيادتها  �سعبها  على  يدمي  واأن  ال�سع�دية،  العربية 

والأمان والزدهار".
وبعث �سم� ال�سيخ حممد بن �سع�د بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خثثادم  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي   ،
عبدالعزيز اآل �سع�د، واإىل �ساحب ال�سم� امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن 

عبد العزيز اآل �سع�د، مبنا�سبة الي�م ال�طني الث 92 للمملكة.

خرباء وباحثون:
العاملية والقوى  الدول  بني  اأكر  تعاونًا  يتطلب  الأو�سط  ال�سرق  يف  وال�ستقرار  •ال�سالم 

الإقليمي ال�ستقرار  م�ستقبل  حتدد  كونها  املحليَّة  ال�سيا�سات  اأولويات  ترتيب  اإعادة  •�سرورة 
الأهمية بالغ  التوتر  لتخفيف  ة  ُمِلحَّ حاجة  املنطقة  دول  بني  •احلوار 

العاملي القت�ساد  ل�ستقرار  مركزية  اخلليج  •منطقة 
رئي�سية فر�سًا  معه  يجلب  اجلديد  الأو�سط  •ال�سرق 
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اأخبـار الإمـارات

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�س �سربيا يف نيويورك
•• نيويورك -وام: 

اآل نهيان وزير اخلارجية  التقى �سم� ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
والتعاون الدويل فخامة الك�سندر ف�ت�سيت�س رئي�س جمه�رية 
�سربيا ال�سديقة وبح�س�ر معايل نيك�ل �سيالك�فيت�س وزير 
 77 الثثث  الثثدورة  اأعمال  وذلثثك على هام�س  ال�سربي  اخلارجية 

للجمعية العامة لالأمم املتحدة يف ني�ي�رك.
ال�سم�  �ساحب  حتثثيثثات  الثثلثثقثثاء  خثثالل  لفخامته  �سم�ه  ونثثقثثل 
"حفظه اهلل"  الدولة  نهيان رئي�س  اآل  زايثثد  ال�سيخ حممد بن 

ومتنياته جلمه�رية �سربيا النماء والرخاء.

ال�سم�  �ساحب  اإىل  حتياته  �سم�ه  فخامته  حمل  جانبه  مثثن 
"حفظه اهلل"  الدولة  نهيان رئي�س  اآل  زايثثد  ال�سيخ حممد بن 

ومتنياته لدولة الإمارات التقدم والزدهار.
وجثثثثرى خثثثالل الثثلثثقثثاء بثثحثثث اآفثثثثثاق تثثعثثزيثثز الثثتثثعثثاون الثنائي 
اتفاقية  اأعقاب ت�قيع  الإماراتي ال�سربي يف املجالت كافة يف 
ال�سراكة الإ�سرتاتيجية ال�ساملة بني البلدين ال�سهر اجلاري، 
الإقليمية  ال�ساحتني  عثثلثثى  املثث�ثثسثثتثثجثثدات  اجلثثانثثبثثان  بثثحثثث  كثثمثثا 

والدولية وتبادل وجهات النظر ب�ساأنها.
وا�ستعر�س �سم�ه وفخامة الرئي�س ال�سربي عددا من الق�سايا 
املتحدة  لثثالأمم  العامة  اأعثثمثثال اجلمعية  جثثدول  املثثدرجثثة على 

م�اجهته  يف  املبذولة  العاملية  واجله�د  املناخي  التغري  ومنها 
الدول  مثث�ؤمتثثر  الإمثثثثارات لأعثثمثثال  دولثثة  ا�ست�سافة  مثثع  خا�سة 

الأطراف COP28 العام املقبل.
واأكد �سم� ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان خالل اللقاء على 
عمق عالقات ال�سداقة بني دولة الإمارات و�سربيا واحلر�س 
مع  خا�سة  كثثافثثة  املثثجثثالت  يف  الثنائي  تعاونهما  تعزيز  على 
التي  ال�ساملة  ال�سراكة ال�سرتاتيجية  اتفاقية  ت�قيعهما على 
امل�ستدام  النم�  لتحقيق  و�سعبيهما  البلدين  تطلعات  تدعم 

والزدهار القت�سادي.
ح�سر اللقاء معايل اأحمد بن علي حممد ال�سايغ وزير دولة.

عبداهلل بن زايد يلتقي عددا من وزراء اخلارجية يف نيويورك
•• نيويورك-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سم�  التقى 
اأعمال  امل�ساركة يف  الثثدول  عثثددا من وزراء خارجية  الثثدويل يف ني�ي�رك 

الدورة الث 77 للجمعية العامة لالأمم املتحدة كل على حدة.
فقد التقى �سم�ه معايل خ��سيه مان�يل األباري�س وزير خارجية اإ�سبانيا 
ومعايل كانديا كامارا وزيرة خارجية ك�ت ديف�ار ومعايل انريكي مانال� 

وزير ال�س�ؤون اخلارجية يف الفلبني ومعايل خ�لي� �سيزار وزير خارجية 
دون  ومعايل  بلجيكا  خارجية  وزيثثرة  حلبيب  حاجة  ومعايل  الباراج�اي 
بارم�دي�اين نائب رئي�س ال�زراء وزير خارجية تايالند ومعايل خمتار 
تلي�بريدي نائب رئي�س ال�زراء وزير خارجية كازاخ�ستان ومعايل ف�بكه 
وزير  كريف�كابيت�س  رانثثكثث�  ومثثعثثايل  ه�لندا  خارجية  وزيثثر  ه�يك�سرتا 
وزيثثر خارجية  الثثديثثن  الثثديثثن مهر  �ثثسثثراج  ومثثعثثايل  خارجية م�نتينيغرو 

طاجيك�ستان.

اخلارجية عددا من  وزراء  املعايل  اأ�سحاب  مع  �سم�ه  مباحثات  وتناولت 
املتحدة  لثثثالأمم  العامة  اجلمعية  اأعثثمثثال  جثثثدول  على  املثثدرجثثة  الق�سايا 
ومنها التغري املناخي وحتديات الأمن الغذائي و�سال�سل اإمدادات الطاقة 

بالإ�سافة اإىل جه�د �س�ن ال�سلم والأمن الدوليني.
كما جرى خالل اللقاءات بحث العالقات الثنائية وال�سراكات وم�سارات 
التعاون بني دولة الإمثثارات وهذه الدول يف عدة جمالت ومنها الطاقة 
والثقافية  وال�سياحية  والتعليمية  والقت�سادية  وال�ستثمارية  املتجددة 

والتكن�ل�جيا.
املناخي  التغري  الإمثثثثثارات يف ملف  دولثثثة  جثثهثث�د  الثثثث�زراء على  اطثثلثثع  كما 
العام   28 كثث�ب  الأطثثثثراف  الثثثدول  مثث�ؤمتثثر  ل�ست�سافة  وا�ستثثثثثثعداداتها 

املقبل.
ح�سر اللقاءات .. معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة ل�س�ؤون 
اآل نهيان  ال�سيخ �سخب�ط بن نهيان بن مبارك  التعاون الدويل ومعايل 

وزير دولة ومعايل اأحمد بن علي حممد ال�سايغ وزير دولة.

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

•• نيويورك- وام:

اأقام �سم� ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
العامة  للجمعية  الث77  الثثثدورة  اأعثثمثثال  هام�س  على  ر�سمياً  ا�ستقبال  حفل 

لالأمم املتحدة يف ني�ي�رك.

ح�سر حفل ال�ستقبال عدد من روؤ�ساء الدول واحلك�مات ووزراء اخلارجية 
كبار  اإىل  بالإ�سافة  ال�سديقة،  والأجنبية  والعربية  اخلليجية  الثثدول  لدى 
اأع�ساء  جانب  اإىل   ، الأمريكية  الإدارة  ويف  الدولية  املنظمات  يف  امل�س�ؤولني 

وفد الدولة الر�سمي امل�سارك يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.
ورحب �سم� ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان باحل�س�ر، ونقل اإليهم حتيات 

التعاون  عالقات  تعزيز  اإىل  الإمثثثارات  دولثثة  وتطلع  الر�سيدة  الدولة  قيادة 
الثنائي مع دولهم من اأجل ازدهار املجتمعات ورخاء ال�سع�ب.

مل�اجهة  ال�سبيل  املثمر  الثثدويل  والتعاون  البناءة  ال�سراكات  اأن  �سم�ه  واأكثثد 
العمل  فيجب  والثثطثثاقثثة،  الغذائي  الأمثثثن  اأبثثرزهثثا  ومثثن  احلالية  التحديات 
معا من اأجل حت�يل هذه التحديات اإىل فر�س للتنمية والتقدم والزدهار 

�سالم  ر�سالة  للعامل  ر�سالتها  الإمثثارات  دولثثة  اأن  اإىل  �سم�ه  واأ�سار  امل�ستدام. 
واأمن وا�ستقرار فه� النهج الذي اختطته الدولة منذ قيام الحتاد، وترتكز 
قيم  اأن  مثث�ؤكثثدا  ومثث�ثثسثثتثثدام،  مثثزدهثثر  م�ستقبل  اإىل  للعب�ر  رحلتها  يف  عليه 
فر�س  اأجمع  العامل  ل�سع�ب  ت�ؤمن  الإن�سانية  والأخثث�ة  والتعاي�س  الت�سامح 

احلياة الكرمية والتنمية والتط�ر.

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تك�سف تفا�سيل الن�سخة الثانية من جائزة حميد بن را�سد الدولية لال�ستدامة
•• عجمان-الفجر:

والتخطيط  البلدية  دائرة  اأعلنت 
الن�سخة  تثثثفثثثا�ثثثسثثثيثثثل  بثثثعثثثجثثثمثثثان، 
الثثثثثانثثيثثة مثثثن جثثثائثثثزة حثثمثثيثثد بن 
الدولية لال�ستدامة، ويبداأ  را�سد 
اأكت�بر   15 الرت�سيحات  ا�ستالم 
ماي�   15 يف  وينتهي   ،2022
الإعالن  يتم  حيثثثثثن  يف   2023
 2024 مثثار�ثثس  يف  الفائزين  عثثن 
عجمان  مثث�ؤمتثثر  فثثعثثالثثيثثات  �سمن 

الدويل.
لثثتثث�ؤكثثد م�اكبة  وجثثثثاءت اجلثثائثثزة 
الثثثبثثثلثثثديثثثة ا�ثثسثثرتاتثثيثثجثثيثثة وروؤيثثثثثثة 
لذا  الثثدولثثة  يف  احلكيمة  الثثقثثيثثادة 
وامل�ساريع  الأفثثكثثار  دعثثم  اإىل  �سعت 
املثثثتثثثمثثثيثثثزة يف جمثثثثثال الثثبثثيثثئثثة من 
هثثثذه اجلائزة،  ا�ثثسثثتثثحثثداث  خثثثالل 
كما تتما�سى اجلائزة مع تطلعات 

من�ساأه  اأو  مثثث�ؤ�ثثثسثثث�ثثثسثثثة  لأفثثث�ثثثسثثثل 
اأف�سل  تتبني  خا�سة  اأو  حك�مية 
يف  وت�ساهم  اخل�سراء  املمار�سات 
حماية امل�ارد الطبيعية واحلفاظ 
التنمية  وحتثثقثثيثثق  الثثبثثيثثئثثة  عثثلثثى 

امل�ستدامة.

مو�سوعات متنوعة
م��س�عات  اجلثثثثائثثثثزة  تثثتثث�ثثسثثمثثن 
متن�عة، مثل تغري املناخ والبيئة، 
املثثثنثثثاخ عثثلثثى احلالة  تثثثاأثثثثري تثثغثثري 
الطبيعية  لثثثثلثثثثمثثثث�ارد  الثثثبثثثيثثثئثثثيثثثة 
لثثالأر�ثثس. تثثاأثثثري تغري املثثنثثاخ على 
جميع  يف  الثثثثزراعثثثثيثثثثة  الأنثثث�ثثثسثثثطثثثة 
اأنثثثثحثثثثاء الثثثثعثثثثامل، الثثتثثخثثفثثيثثف من 
التكيف،  وو�سائل  املناخ  تغري  اآثثثار 
املناطق  يف  الثثبثثيثثئثثيثثة  الثثرتمثثيثثمثثات 
الطبيعية مثل م�ستنقعات بالد ما 
الطبيعية  واملناظر  النهرين  بني 

فئات اجلائزة
اأن جائزة حميد  اأو�سح احل��سني 
لال�ستدامة  الثثدولثثيثثة  را�ثثثسثثثد  بثثثن 
وم��س�عات  جمالت  عدة  تغطي 
جمم�عة  جلثثثذب  ال�ثثسثثتثثدامثثة  يف 
وا�سعة من الباحثني واملهند�سني، 
وتت�زع اإىل ثالث فئات، الأوىل هي 
اأفثث�ثثسثثل الثثبثثحثث�ث اخلا�سة  جثثائثثزة 
بثثاملثثدن املثث�ثثسثثتثثدامثثة، والثثثثثانثثيثثة هي 
الأثر  ذات  البيئية  ال�سخ�سيات 
التكن�ل�جيا  واإدخثثثال  البتكار  يف 
مفه�م  ودعثثثم  للبيئة  الثث�ثثسثثديثثقثثة 
جائزة  هثثي  والثالثة  ال�ثثسثثتثثدامثثة، 
اأف�سل م�ؤ�س�سة اأو من�ساأه حك�مية 
واأف�سل م�ؤ�س�سة اأو من�ساآت خا�سة 
تتبني اأف�سل املمار�سات اخل�سراء 
املثثثثثثثثث�ارد  حثثثثمثثثثايثثثثة  وتثثثث�ثثثثسثثثثاهثثثثم يف 
البيئة  على  واحلثثفثثاظ  الطبيعية 

وحتقيق التنمية امل�ستدامة.

اأف�سل  مل�ستقبل  الإمثثثثثثثارات  قثثثثادة 
ومثثثثثزدهثثثثثر لثثثثلثثثثبثثثثالد، بثثثالإ�ثثثسثثثافثثثة 
نثثحثث� حل�ل  الثثعثثاملثثي  اإىل الجتثثثثاه 
مل�اجهة  وا�ستدامة  خ�سرة  اأكثثر 

التحديات البيئية.

اأهداف اجلائزة
لقطاع  الثثتثثنثثفثثيثثذي  املثثثثديثثثثر  اأكثثثثثثد 
بالدائرة  والبيئة  العامة  ال�سحة 
مثثعثثني احل��سني  املثثهثثنثثد�ثثس خثثالثثد 
تكرمي  اإىل  تثثثهثثثدف  اجلثثثائثثثزة  اأن 
يثثدعثثم  م�ستقبل  كثثل مثثا  وت�سجيع 
مثث�ثثسثثتثثدام، �ثثثسثثث�اء كثثثثان اأبثثثحثثثاث يف 
�سخ�سيات  اأو  ال�ستدامة،  جمثثال 
كما  املجال،  هثثذا  يف  اإ�سهامات  لها 
اأن اجلائزة مُتنح للم�ؤ�س�سات التي 
ال�ستدامة  مبادئ  وتطبق  ُتر�سي 
لباقي  بثثه  ُيحتذى  مثثثثثاًل  وت�سبح 

امل�ؤ�س�سات.

اأف�سل  جثثثائثثثزة  اأن  اإىل  مثثث�ثثثسثثثرياً 
البح�ث اخلا�سة باملدن امل�ستدامة 
ج�ائز،  ثالثة  اإىل  بدورها  تت�زع 
30،000 درهم،  اجلائزة الأوىل 
الثانية  اجلثثثائثثثزة  اجلثثثائثثثزة،  ودرع 
اجلائزة،  ودرع  درهم،   20،000
اجلائزة الثالثة 10،000 درهم، 

ودرع اجلائزة.
امل�سابقة  كذلك م�سابقة  تت�سمن 
اأو  علمية  لثثفثثكثثرة  مل�سق  اأفثث�ثثسثثل 
الثثبثثيثثئثثة وقيمة  تثثخثثدم  جتثثريثثبثثيثثة 
اجلائزة فيها 5،000 اآلف درهم 

بال�سافة لدرع اجلائزة.
وكثثثذلثثثك �ثثسثث�ف يثثتثثم تثث�ثثسثثلثثيثثم درع 
بيئية  �سخ�سية  لأف�سل  اجلثثائثثزة 
وادخثثثثثال  البثثثتثثثكثثثار  الأثثثثثثر يف  ذات 
للبيئة  الثث�ثثسثثديثثقثثة  الثثتثثكثثنثث�لثث�جثثيثثا 
ودعم مفه�م ال�ستدامة. وكذلك 
اجلائزة  درع  ت�سليم  يثثتثثم  �ثثسثث�ف 

والت�سميم  امل�ستدامة  املمار�سات 
ثالثية  الطباعة  تنفيذ  الفعال. 
التنمية  يف  وم�ساهمتها  الأبثثثعثثثاد 
النقية  املثثثيثثثاه  اإنثثثتثثثاج  املثث�ثثسثثتثثدامثثة، 
ال�سحي  ال�سرف  مياه  ومعاجلة 
تقنيات  ا�ثثثسثثثتثثثخثثثدامثثثهثثثا،  واإعثثثثثثثثثادة 
مثثعثثاجلثثة املثثيثثاه الثثرمثثاديثثة واإعثثثثادة 
حتلية  يف  التط�رات  ا�ستخدامها، 
طرق  الثثطثثاقثثة.  وانعكا�سات  املثثيثثاه 
الإجراءات  وجمعها،  املياه  ح�ساد 
والثثث�عثثثي لثثلثثحثثد مثثن تثثلثث�ث املياه، 
بدائل الطاقة النظيفة واملتجددة، 
ا�ستك�ساف ا�ستخدام وكفاءة الطاقة 
ال�سم�سية وطاقة الرياح والطاقة 
الن�وية وم�سادر الطاقة الأخرى. 
تقييم تاأثري الطاقة املتجددة على 
البيئة وال�ستدامة، تاأثري الطاقة 
واإنتاج  القثثتثث�ثثسثثاد  عثثلثثى  الثثبثثديثثلثثة 
الأحف�ري. مناذج حت�يل  ال�ق�د 

املحمية،  املناطق  اإدارة  اخل�سراء. 
ومكافحته،  الثثهثث�اء  تل�ث  اأ�سباب 
حتثثثديثثثد مثثثالمثثثح تثثثلثثث�ث الثثثهثثث�اء 
املثثثثثثثدن احلثثث�ثثثسثثثريثثثة واحلثثثثيثثثثاة  يف 
للحد  املتقدمة  التقنيات  الربية، 
الحتبا�س  غثثثثازات  انثثبثثعثثاثثثات  مثثن 
ال��س�ل  ال�سناعات  يف  احلثثثراري 
اإىل انبعاثات خالية من الكرب�ن، 
الثثتثثنثثبثث�ؤ بثثاأمنثثاط تثثلثث�ث الثثهثث�اء يف 
املدن واملناطق ال�سناعية. حتقيق 
امل�اد  اخثثتثثيثثارات  الأخثث�ثثسثثر،  النقل 
امل�ستدامة واإعادة تدوير النفايات. 
املثثثثثثث�اد  الثثثثثتثثثثثطثثثثث�رات يف  اأحثثثثثثثثثثدث 
والتطبيقات  البناء  يف  امل�ستدامة 
�سفر  اإىل  الثث��ثثسثث�ل  الثث�ثثسثثنثثاعثثيثثة، 
من النفايات ال�سناعية من خالل 
اإدارة النفايات واإعادة تدوير امل�اد 
واإعادة ا�ستخدامها، حتقيق البناء 
الأخثث�ثثسثثر والثث�ثثسثثيثثانثثة مثثثن خالل 

مثثثثثل ت�ليد  اإىل طثثاقثثة  الثثنثثفثثايثثات 
الطاقة من اإنتاج احلرارة ملعاجلة 

النفايات.
اإىل ذلك، مت اإطالق جائزة حميد 
لال�ستدامة  الثثدولثثيثثة  را�ثثثسثثثد  بثثثن 
عجمان  مثث�ؤمتثثر  يف  الأوىل  للمرة 
الدويل للبيئة اخلام�س، يف مار�س 
�ساحب  رعثثثايثثثة  حتثثثت   ،2018
الثث�ثثسثثمثث� الثث�ثثسثثيثثخ حثثمثثيثثد بثثن را�سد 
الأعلى،  املجل�س  ع�س�  النعيمي، 

حاكم اإمارة عجمان. 

وزير العدل يبحث مع نظريه املغربي تعزيز التعاون يف املجالت القانونية والق�سائية بني البلدين
•• اأبوظبي-وام:

التقى معاىل عبداهلل �سلطان بن ع�اد النعيمي وزير العدل يف مكتبه بدي�ان 
اململكة  يف  الثثعثثدل  وزيثثر  وهبي  اللطيف  عبد  معايل  اأب�ظبي  يف  الثثث�زارة  عثثام 
يف  وال�سراكة  التعاون  عالقات  تعزيز  بهدف  وذلثثك  املثثرافثثق  والثث�فثثد  املغربية 

املجالت القان�نية والق�سائية بني البلدين ال�سقيقني.
وترحيبه  �ثثسثثعثثادتثثه  عثثن  النعيمي  عثثث�اد  بثثن  �سلطان  عثثبثثداهلل  مثثعثثاىل  واعثثثثرب 
بثثزيثثارة مثثعثثايل وزيثثثر الثثعثثدل املثثغثثربثثي والثث�فثثد املثثرافثثق لثثه مثث�ؤكثثداً على اهمية 

العالقات  الرا�سخة التي تربط ما بني البلدين ال�سقيقني واأهمية التفاقيات 
الق�سائية والقان�نية امل�قعة بني البلدين والتي كانت ثمرة جله�د التعاون 
تبادل  وت�سهيل  اجلرمية  مكافحة  يف  �ساهمت  حيث  ال�سابقة  الأعثثث�ام  خثثالل 
املجرمني وامل�ساعدة القان�نية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية والتعاون القان�ين 
والق�سائي يف املجالت املدنية والتجارية. واطلع اجلانبان خالل اللقاء على 
التجارب املتميزة يف كال البلدين، يف جمال املنظ�مة الق�سائية واأكثثدوا على 
اأهمية تبادل اخلربات واملعل�مات و�سبل تعزيز التعاون امل�سرتك. واأ�ساد ال�فد 
العدالة  واأنظمة  اللكرتوين  التح�ل  الإماراتية يف جمال  بالتجربة  املغربي 

حتقيق  جمال  يف  التقنيات،  لأحثثدث  وامل�اكبة  الدولة  يف  بها  املعم�ل  الذكية 
العدالة الناجزة وال�سفافية والرفاهية، وفقاً لأف�سل املمار�سات العاملية،وكذلك 
احل�سارية  النه�سة  ت�اكب  والتي  م�ؤخراً  �سدرت  التي  احلديثة  الت�سريعات 
التي ت�سهدها الدولة. وا�ستلم معاىل عبداهلل �سلطان بن ع�اد النعيمي خالل 
38 ملجل�س  الث  اللقاء الدع�ة التي ووجها له نظريه املغربي حل�س�ر الثثدورة 
وزراء العدل العرب املنتظر انعقادها يف 19-20 من اأكت�بر 2022. ح�سر 
رئي�س  الثثبثثادي  حمد  حممد  امل�ست�سار  �سعادة  الإمثثاراتثثي  اجلثثانثثب  مثثن  اللقاء 
احلمادي  حممد  الرحمن  عبد  املهند�س  و�سعادة  العليا  الحتثثاديثثة  املحكمة 

اأب�ع�سيبة  �سيف  جا�سم  القا�سي  و�سعادة  العدل  وزارة  وكيل  باأعمال  القائم 
مدير دائرة التفتي�س الق�سائي و�سعادة القا�سي عبد الرحمن مراد البل��سي 
منى  وامل�ست�سارة  القان�نية  لل�س�ؤون  امل�ساعد  الثثث�زارة  وكيل  باأعمال  القائم 
املغربي ح�سر  الدويل ومن اجلانب  الق�سائي  التعاون  اجلابري رئي�س ق�سم 
الدولة  لثثدى  املغرب  �سفري  باأعمال  القائم  اودادا�ثثثس  عبدالله  �سعادة  اللقاء 
و�سعادة القا�سية مليكة يانع رئي�سة دي�ان وزير العدل املغربي وامل�ست�سار �سامل 
اوديجا مدير ال�س�ؤون املدنية وامل�ست�سار ه�سام مالطي مدير ال�س�ؤون اجلنائية 

والعف� ور�سيد وظيفي م�ست�سار دي�ان معايل وزير العدل.
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حاكم عجمان: احتفال الإمارات باليوم الوطني ال�سعودي يعك�س العالقات املتجذرة بني البلدين
•• عجمان-وام:

اأكد �ساحب ال�سم� ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�س� املجل�س الأعلى حاكم 
عجمان اأن اململكة العربية ال�سع�دية هي ال�سقيقة الكربى والعمق ال�سرتاتيجي 
ورمز  العاملي،  القت�ساد  وركثثيثثزة  الإقليمي،  ال�ستقرار  وعامل  املنطقة،  لثثدول 
اإىل  ال�سادقة  والتربيكات  التهاين  باأ�سمى  �سم�ه  وتثثقثثدم  والإن�سانية.  اخلثثري 
اململكة  عاهل  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خثثادم 
عبد  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمثثري  امللكي  ال�سم�  و�ساحب  ال�سع�دية  العربية 
العزيز اآل �سع�د ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير دفاع اململكة واإىل 
ال�سعب ال�سع�دي العزيز مبنا�سبة الي�م ال�طني ال�سع�دي الث 92، الذي ي�سادف 
ذكرى ت�حيد اململكة وقيام دولة ح�سارية ق�ية ونه�سة تنم�ية �ساملة يف اأر�س 

احلرمني وقبلة امل�سلمني. وقال �ساحب ال�سم� حاكم عجمان يف كلمة له بهذه 
املنا�سبة، اإن احتفال الإمارات بالي�م ال�طني ال�سع�دي يعك�س العالقات املتجذرة 
بني البلدين والروابط الأخ�ية املتينة التي تربط بني ال�سعب الإماراتي وال�سعب 
ال�سع�دي واملا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل امل�سرتك بينهما ووحدة الروؤى والتطلعات 
والأهداف ال�سامية التي ترن� اإىل تلبية متطلبات احلياة الكرمية لأفراد ال�سعب 
وحتقيق طم�حات القيادة الر�سيدة يف تثبيت مبادئ الق�ة وال�ستقرار وحفظ 
الأمن والأمان وامل�سي قدما نح� القمم والرتقاء با�سم ال�طن يف �ستى املجالت 
اأن  �سم�ه،  واأ�ساف  والعملية.  والعلمية  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
وال�سع�دية من تط�رات كبرية  الإمثثارات  ال�ستثنائية بني  العالقات  ما حققته 
و�سلت اإىل تغيري مفه�م التعامل الثنائي وحتقيق نقلة ن�عية و�س�ل اإىل تك�ين 
�سراكة ا�سرتاتيجية كاملة يف جميع املجالت واجهت ب�حدتها وتكاتف الأيادي 

والروؤى والأفكار حتديات �سعبة قامت بتجاوزها بف�سل حكمة القيادة ووحدة 
الأفكار والت�جهات والتن�سيق امل�سرتك واإطالق مبادرات حتقق م�سالح البلدين 
" اإننا نبارك   : ال�سم� حاكم عجمان  العامل. وقال �ساحب  اأمثثام  وتعزز ق�تهما 
اإجنثثازات ونه�سة �ساملة غري م�سب�قة تعي�سها  ال�سع�دي ما حتقق من  لل�سعب 
العزيز من  �سلمان بن عبد  امللك  ال�سريفني  اململكة حتت قيادة خادم احلرمني 
خالل روؤية ال�سع�دية 2030 التي حتققت خاللها جناحات وطم�حات كبرية 
جمالت  فتحها  عن  ف�سال  ا�ستثناء،  دون  ال�سع�دية  الدولة  قطاعات  جميع  يف 
 " واأكد �سم�ه  النظيفة".  ال�سياحة والآثثثار والرتفيه والطاقة  اأهمها:  جديدة؛ 
اأن فرحة ال�سع�دية هي فرحتنا و�سعادتهم هي �سعادتنا، واإن الأخ�ة والعالقات 
ال�ستثنائية الطيبة هي الق�ة التي نتم�سك بها اأمام حتديات احلياة ونر�سم بها 

الأحالم والتطلعات وننجزها على اأر�س ال�اقع".

عمار النعيمي يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأمناء موؤ�س�سة حميد بن را�سد اخلريية
•• عجمان-وام:

تراأ�س �سم� ال�سيخ عمار بن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س 
جمل�س  رئي�س  التنفيذي  املجل�س 
را�سد  بثثن  حميد  م�ؤ�س�سة  اأمثثنثثاء 
الثثثنثثثعثثثيثثثمثثثي اخلثثثثرييثثثثة الجثثثتثثثمثثثاع 
امل�ؤ�س�سة  اأمثثثنثثثاء  ملثثجثثلثث�ثثس  الثثثثثثثاين 
لعام 2022 الذي عقد يف دي�ان 
رفع  الجتماع  بثثدايثثة  احلثثاكثثم. يف 
عثثجثثمثثان عظيم  عثثهثثد  �ثثسثثمثث� ويل 
�ساحب  اإىل  وامثثثتثثثنثثثانثثثه  �ثثثسثثثكثثثره 
الثث�ثثسثثمثث� الثث�ثثسثثيثثخ حثثمثثيثثد بثثن را�سد 
الأعلى  املثثجثثلثث�ثثس  ع�س�  النعيمي 
م�ؤ�س�سة  راعثثثثي   ، عثثجثثمثثان  حثثاكثثم 
حثثمثثيثثد بثثثن را�ثثثسثثثد اخلثثثرييثثثة على 
�سم�ه لأع�ساء  اأولها  التي  الثقة 
باإعادة  املثث�ؤ�ثثسثث�ثثسثثة  اأمثثثنثثثاء  جمثثلثث�ثثس 
للمجل�س  كثثثاأعثثث�ثثثسثثثاء  تثثعثثيثثيثثنثثهثثم 

درهثثثثثم  مثثثلثثثيثثث�ن   34 مثثثثثن  اأكثثثثثثثثر 
 8000 مثثن  اأكثثر  منها  وا�ستفاد 
مثث�ثثسثثتثثفثثيثثد، واأكثثثثثثثد املثثجثثلثث�ثثس على 
العمل  وتثثثثثرية  تثث�ثثسثثريثثع  �ثثثثسثثثثرورة 
امل�ساعدات  �سيا�سة  مثث�ثثسثثروع  على 
اخلثثثا�ثثثسثثثة بثثاملثث�ؤ�ثثسثث�ثثسثثة و�ثثثثسثثثثرورة 
�ثثثسثثثمثثث�لثثثهثثثا جثثثمثثثيثثثع احثثثتثثثيثثثاجثثثات 
على  �سم�ه  اطلع  كما  امل�اطنني. 
�ثثسثثنثث�ي ملركز  الثثنثث�ثثسثثف  الثثتثثقثثريثثر 
خلدمة  النعيمي  را�سد  بن  حميد 
الثثثثقثثثثراآن الثثثكثثثرمي حثثيثثث بثثلثثغ عدد 
العام  خثثثالل  لثثلثثمثثركثثز  املنت�سبني 
وطالبة،  طالبا   2283 اجلثثثاري 
وناق�س املجل�س مقرتح اإعادة فتح 
حلقات امل�ساجد، ووجه �سم�ه باأن 
يثثكثث�ن وفثثثثق خثثطثثه مثثثدرو�ثثثسثثثة ويف 
ال�سكانية  الكثافة  عالية  املناطق 
بثثثالثثثتثثثدرج مع  الثثثعثثث�دة  تثثكثث�ن  واأن 
خدماته  بتقدمي  املركز  ا�ستمرار 

اأع�ساء  �سم�ه  هثثنثثاأ  كما  عجمان. 
ثقة �ساحب  الأمناء على  جمل�س 
الثث�ثثسثثمثث� حثثثاكثثثم عثثجثثمثثان بثثثاإعثثثادة 
تعيينهم، م�ؤكًدا على اأهمية الدور 
مل�ا�سلة  الأمثثنثثاء  مبجل�س  املن�ط 
 .. امل�ؤ�س�سة  م�سرية  وتط�ير  دعم 
متمنيا لهم كل الت�فيق وال�سداد. 
اأ�سرة  واأثثثثنثثثى �ثثسثثمثث�ه عثثلثثى جثثهثث�د 
م�ؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي 
املخ�س�س  وبثثثراجمثثثهثثثا  اخلثثثرييثثثة 
وامل�ساريع  الإنثث�ثثسثثانثثيثثة  لثثالأعثثمثثال 
املع�زة  الأ�سر  لدعم  نفذتها  التي 
وامل�ستحقة والتي �ساهمت يف دعم 
اإمارة  يف  اخلثثريي  العمل  م�سرية 
عجمان وما تق�م به امل�ؤ�س�سة من 

مبادرات على مدار العام.
ال�سيخ   .. الجثثثثثتثثثثثمثثثثثاع  حثثث�ثثثسثثثر 
نائب  النعيمي  حميد  بثثن  اأحثثمثثد 
وال�سيخ  الأمثثثنثثثاء  جمل�س  رئثثيثث�ثثس 

للدورة الثانية.
والهتمام  الثثدعثثم  �ثثسثثمثث�ه  وثثثّمثثن 
من �ساحب ال�سم� حاكم عجمان 
مل�سرية العمل اخلريي والإن�ساين 
التي  الثثرعثثايثثة  ، وعلى  يف الإمثثثثارة 
را�سد  بثثن  حميد  مل�ؤ�س�سة  ي�ليها 
النعيمي اخلريية ؛ مما مكنها من 
حتقيق الأهداف التي اأن�سئت من 
اخلريي  العمل  وا�ستدامة  اأجلها، 
و�سائله  وتط�ير  مبادراته  وتن�ع 
�ساكًرا   ، وا�سحة،  بثثروؤيثثة  واآلياته 
للم�ؤ�س�سة  الكبري  الدعم  ل�سم�ه 
وملثثهثثامثثهثثا واملثثتثثابثثعثثة املثث�ثثسثثتثثمثثرة ملا 
�سبيل  يف  اإجنثثثثثثثازات  مثثثن  حتثثقثثقثثه 
الرتقاء بالأ�سرة امل�اطنة املتعففة 
الإمكانيات  وتثثثث�فثثثثري  واملثثثثثعثثثثث�زة 
كثثافثثة لإجنثثثثاح تثثلثثك املثث�ثثسثثاريثثع مبا 
يثث�ثثسثثهثثم يف دعثثثثم وا�ثثثسثثثتثثثقثثثرار تلك 
امارة  يف  املناطق  مبختلف  الأ�سر 

النعيمي  حميد  بثثن  الثثعثثزيثثز  عبد 
النعيمي  را�سد بن حميد  وال�سيخ 
حممد  اهلل  عبد  الدكت�ر  و�سعادة 
الأنثثث�ثثثسثثثاري و�ثثسثثعثثادة حثثمثثد ترمي 
اإبراهيم  اأحمد  و�سعادة  ال�سام�سي 
عبداهلل  طثثارق  و�سعادة  ال�سام�سي 
م�ؤ�س�سة  عثثثثام  مثثثديثثثر  الثثعثث��ثثسثثي 
حميد بن را�سد النعيمي اخلريية 
وعدد من م�ظفي امل�ؤ�س�سة حيث 
مت خثثاللثثه ا�ثثسثثتثثعثثرا�ثثس عثثثدد من 
جدول  على  املثثدرجثثة  امل��س�عات 
واأع�ساء  �سم�ه  واطثثلثثع  العثثمثثال. 
مكتب  تثثثثقثثثثريثثثثر  عثثثثلثثثثى  املثثثجثثثلثثث�ثثثس 
املالية  لل�سنة  اخلثثارجثثي  التدقيق 

املكتب. ت��سيات  واأهم   2021
التقرير  املثثجثثلثث�ثثس  وا�ثثثسثثثتثثثعثثثر�ثثثس 
حيث  للم�ؤ�س�سة  �سن�ي  الن�سف 
بثثلثثغ اإجثثثمثثثايل املثث�ثثسثثروفثثات خالل 
 2022 عثثثام  مثثن  الأول  الن�سف 

بالتعاون مع دائرة امل�ارد الب�سرية 
عثثجثثمثثان مبثثثا ي�سمن  يف حثثكثث�مثثة 
تغطية جميع تخ�س�سات امل�ؤ�س�سة. 
�سم� ويل عهد عجمان  وجثثه  كما 
باإ�سافة وقف جديد للم�ؤ�س�سة يف 
وافتتاح  بعجمان  املنامة  منطقة 

عثثثن طثثريثثق مثثنثث�ثثسثثة الثثتثثعثثلثثيثثم عن 
مقرتح  على  املجل�س  ووقثثف  بعد. 
تط�ير الهيكل التنظيمي مل�ؤ�س�سة 
حميد بن را�سد النعيمي اخلريية 
املثث�ؤ�ثثسثث�ثثسثثة بعمل  �ثثسثثمثث�ه  ، ووجثثثثثه 
حتثثلثثيثثل �ثثسثثامثثل لثثلثث��ثثسثثع احلثثثايل 

بثثثن را�سد  ملثث�ؤ�ثثسثث�ثثسثثة حثثمثثيثثد  فثثثثرع 
الثثنثثعثثيثثمثثي اخلثثرييثثة �ثثسثثمثثن مبنى 
وتغيري  م�سف�ت  منطقة  يف  �سند 
امل�سمى ال�سابق من مركز التنمية 
بن  حميد  م�ؤ�س�سة  اإىل  الريفية 

را�سد النعيمي فرع م�سف�ت.

ويل عهد عجمان يعزي يف وفاة زوجة عبد الرحمن اأمريي

جامعة الإمارات حتيي اليوم العاملي للريا�سة اجلامعية مب�ساركة 350 مت�سابقًا

�سهيل اخلييلي: الإمارات وال�سعودية .. م�سرية م�سرتكة وروابط متجذرة

•• عجمان-وام: 

عهد  ويل  النعيمي  حميد  بثثن  عثثمثثار  ال�سيخ  �سم�  قثثدم 
العزاء يف وفاة زينب عبدالرحيم زوجة  عجمان واجب 
عبدالرحمن اأمريي ووالدة كل من �سالح عبدالرحمن 
اأمثثثثريي وحمثثمثثد عثثبثثدالثثرحثثمثثن اأمثثثثريي وذلثثثك بخيمة 

العزاء مبنطقة املنارة يف دبي.

واأعرب �سم�ه عن خال�س تعازيه و�سادق م�ا�ساته لأ�سرة 
الفقيدة، �سائاًل امل�ىل العلي القدير اأن يتغمدها ب�ا�سع 
وذويها  اأهلها  ويلهم  جناته  ف�سيح  ي�سكنها  واأن  رحمته 

ال�سرب وال�سل�ان.
�سعادة   .. �سم�ه  جانب  اإىل  العزاء  واجب  قدم  كما   ?
الت�سريفات  دائثثثرة  عثثام  مدير  النعيمي  حممد  ي��سف 

وال�سيافة وعدد من كبار امل�س�ؤولني.

•• العني-الفجر: 

�سباق طريق  املتحدة،  العربية  الإمثثارات  نّظمت جامعة 
اأ�ثثسثثر م�ؤ�س�سات  �ثثسثثاركثثت فثثيثثه  داخثثثثل احلثثثثرم اجلثثامثثعثثي 
الي�م  مبنا�سبة  وذلثثثك  الثثعثثني  مبدينة  الثثعثثايل  التعليم 

العاملي للريا�سة اجلامعية، حتت رعاية الي�ن�سك�.
الأن�سطة  وحثثثثثدة  مثث�ثثسثثرف  اإبثثثراهثثثيثثثم خمثثثتثثثار،  واأ�ثثثثسثثثثار   
اهتمام  مثثثدى  يعك�س  احلثثثدث  هثثثذا  اأن  اإىل  الثثريثثا�ثثسثثيثثة 
واملنا�سبات  العاملية  بثثالأحثثداث  الإمثثثثارات  جامعة  اإدارة 

الثثدولثثيثثة والإقثثلثثيثثمثثيثثة، ومثثثثدى تثثقثثديثثرهثثا لثثثثدور واآثثثثثار 
الريا�سة والأن�سطة الال�سفية على الطالب يف املرحلة 

اجلامعية.
حيث  وم�ساركة،  م�ساركاً   350 ال�سباق  يف  �سارك  وقثثد 
اأربع فئات ت�سّمنت: الطالب  اإىل  املُ�ساركني  مّت تق�سيم 
والطالبات واأع�ساء هيئة التدري�س والإداريثثني �سيدات 
الأوائل  اخلم�سة  للفائزين  اجل�ائز  منح  ومّت  ورجثثال، 
من فئة الطالب واخلم�سة الأوائثثل من فئة الطالبات، 

والثالثة الأوائل لكلٍّ من فئة ال�سيدات والرجال.

•• اأبوظبي-وام:

عام  مثثديثثر  اخلييلي  �سعيد  �سهيل  الثثلثث�اء  �ثثسثثعثثادة  اأكثثثد 
واأمن  واجلثثمثثارك  واجلن�سية  لله�ية  الحتثثاديثثة  الهيئة 
املثثنثثافثثذ، اأن الثثعثثالقثثات الثثثثثنثثائثثيثثة بثثثني دولثثثثة الإمثثثثثارات 
ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية 
دعائمها  واأر�سى  امل�ؤ�س�س�ن  غر�سها  وم�سرتكة،  را�سخة 
وهي  ال�سعبني،  بني  متجذرة  وروابثثط  البلدين،  قيادتا 
القربى  واأوا�ثثسثثر  الُلحمة  مالمح  جُت�ّسد  التي  العالقة 
ذكرى  مبنا�سبة  كلمة  يف  ذلثثك  جثثاء  امل�سرتك.  وامل�سري 
متقدًما  والت�سعني،  الثثثثثاين  ال�سع�دي  ال�طني  الثثيثث�م 
بخال�س  و�سعباً،  قيادًة  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اإىل 
م�سرية  يف  والتقدم  الرفعة  ودوام  والتربيكات  التهاين 
" اإن دولثثة الإمثثارات واململكة  الريادة والتط�ر، وقثثال : 
للتعاون  ا�ستثنائية  مفاهيم  و�سعتا  ال�سع�دية  العربية 
ا�ستثنائي  منثث�ذج  وتاأ�سي�س  امل�سرتك  والتكامل  املتبادل 

ورخاء  اأمثثن  لتعزيز  ال�سرتاتيجية  الثثثروؤى  �سياغة  يف 
اأن  اإىل  الهيئة  عام  مدير  واأ�سار  ال�سقيقني".  ال�سعبني 
دولة الإمارات واململكة ال�سقيقة اأ�سحتا من�ذجاً متفرًدا 
املنطقة مبثثا يحقق تطلعات  ورفثثثد  ال�ثثسثثتثثقثثرار  دعثثم  يف 
اأبثثنثثائثثهثثا واملثثقثثيثثمثثني عثثلثثى اأرا�ثثسثثيثثهثثا وخمثثتثثلثثف زوارهثثثثا، 
فمنظ�ر التعاي�س ال�سلمي واإعالء قيم الت�سامح واإمناء 
تعد  ال�طنية  اله�ية  اأ�سالة  وتر�سيخ  الفكرية  الثقافة 
مثاًل  وت�سكل  الإن�سان  ورفاهية  النم�  ركائز ل�ستدامة 

عاملّيا ُيحتذى يف الإن�سانّية.
واختتم �سعادة الل�اء �سهيل �سعيد اخلييلي بالق�ل : " يف 
هذا الي�م العزيز على قل�بنا، نثمن حجم التعاون بني 
واأمن  واجلثثمثثارك  واجلن�سية  لله�ية  الحتثثاديثثة  الهيئة 
م�سرية  تعزيز  م�ؤكدين  اململكة،  يف  ونظرياتها  املنافذ 
تط�ير هذه ال�سراكة وت�ثيقها نح� التكامل القت�سادي 
والتعاون اخلالق يف اإطار منظ�مة الروابط والأهداف 

امل�سرتكة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية".

اأكرث من 100 جهة عار�سة �ساركت بروؤية
•• دبي - وام:

�سهد معر�س وظائف الإمارات "روؤية" 2022 
الثثثثذي اخثثتثثتثثم اأمثث�ثثس مثث�ثثسثثاركثثة اأكثثثثر مثثن 100 
جثثهثثة عثثار�ثثسثثة مثثن الثثقثثطثثاعثثني الثثعثثام واخلا�س 
م�فرا  الإمثثاراتثثيثثني  ال�سباب  اآلف  وا�ست�ساف 
من�سة مثالية للت�ا�سل مع م�س�ؤويل الت�ظيف 
امل�ؤ�س�سات  املهني يف كربى  والتط�ير  والتدريب 
ال�سركات  وتلقت  والعاملية.  املحلية  وال�سركات 
ال�سري  من  الآلف  ع�سرات  املعر�س  يف  امل�ساركة 
الثثثذاتثثثيثثثة يف حثثثني اأجثثثثثثرت جمثثمثث�عثثة الإمثثثثثثارات 
�سي"  دبثثلثثيثث�  "بي  كثثث�بثثثرز  وبثثرايثث�ثثسثث�وتثثرهثثاو�ثثس 
وغثثريهثثا مثثقثثابثثالت مثثبثثا�ثثسثثرة مثثع الثثبثثاحثثثثثني عن 

فر�س عمل.
و�ثثسثثهثثد الثثيثث�م الأخثثثثري جمثثمثث�عثثة مثثن اجلل�سات 
النقا�سية التحفيزية حتدث فيها جمم�عة من 
الإماراتيني الذين قرروا اتخاذ م�سارات جريئة 

يف اختيار م�سريتهم املهنية.

تكرمي  "روؤية"  مثثثثن  الأخثثثثثثثري  الثثثثيثثثث�م  وتثثثخثثثلثثثل 
الفائزين بامل�سابقات الثالث التي انعقدت خالل 
الطلبة  مهارات  وتط�ير  تعزيز  بهدف  املعر�س 
"مدر�سة دبي للرتبية  الإماراتيني. و فاز طلبة 
احلديثة" يف م�سابقة"م�ستقبلي" لريادة الأعمال 
"برق" الثثذي ي�فر مركبات  من خثثالل م�سروع 
فاز  فيما  الكهربائية.  ال�سيارات  ل�سحن  متنقلة 

طلبة مدر�سة دبي ال�طنية مب�سابقة "مربجمي 
امل�ستقبل" عن اأف�سل لعبة فيدي� هادفة واأ�سرف 
عثثلثثى املثث�ثثسثثابثثقثثة اأكثثادميثثيثثة اأ�ثثسثثرتولبثث�ثثس. و فاز 
"الت�سميم  طلبة مدر�سة دبي ال�طنيةمب�سابقة 

امل�ستدام" والتي نظمتها ايكيا - الفطيم.
الرئي�س  نائب  م�ساعدة  ال�سريف  اأ�سماء  قالت  و 
املعار�س  واإدارة  املثث�ثثسثثتثثدامثثة  الثثتثثنثثمثثيثثة  لثث�ثثسثث�ؤون 

"حقق معر�س  الثثعثثاملثثي:  الثثتثثجثثاري  مبثثركثثز دبثثي 
وظائف الإمارات "روؤية" جناحاً كبرياً يف دورته 
رائثثعثثاً م�ساهدة اجلهات  اأمثثثراً  الثثعثثام وكثثثان  لثثهثثذا 
املثث�ثثسثثاركثثة وهثثثي جتثثثري مثثقثثابثثالت مثثبثثا�ثثسثثرة مع 
الإماراتيني".  ال�سباب  من  حمتملني  مر�سحني 
لل�سركاء  املثثثحثثث�ري  بثثثالثثثدور  الثث�ثثسثثريثثف  واأ�ثثثسثثثادت 
اأن النجاح  اإثراء املعر�س م�سرية  والعار�سني يف 
التعاون  ثمرة  ه�  العام  هثثذا  لثثدورة  ال�ستثنائي 
العام  القطاعني  امل�سرتك مع م�ؤ�س�سات  والعمل 
واخلثثثا�ثثثس. ومثثثن جثثانثثبثثه قثثثال نثثثدمي بثثيثثج رئي�س 
ق�سم امل�ارد الب�سرية يف �سركة اأرامك�س: "نفخر 
الإمارات  برتاثنا ك�سركة عاملية تتخذ من دولة 
وظائف  بامل�ساركة يف معر�س  و�سعدنا  لها  مقراً 
"روؤية" الذي ي�فر لنا املن�سة مثالية  الإمثثارات 
الباحثني  الإمثثثاراتثثثي  ال�سباب  ولثثقثثاء  للت�ا�سل 
والروؤية  الإرث  ذات  ي�سارك�ننا  الذين  عمل  عن 
مل�ستقبل واعد اإذ نبحث دائماً عن اأف�سل امل�اهب 

املحلية التي ترغب بالعمل يف اأرامك�س .

الهوية واجلن�سية حتتفل باليوم الوطني ال�سعودي الـ 92

باإ�سراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي 

ُة التمور« اإطالق ال�سرتاتيجية القومية لزراعة النخيل واإنتاج التمور بال�سودان وتد�سني كتاب »املجهول ُدرَّ

•• اأبوظبي-وام:

واجلن�سية  لله�ية  الحتثثاديثثة  الهيئة  احتفلت 
ال�طني  بثثالثثيثث�م  املثثنثثافثثذ  واأمثثثثثثن  واجلثثثثمثثثثارك 
احلدودي  الغ�يفات  مبنفذ   92 الثثث  ال�سع�دي 

يف اإمارة اأب�ظبي.
وا�ستقبلت الإدارة العامة لأمن املنافذ بالهيئة 
ال�سع�ديني مبظاهر احتفالية  الزوار  الأ�سقاء 
العالقات  لثثعثثمثثق  تثثعثثبثثرًيا  تثثثذكثثثاريثثثة،  وهثثثدايثثثا 
البلدين  �ثثسثثعثثبثثي  بثثثثني  الثثثرا�ثثثسثثثخثثثة  الأخثثثثث�يثثثثثة 
ال�سقيقني، كما ت��سح املنفذ ب�سعار الحتفالت 
والتي  الإمثثارات  دولثثة  ت�سهدها  التي  الر�سمية 

حتمل و�سم "معثاً _اأبثداً".
اإدارة  وقثثثثال خثثلثثيثثفثثة حثثمثثد الثث�ثثسثثامثث�ثثسثثي مثثديثثر 
املنافذ  لأمثثن  العامة  بثثثثالإدارة  الثثربيثثة  املنافذ 
يف الهيئة : " نحتفل الي�م يف منفذ الغ�يفات 
الث92،  ال�سع�دي  الثث�طثثنثثي  بثثالثثيثث�م  احلثثثثدودي 
الهيئة  منت�سبي  كثثافثثة  تثثعثثم  الثثفثثرح  ومثثظثثاهثثر 
يف  الت�سغيلية  اجلهات  من  العاملني  وخمتلف 

املنفذ، اإذ ي�سرنا اأن ن�سارك اإخ�اننا ال�سع�ديني 
دوام  لهم  متمنني  ال�طني  بي�مهم  اأفراحهم 
الر�سيدة،  اململكة  قيادة  ظل  يف  والثثرخثثاء  العز 
م�ؤكدين التزامنا نح� ت�سخري كافة الإمكانيات 
امل�سافرين  جتثثربثثة  جلثثعثثل  الثثربيثثة  املثثنثثافثثذ  يف 

يف  وذلثثك  والي�سر،  بالراحة  تت�سم  والعابرين 
ال�سركاء  كثثافثثة  مثثع  املثث�ثثسثثرتك  التن�سيق  اإطثثثثار 
الدورية  اخلطط  و�سع  عرب  ال�سرتاتيجيني 
املنفذ  عثثرب  امل�سافرين  تدفق  مثثرونثثة  ل�سمان 
الغالية  املنا�سبة  هذه  يف  بالأ�سقاء  والرتحيب 

الهيئة  ثمنت  ذلثثك،  اإىل  جميعاً".  قل�بنا  على 
لل�سركاء  الفاعلة  واملثث�ثثسثثاركثثة  احلثثيثث�ي  الثثثدور 
لدى خمتلف املنافذ الربية واجل�ية يف �س�ء 
لأمن  الثثعثثامثثة  الإدارة  مثثع  املثث�ثثسثثرتك  التن�سيق 
املثثنثثافثثذ احثثتثثفثثاًء بثثهثثذه املثثنثثا�ثثسثثبثثة، حثثيثثث قدمت 
معزوفات  اأبثث�ظثثبثثي  �ثثسثثرطثثة  م��سيقى  فثثرقثثة 
الغ�يفات،  مثثنثثفثثذ  حثثّيثثة يف  ثثا  وعثثرو�ثثسً وطثثنثثّيثثة 
وا�ستقباًل بالزه�ر، وتقدمي الهدايا التذكارية 
اململكة.  اأبناء  الأ�سقاء  من  بالزائرين  ترحيًبا 
باإدارة  ممثلًة  الهيئة  احتفلت  ثانية،  جهة  من 
املنافذ اجل�ية والبحرية لدى منفذ  جثث�ازات 
ال�سع�ديني  بالأ�سقاء  الثثدويل  اأب�ظبي  مطار 
وختم  بالرتحاب  ا�ستقبالهم  ومت  امل�سافرين 
ال�طنية  املنا�سبة  هذه  ب�سعار  ال�سفر  جثث�ازات 
الثثثعثثثزيثثثزة، كثثمثثا تثث�ثثسثثمثثنثثت الحثثثتثثثفثثثالت حزمة 
اأب�ظبي  مطارات  عرب  املقدمة  الفعاليات  من 
يف �ثثسثثيثثاق الثثتثثعثثاون املثث�ؤ�ثثسثث�ثثسثثي و�ثثسثثمثثن اأجثثثث�اء 
اأبناء  اململكة يف قل�ب  ا�ستثنائية جت�ّسد مكانة 

ال�طن وخمتلف م�ؤ�س�ساته.

•• اخلرطوم-الفجر

�سهد معايل الدكت�ر اأب� بكر عمر الب�سري وزير 
الزراعة والغابات يف جمه�رية ال�س�دان، و�سعادة 
�سفري  اجلنيبي  حميد  حممد  حمد  الأ�ثثسثثتثثاذ 
باخلرط�م،  املثثتثثحثثدة  العربية  المثثثثارات  دولثثثة 
والأ�ستاذ الدكت�ر عبد ال�هاب زايد، اأمني عام 
والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  جائزة خليفة 
الق�مية  ال�ثثسثثرتاتثثيثثجثثيثثة  اإطثثثثثالق  الثثثثزراعثثثثي، 
جمه�رية  يف  الثثتثثمثث�ر  واإنثثتثثاج  النخيل  لثثزراعثثة 
ُة التم�ر"  ال�س�دان، وتد�سني كتاب "املجه�ل ُدرَّ
 2022 �ثثسثثبثثتثثمثثرب   22 يثثث�م اخلثثمثثيثث�ثثس  وذلثثثثك 
بح�س�ر  اخلرط�م،  بالعا�سمة  ال�سالم  بفندق 
�ثثسثثعثثادة الأ�ثثسثثتثثاذ الثثدكثثتثث�ر اأحثثمثثد عثثلثثي قنيف، 
ورعاية  فثثالحثثة  جمعية  اأمثثنثثاء  جمل�س  رئي�س 
غانا  بابا  الأ�ستاذ  و�سعادة  ال�س�دانية،  النخيل 
اأحمدو، املمثل املقيم ملنظمة الأغذية والزراعة 

)الفاو( بجمه�رية ال�س�دان.
اأ�ثثسثثار مثثعثثايل الثث�زيثثر اإىل الأهثثمثثيثثة التي  حيث 
متثلها ال�سرتاتيجية الق�مية لزراعة النخيل 

ب�سفتها  ال�س�دان  جمه�رية  يف  التم�ر  واإنتاج 
هذا  وتط�ير  تنمية  يف  ت�ساهم  طريق  خارطة 
التقليدية  �ثثسثث�اء  الثثتثثحثثديثثات  ملثث�جثثهثثة  الثثقثثطثثاع 
اأخرى.  جهة  من  املناخي  بالتغري  املرتبطة  اأو 
جائزة  من  كل  اإىل  بال�سكر  معاليه  ت�جه  كما 
والبتكار  الثثتثثمثثر  لثثنثثخثثيثثل  الثثثدولثثثيثثثة  خثثلثثيثثفثثة 
الدكت�ر  العام  اأمينها  الزراعي ممثلة ب�سخ�س 
�ثثسثثعثثادة الأ�ثثسثثتثثاذ بابا  الثث�هثثاب زايثثثد، واىل  عبد 
الأغذية  ملنظمة  املثثقثثيثثم  املثثمثثثثثل  اأحثثثمثثثدو  غثثانثثا 
�سعادة  واىل  )الفاو(  املتحدة  لثثالأمم  والثثزراعثثة 
الدكت�ر اأحمد علي قنيف، رئي�س جمل�س اأمناء 
جمعية فالحة ورعاية النخيل ال�س�دانية، على 
تعاونهم املثمر وجه�دهم القيمة يف اجناز هذه 

ال�سرتاتيجية. 
الق�مية  ال�سرتاتيجية  اخلطة  بثثاأن  واأ�ثثسثثاف 
و�سعف  قثث�ة  نقاط  على  احثثتثث�ت  قثثد  للتط�ير 
)التحليل  بثثثالثثث�ثثثسثثث�دان  الثثتثثمثثر  نثثخثثيثثل  قثثثطثثثاع 
اإ�سافة  والر�سالة.  والروؤية  للقطاع(  الرباعي 
اإىل املحاور الأ�سا�سية التي مت و�سعها كاأهداف 
ا�سرتاتيجية تنفيذية ت�سمل م�ستهدفات وقيم 

البيانات،  بثثقثث�اعثثد  ومثثرتثثبثثطثثة  زمثثنثثي  واإطثثثثثثار 
والإنتاج والإنتاجية واجل�دة، والكثار والتن�ع 
ال�راثي، والعمليات الزراعية اجليدة، والآفات 
والأمرا�س، وعمليات احل�ساد وما بعد احل�ساد 
والبح�ث  والت�س�يق  والت�سدير  والت�سنيع 
والتط�ير والإر�ساد الزراعي والقدرات الب�سرية 

وامل�ؤ�س�سية والبنيات التحتية ذات ال�سلة.
وك�سف عن الكميات التي ي�سدرها ال�س�دان من 
لدول  األف طن   650 قدرها  والبالغة  التم�ر 
اجله�د  اإىل  م�سرياً  وي�غندا،  ال�س�دان  جن�ب 
املثثبثثذولثثة لثثثزيثثثادة كثثمثثيثثة الثث�ثثسثثادر خثثا�ثثسثثة بعد 

الطلب العايل من اأوربا للتم�ر اجلافة.
فيما امتدح �سعادة �سفري الإمارات الأ�ستاذ حمد 
ومد  البلدين  بثثني  ال�سداقة  اجلنيني  حممد 
ج�س�ر الت�ا�سل مع الأ�سقاء من خالل التعاون 
اإىل الأثثثثثر الثثطثثيثثب الذي  والحثثثثثرتام، مثث�ثثسثثرياً 
والعاملية.  العربية  الثثثدول  يف  اجلثثائثثزة  تركته 
واأ�سار اإىل المكانيات التي يذخر بها ال�س�دان 
من اأرا�سي �ساحلة ومياه وثقافة زراعية متثل 
املهرجات  عرب  للتط�ير  طريقها  لتجد  فخراً 

الإمارات  دولة  جتربة  من  بال�ستفادة  م�سيفاً 
يف هذا املجال.

من جهته فقد عرب الدكت�ر عبد ال�هاب زايد 
اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
الفرح  بتقا�سم  �سعادته  الزراعي، عن  والبتكار 
اإطالق  ال�سقيق عثثرب  الثث�ثثسثث�دان  مثثع الأخثثث�ة يف 
زراعة  قطاع  لتط�ير  الق�مية  ال�سرتاتيجية 
جانب  اإىل  ال�س�دان  يف  التم�ر  واإنثثتثثاج  النخيل 
ُة التم�ر( الذي �سدر  تد�سني كتاب )املجه�ل ُدرَّ
مار�س  �سهر  يف  للجائزة  الثثعثثامثثة  الأمثثانثثة  عثثن 
ال�سابع  الثثثدويل  املثث�ؤمتثثر  اأعثثمثثال  املا�سي خثثالل 
لنخيل التنمر، هذا الكتاب الذي يعترب عالمة 
وت�سحيح  املثثجثثهثث�ل،  �سنف  تاأ�سيل  يف  فثثارقثثة 
الأخثثثثطثثثثاء الثثثتثثثي رافثثثقثثثت ال�ثثثسثثثم بثثثني خمتلف 
�سارك يف  الذي  الكتاب  واللهجات. هذا  اللغات 
اإعداده 8 وزراء زراعة من الدول التالية: دولة 
املغربية،  اململكة  املثثتثثحثثدة،  العربية  المثثثثارات 
جمه�رية م�سر العربية، دولة فل�سطني، دولة 
الأردنية  اململكة  ال�س�دان،  جمه�رية  اإ�سرائيل، 

الها�سمية، اجلمه�رية الإ�سالمية امل�ريتانية.
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الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

اإع����������الن
تعلن دائثثثرة التنمية القت�سادية بان ال�سثثثثثادة/الزعيم 

CN لالثاث امل�سري رخ�سة رقم:4145239 
قد تقدم�ا الينا بطلب

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

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

اإع����������الن
تعلن دائثثثرة التنمية القت�سادية بان ال�سثثثثثادة/بي�تاوي 

CN للتجارة العامة رخ�سة رقم:4123435 
قد تقدم�ا الينا بطلب

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

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

اإع����������الن
تعلن دائثثثرة التنمية القت�سادية بان ال�سثثثثثادة/م�ؤ�س�سة 

عبدول عبدالرحمن لعمال البال�سرت
CN قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1163172 

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

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

اإع����������الن
تعلن دائثثثرة التنمية القت�سادية بان ال�سثثثثثادة/مريينا�س 

CN للمقاولت العامة رخ�سة رقم:1179866 
قد تقدم�ا الينا بطلب

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

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

اإع����������الن
اخلري  :جنان  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN لتجارة امل�اد الغذائية رخ�سة رقم:2831190 
قد تقدم�ا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة مريفت ابراهيم من�س�ر ال �س�اد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف عبدالكرمي عبدالرحمن عبدالكرمي 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

اإع����������الن
لزياء  هادي  :خياط  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: ال�سيدات رخ�سة رقم:1112419 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حمب�ب علم عبدالغني %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف حممد مبخ�ت هادي عبداهلل ال�ساعري
تعديل ن�ع الرخ�سة/من حرفية اىل مهنية

تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل م�ؤ�س�سة مهنية 
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :دي�سينت خلدمات الت��سيل

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3719355 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ظهري عبا�س لياقت على %49

تعديل مدير / اإ�سافة ظهري عبا�س لياقت على
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سربى على عبداهلل �سعيد الق�سع�رى من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سربى على عبداهلل �سعيد الق�سع�رى من 100 % اإىل %51
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ دي�سينت خلدمات الت��سيل 

DECENT DELIVERY SERVICES 

اإىل /دي�سينت خلدمات الت��سيل ذ.م.م
DECENT DELIVERY SERVICES L.L.C

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

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سبيد تاميينغ خلدمات الت��سيل

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3925843 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ح�سام طارق طارق حمم�د %50

تعديل مدير / اإ�سافة قا�سم عبا�س وليت خان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة قا�سم عبا�س وليت خان %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد مبارك �سيف على ال�ساحلى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سبيد تاميينغ خلدمات الت��سيل 

SPEED TIMING DELIVERY SERIVICES 

اإىل /�سبيد تاميينغ خلدمات الت��سيل ذ.م.م 
SPEED TIMING DELIVERY SERVICES L.L.C

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

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :جنمة اجلبل لت�سليح الأدوات الكهربائية 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1157046 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد طيب على حممد ي��سف على %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / احمد ع��س عمر ال�سيخ على العفيفى من مالك اإىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء / احمد ع��س عمر ال�سيخ على العفيفى من 100 % اإىل %0

تعديل ن�ع نرخ�سة / من جتارية اإىل حرفية
تعديل اإ�سم جتاري من/ جنمة اجلبل لت�سليح الأدوات الكهربائية 

STAR HILLS ELECTRICAL EQUIPMENT REPAIR 

اإىل /�ستار هيل�س لت�سليح الأدوات الكهربائية 
STAR HILLS ELECTRICAL EQUIPMENT REPAIR

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

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :وادي املحبة لت�سليح الطارات

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:2819517 

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ وادي املحبة لت�سليح الطارات

WADI AL MAHABBA TYRE REPAIRS 

اإىل /وادي املحبة لت�سليح الطارات - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م 

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

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :فل�رن�سا م�دا لالزياء ذ.م.م

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:4186746 
تعديل مدير / اإ�سافة ايات ال�سالح

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ايات ال�سالح من �سريك اإىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء / ايات ال�سالح من 49 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعد ن�سيب ربيع ن�سيب ال�س�ده
تعديل راأ�س املال / من 600000 اإىل 150000

تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
 تعديل اإ�سم جتاري من/ فل�رن�سا م�دا لالزياء ذ.م.م 

FLORANCA MODA FASHION L.L.C
اإىل /فل�رن�سا م�دا لالزياء - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م 

FLORANCA MODA FASHION SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

اإع����������الن
وت�سليح  لبيع  الأبي�س  املا�س  :حمل  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: م�سجالت ال�سيارات رخ�سة رقم:1121985 
 تعديل اإ�سم جتاري من/ حمل املا�س الأبي�س لبيع وت�سليح م�سجالت ال�سيارات

 WHITE DIAMOND CAR CASSETTE RECORDERS REPAIRS & SALE SHOP 

اإىل/كراج وايت دامي�ند لت�سليح ال�سيارات 
WHITE DIAMOND AUTO REPAIR GARAGE 

رحمة  علي  جمعة   - بناية   - ال�سناعية  منطقة   - العني  العني  من   / عن�ان  تعديل 
الدرمكي اإىل العني املنطقة ال�سناعية بطحاء احلائر 530309 530309 ال�سيدة �سلمى 

خليفه خلفان خلف�ن و اخرين
تعديل ن�ساط / اإ�سافة اإ�سالح ميكانيك املركبات 4520003

تعديل ن�ساط / حذف جتارة م�سجالت وتلفزي�نات ال�سيارات 4530014
تعديل ن�ساط / حذف اإ�سالح الأجهزة الألكرتونية املنزلية 9521001

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

اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :حمل الن�ر�س لت�سليح راديرتات ال�سيارات 
CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م رخ�سة رقم:1117221 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ن�ر ال�سالم اب� اخلري %100
تعديل مدير / اإ�سافة ن�ر ال�سالم اب� اخلري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سهيد اهلل حممد اح�سان اهلل
تعديل اإ�سم جتاري من/ حمل الن�ر�س لت�سليح راديرتات ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
AL NAWRAS CARE RADIATOR REPAIRS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ كراج ن�ر�س فالور مليكانيكا ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
 NAWRAS FLOWER AUTO MECHANIC REPAIR GARAGE -

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ن�ساط / اإ�سافة اإ�سالح ميكانيك املركبات 4520003

تعديل ن�ساط / حذف اإ�سالح مربدات )راديرتات( املركبات وتنظيفها 4520006
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ي�م واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق 

اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بي �سي اإ�س خلدمات تنظيف املباين

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:4364332 
تعديل اإ�سم جتاري من/ بي �سي اإ�س خلدمات تنظيف املباين 

B C S BUILDING CLEANING SERVICES 

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

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة تنظيف وتلميع ال�سيارات 4520017
 تعديل ن�ساط / حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين 8121001

 تعديل ن�ساط / حذف خدمات التنظيف اخلارجي ) واجهات ( املباين 8129001
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ي�م واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي 

حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�سة  بخ�س��س  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
ت�بيا  ديزاين  التجاري  بال�سم   CN رقم:3846061 
ال��سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   ، كافيه 

كما كان عليه �سابقا. 
الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سب�ع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة  م�س�ؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�سة  بخ�س��س  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
م�ر  اند  ورد  التجاري  بال�سم   CN رقم:3799466 
للزه�ر والهدايا ، بالغاء طلب الغاء الرخ�سة واعادة 

ال��سع كما كان عليه �سابقا. 
الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سب�ع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة  م�س�ؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�سة  بخ�س��س  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
كافترييا  التجاري  بال�سم   CN رقم:2103482 
برجر �ست�ر بل�س ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

ال��سع كما كان عليه �سابقا. 
الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سب�ع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة  م�س�ؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بي اند بي لتجارة العدد املعدنية

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:4037985 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سمري ب�زهيك�نان حمزه ب�زهيك�نان %50

تعديل مدير / اإ�سافة �سمري ب�زهيك�نان حمزه ب�زهيك�نان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة م�هان دا�س �سيندى %35

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة هاري�س كامنانى %15
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل �سامل ح�سن �سامل احلمادى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ بي اند بي لتجارة العدد املعدنية 
B AND B HARDWARE TRADING 

اإىل /بي اند بي لتجارة العدد املعدنية ذ.م.م 
B AND B HARDWARE TRADING L.L.C

تعديل ن�ساط / اإ�سافة اإ�سالح و�سيانة التمديدات والرتكيبات ال�سحية. 4329906
تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة الأدوات ال�سحية ومتديداتها - باجلملة 4663004

تعديل ن�ساط / اإ�سافة ا�سترياد 4610008
تعديل ن�ساط / اإ�سافة اإ�سالح و�سيانة خط�ط النابيب 3311002

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

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

اإع����������الن
للمقاولت  حممد  ثروت  :حمم�د  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

 CN العامة- �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م رخ�سة رقم:4169180 

قد تقدم�ا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ حمم�د ثروت حممد للمقاولت العامة- �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م 

 MAHMOUD THARWAAT MOHAMED GENERAL CONTRACTING-

SOLE PROPRIETORSHIP L L C

اإىل /رويال بارك للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م 

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

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل ي�م واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي 

حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
انطالق حتدي املليار خطوة لتحفيز اأفراد املجتمع على اتباع اأمناط حياة اأكرث �سحة

•• اأبوظبي-وام:

اأطلق مركز اأب�ظبي لل�سحة العامة بالتعاون مع وزارة ال�سحة و وقاية 
وتطبيق  الريا�سي  اأبثث�ظثثبثثي  وجمل�س  املجتمع  تنمية  ودائثثثرة  املجتمع 
اللياقة البدنية التحدي التفاعلي اجلديد "حتدي املليار خط�ة" والذي 
جماعي  ب�سكل  امل�سي  ممار�سة  على  املجتمع  اأفثثثراد  ت�سجيع  اإىل  يهدف 
للجمعية  التا�سع  املثث�ؤمتثثر  فعاليات  مثثع  تثثزامثثنثثاً  خثثطثث�ة  املثثلثثيثثار  لتحقيق 

الدولية للن�ساط البدين وال�سحة.
ومت اإطثثثثالق الثثتثثحثثدي �سمن فثثعثثالثثيثثات املثث�ؤمتثثر لثثهثثذا الثثعثثام حتثثت �سعار 
 23 اأ�سابيع من تاريخ  "كّل خط�ة مهّمة" و�سي�ستمر التحدي ملدة �ستة 

�سبتمرب وحتى 26 اأكت�بر املقبل .

العامل  اأنحاء  زائثثر من جميع   1000 اأكثثر من  ا�ستقطاب  اإىل  ويهدف 
اأب�  حل�س�ر فعاليات الن�سخة التا�سعة من امل�ؤمتر التي �ستقام يف مركز 
اأكت�بر وميثل   26 اإىل   23 ظبي ال�طني للمعار�س خالل الفرتة من 
املت�ا�سلة  العامة  لل�سحة  ظبي  اأبثث�  مركز  م�ساعي  من  جثثزءاً  التحدي 
لتعزيز الن�ساط البدين ورفع م�ست�ى اللياقة بني الأفراد كما يتما�سى 

مع اأهداف احلك�مة لتبني اأ�سل�ب حياة اأكر �سحة.
 STEPPI تطبيق  بتحميل  التحدي  يف  بامل�ساركة  للراغبني  وميكن 
�سيتم  الذي  تقدمهم  ومتابعة  واأندرويد  اإ�س  اأو  اآي  اأجهزة  على  املجاين 
عر�سه يف م�قع اإلكرتوين خم�س�س للعدد الإجمايل للخط�ات املنجزة 
جلميع امل�سرتكني كما �سيت�سمن اأي�ساً ت��سيات ب�ساأن الأن�سطة املختلفة 
اأكثثرب عدد ممكن من  اأجثثل حت�سيل  بها من  القيام  التي ميكن لالأفراد 

للف�ز  ال�سحب  يف  خثثطثث�ات  عثثدد  بثثاأكثثرب  امل�ساركني  و�سيدخل  اخلثثطثث�ات 
بتذاكر �سفر مع الحتاد للطريان.

لل�سحة  اأبثث�ظثثبثثي  مركز  عثثام  مدير  النعيمي  �سعيد  مطر  �سعادة  وقثثال 
العامة: تعد مبادرة "حتدي املليار خط�ة" اأحدث مبادرات مركز اأب�ظبي 
لل�سحة العامة كما اأنها تنعك�س على روؤيتنا نح� جمتمع يتمتع بال�سحة 

وال�سالمة " .
واأ�ساف اأن اإطالق املبادرة ميثل فر�سة لأفراد املجتمع مبختلف اأعمارهم 
لياقتهم  على  واحلفاظ  اخلط�ات  من  عدد  باأكرب  للم�ساركة  وقدراتهم 
الذي  الن�ساط  مب�ست�ى  العامل  وتعريف  جهة  من  ون�ساطهم  البدنية 
يزخر به جمتمعنا من جهة اأخرى ول �سك اأن كل خط�ة �ستحدث فرقاً 
التحدي  هثثذا  من  الهدف  حتقيق  اأن  كما  اجلثثري  اأو  بامل�سي  كانت  �س�اء 

يتطلب جهداً جماعياً من جميع الأفراد وامل�ؤ�س�سات يف الدولة فالن�ساط 
حتدي  لإطثثالق  التخطيط  وجثثاء  ورفاهيتنا  ل�سحتنا  �سروري  البدين 
مزايا  ويت�سمن  للجميع  منا�سب  اأنثثثه  على  الثثتثثاأكثثيثثد  مثثع  خثثطثث�ة  املثثلثثيثثار 
جا�سرب  الربوفي�س�ر  قثثال  جهته  من  التقدم.  م�ست�ى  ملتابعة  تفاعلية 
�سيربجن رئي�س اجلمعية الدولية للن�ساط البدين وال�سحة اإن "حتدي 
مثث�ؤمتثثر اجلمعية  روؤيثثثة  مثثع  يتما�سى  املثثركثثز  مثثن  املليار خط�ة" واملثثقثثدم 
الدولية للن�ساط البدين وال�سحة والتي ت�سعى لعامل ن�سط و�سحي من 
خالل ت�فري فر�س للن�ساط البدين واحلياة الن�سطة وال�سحية للجميع 
وتعد هذه مبادرة حما�سية للغاية ت�سمح مب�ساركة جميع اأفراد املجتمع 
يف الفرتة التي ت�سبق هذا امل�ؤمتر املهم و�ست�ساهم يف زيادة ال�عي باأهمية 

الن�ساط البدين بني اأفراد املجتمع.

�سقر غبا�س يبحث العالقات الرملانية مع النائب الول لرئي�س جمل�س النواب جلمهورية كولومبيا
•• بوغوتا – كوملبيا -وام:

رئي�س  غبا�س  �سقر  مثثعثثايل  بحث 
املثثجثثلثث�ثثس الثث�طثثنثثي الحتثثثثثثادي، مع 
بال�س�س  اأولثثثغثثثالثثثيثثث�ثثثسثثث�ثثثس  مثثثعثثثايل 
جمل�س  لثثرئثثيثث�ثثس  الأوىل  الثثنثثائثثبثثة 
زيارته  ثث خالل  الك�ل�مبي  الن�اب 
الثثر�ثثسثثمثثيثثة حثثالثثيثثا عثثلثثى راأ�ثثثثس وفد 
ال�طني  املثثثجثثثلثثث�ثثثس  مثثثثن  بثثثثرملثثثثاين 
الحتادي ايل جمه�رية ك�ل�مبيا 
بني  الربملانية  العالقات  تط�ير  ثث 
اجلثثانثثبثثني يف ظثثل حثثر�ثثس قيادتي 
العالقات  هثثثثثذه  عثثثلثثثى  الثثثبثثثلثثثديثثثن 
خمتلف  يف  قثثثدمثثثا  بثثثهثثثا  والثثثثثدفثثثثثع 

املجالت ذات الهتمام امل�سرتك.
الثثثذي ح�سره  الثثلثثقثثاء،  ومت خثثثالل 
�سعادة اأريكا �سان�س�س النائبة الثانية 
لرئي�س جمل�س الن�اب الك�ل�مبي 
و�سعادة �سامل را�سد الع�ي�س �سفري 
ك�ل�مبيا،  لدى جمه�رية  الدولة 
والتعاون  ال�سداقة  عالقات  بحث 
املجل�سني،  بني  القائمة  الربملانية 
وتبادل  والت�ساور  التن�سيق  وتعزيز 
الق�سايا  خمثثتثثلثثف  حثثثيثثثال  الثثثثثثراأي 

الأ�سرية  التنمية  مل�ؤ�س�سة  الأعثثلثثى 
متكني  جثثهثث�د  يف  الإمارات"  "اأم 
املراأة ب�سراكتها ورحلة عطائها مع 
القائد امل�ؤ�س�س، وفق نهج ح�ساري 
وروؤية ا�ست�سرافية واعية ل�سم�ها، 
الماراتية  املثثثثثراأة  ا�ثثسثثبثثحثثت  حثثتثثى 
وقثثثدوة لكثري من  منثث�ذجثثا ملهما 
تقدير  وباتت م��سع  العامل  ن�ساء 
عاملي باإجنازات وجناحات حققتها 

ل�طنها وللب�سرية جمعاء.
مثثثثثثثن جثثثثانثثثثبثثثثهثثثثا رحثثثثثثبثثثثثثت مثثثثعثثثثايل 
اأولغالي�س�س بال�س�س النائبة الأوىل 
لرئي�س جمل�س الن�اب الك�ل�مبي 
مبعايل �سقر غبا�س ووفد املجل�س 
املرافق، معربه  ال�طني الحتثثادي 
ل�فد  وتثثثقثثثديثثثرهثثثا  �ثثثسثثثكثثثرهثثثا  عثثثثن 
املجل�س لزيارة ك�ل�مبيا وجمل�س 
البلدين  ان  اىل  مثث�ثثسثثرية  الثثثنثثث�اب، 
الق�سايا  مثثن  الثثكثثثثثري  يف  يثثتثثفثثقثثان 
راأ�ثثثسثثثهثثثا الهثثثتثثثمثثثام مبجال  وعثثثلثثثى 
القت�ساد امل�ستدام للم�ستقبل عرب 
اخلربات  وتثثبثثادل  الثثفثثر�ثثس  تعزيز 
والمن  الزراعي  املجال  يف  خا�سة 
الثثثثغثثثثذائثثثثي ملثثثثا يثثثتثثث�فثثثر لثثثديثثثنثثثا من 

اأهمية  غبا�س  �سقر  مثثعثثايل  واأكثثثد 
الحتادي  ال�طني  املجل�س  زيثثثارة 
كثث�لثث�مثثبثثيثثا؛ وذلك  اىل جثثمثثهثث�ريثثة 
وتبادل  الثثربملثثاين  للتعاون  تعزيزا 
الثثثثزيثثثثارات واخلثثثثثثربات مبثثثا ي�سب 
وال�سعبني  الثثثبثثثلثثثديثثثن  �ثثثسثثثالثثثح  يف 
اأهمية  اإىل  مثث�ثثسثثريا  الثث�ثثسثثديثثقثثني، 
الجتماعات  انثثعثثقثثاد  ا�ثثسثثتثثمثثراريثثة 
الثثثثثثثثدوريثثثثثثثثة لثثثلثثثجثثثنثثثة الثثثث�ثثثثسثثثثداقثثثثة 
الإماراتية-الك�ل�مبية،  الربملانية 
خا�سة بعد ت�قيع املجل�س ال�طني 
الحتثثثثثثثثثثثثثادي وجمثثثثلثثثث�ثثثثس الثثثثثنثثثثث�اب 
مذكرة  كثث�لثث�مثثبثثيثثا  بثثجثثمثثهثث�ريثثة 
 ،2021 اأبريل  يف  وتعاون  تفاهم 
كثثثثاأول مذكرة  بثثرملثثانثثيثثة  �ثثسثثابثثقثثة  يف 
يربمها املجل�س ال�طني الحتادي 
افرتا�سياً يف ظل ما �سهده العامل 
فريو�س  جثثثائثثثحثثثة  تثثثداعثثثيثثثات  مثثثثن 
اأطر  تعزيز  بهدف  وذلثثك  كثث�رونثثا، 
الراأي  وتبادل  والتن�سيق  الت�ساور 
الثثثقثثث�ثثثسثثثايثثثا ذات  حثثثثيثثثثال خمثثثتثثثلثثثف 

الهتمام امل�سرتك.
اهتمام  اىل  مثثثعثثثالثثثيثثثه  وتثثثثثطثثثثثرق 
دولة  الر�سيدة يف  القيادة  وحر�س 

وتعزيز  املثث�ثثسثثرتك،  الهثثتثثمثثام  ذات 
الثثتثث�ا�ثثسثثل وتثثثبثثثادل الثثثزيثثثارات بني 
اأهمية  على  والثثتثثاأكثثيثثد  املجل�سني، 
امل�ؤ�س�سات  املهم الذي ت�ؤديه  الدور 
عالقات  تثثعثثزيثثز  يف  الثثتثث�ثثسثثريثثعثثيثثة 
البلدين،  بني  والتعاون  ال�سداقة 
التي يحر�س كالهما على تنميتها 

وت��سيع اآفاقها يف املجالت كافة.
ح�سر اللقاء وفد املجل�س ال�طني 
جلنة  جمم�عة  اأع�ساء  الحتثثادي 
اأمريكا  ال�سداقة مع برملانات دول 
الدكت�ر  �سعادة كل من  الالتينية، 
رئي�س  الثثثثطثثثثايثثثثر  حثثثمثثثيثثثد  طثثثثثثثثارق 
العابدي  را�سد  و�سعيد  املجم�عة، 
نثثائثثب رئثثيثث�ثثس املثثجثثمثث�عثثة، ومرمي 
املجم�عة،  ع�س�  ثنية  بثثن  مثثاجثثد 
اأع�ساء املجل�س ال�طني الحتادي، 
و�ثثثسثثثعثثثادة كثثثل مثثثن الثثثدكثثثتثثث�ر عمر 
عثثبثثد الثثرحثثمثثن الثثنثثعثثيثثمثثي الأمثثثثني 
الب�سطي  وعفراء  للمجل�س،  العام 
املثث�ثثسثثاعثثد لالت�سال  الثثعثثام  الأمثثثثني 
املرزوقي  اأحمد  وطثثارق  الربملاين، 
ل�س�ؤون  املثث�ثثسثثاعثثد  الثثثعثثثام  الأمثثثثثثني 

رئا�سة املجل�س.

المثثثثثثثثارات بثثثدعثثثم ومتثثثكثثثني املثثثثثراأة 
خدمة  يف  الريادي  بدورها  للقيام 
مق�مات  كل  لها  وهثثيثثاأت  املجتمع، 
المارات  دولة  تاأتي  النجاح، حيث 
يف متثيل  عاملياً  الرابعة  املرتبة  يف 
ن�سبة  بلغت  اإذ  الثثثربملثثثان  يف  املثثثثثراأة 
 ./50%/ املجل�س  ع�س�ات  عثثدد 
واو�سح معاليه اأن الإجنازات التي 
ثمارها  الإمثثاراتثثيثثة  املثثثثراأة  حت�سد 
امل�ؤ�س�س  القائد  روؤيثثة  تعك�س  الن 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغف�ر له 
ثراه"، حيث  "طيب اهلل  نهيان  اآل 
الق�ي  حثث�ثثسثث�رهثثا  املثثثثثثثراأة  اثثثبثثتثثت 
وعثثثطثثثاءهثثثا الثثثفثثثاعثثثل واملثثثتثثثمثثثيثثثز يف 
خدمة وطنها يف خمتلف املجالت 
�سعيد  على  �سيما  ل  والقطاعات، 
القرار  �سنع  عملية  يف  م�ساركتها 
املجل�س  يف  ع�س�يتها  خثثثالل  مثثن 

ال�طني الحتادي.
الكبري  الثثدور  اأهمية  واكثثد معاليه 
فثثثاطثثثمثثثة بنت  الثثث�ثثثسثثثيثثثخثثثة  لثثث�ثثثسثثثمثثث� 
الن�سائي  الحتثثثثاد  رئي�سة  مثثبثثارك 
الثثثثعثثثثام رئثثيثث�ثثسثثة املثثجثثلثث�ثثس الأعثثثلثثثى 
الرئي�سة  والثثطثثفثث�لثثة  لثثثالأمثثث�مثثثة 

الحتادي اىل 50 يف املائة.
اأريكا  مثثن جثثانثثبثثهثثا رحثثبثثت �ثثسثثعثثادة 
لرئي�س  الثانية  النائبة  �سان�س�س 
الثثثثنثثثث�اب مبثثثعثثثايل �سقر  جمثثلثث�ثثس 
غبا�س ووفد املجل�س املرافق واأكد ت 
اأهمية الزيارات الثنائية مل�ساهمتها 
بني  القائمة  الثثعثثالقثثات  تعزيز  يف 
الثث�ثثسثثديثثقثثني يف خمتلف  الثثبثثلثثديثثن 
عن  �سعادتها  وتطرقت  املثثجثثالت. 

الزراعية  الرا�ثثسثثي  مثثن  م�ساحات 
ونرغب يف تعزيز هذا اجلانب من 

خالل ال�ستثمارات املتبادلة.
تعزيز  اأهثثثمثثثيثثثة  مثثعثثالثثيثثهثثا  واكثثثثثثدت 
املثثثثجثثثثالت  كثثثثافثثثثة  الثثثثثعثثثثثالقثثثثثات يف 
للمراأة  املثثهثثم  الثثثثدور  اىل  وا�ثثثسثثثارت 
يف خمثثتثثلثثف املثثثثجثثثثالت خثثا�ثثسثثة يف 
و�س�ل  مثمنة  الت�سريعي  املثثجثثال 
ال�طني  املجل�س  يف  الن�ساء  ن�سبة 

دور املثثثراأة يف الثثربملثثان ..لفثثتثثة اإىل 
اأن ن�سبة متثيل الن�ساء يف الربملان 
يف   30 اىل  و�ثثسثثلثثت  الثثكثث�لثث�مثثبثثي 
ان  املائة ونطمح اىل تعزيزها ايل 
املائة. وقالت ان  50 يف  ت�سل اىل 
يف  واجلثث�هثثري  ال�سا�سي  العن�سر 
للمنا�سب  وتقلدها  املثثثراأة  متكني 
الثثعثثلثثيثثا هثثث� الثثتثثعثثلثثيثثم واأنثثثثثه ج�هر 

متكني املراأة.

وفد الإمارات يوا�سل عقد اللقاءات والجتماعات على هام�س الدورة الـ77 للجمعية العامة لالأمم املتحدة
•• نيويورك - وام:

وا�ثثسثثل وفثثد دولثثثة الإمثثثثارات ولثثلثثيثث�م الثثرابثثع على الثثتثث�ايل عقد اللقاءات 
بالدورة  م�ساركته  هام�س  على  والثثهثثامثثة  امل�ست�ى  رفيعة  والجثثتثثمثثاعثثات 
ال�سابعة وال�سبعني للجمعية العامة لالأمم املتحدة. فقد األقت معايل رمي 
الإمارات  بيان دولة  اأم�س  الثثدويل،  التعاون  ل�س�ؤون  الها�سمي وزيرة دولة 
ال�سالم  على  الأمثثن، ح�ل احلفاظ  ملجل�س  امل�ست�ى  رفيعة  اإحاطة  خالل 
ل�كا  مبعايل  معاليها  التقت  ذلثثك،  اإىل  بالإ�سافة  اأوكثثرانثثيثثا.  يف  والأمثثثن 
لإن�ساء  تفاهم  مذكرة  لت�قيع  وذلك  مارين�،  �سان  خارجية  وزير  بيكاري 
ال�سيد دافيد  التقت معاليها مع  البلدين. كما  جلنة تعاون م�سرتك بني 

بي�سلي املدير التنفيذي لربنامج الأغذية العاملي.
بدوره، ح�سر معايل خليفة �ساهني املرر وزير دولة، الجتماع ال�زاري بني 
دول جمل�س التعاون اخلليجي والحتثثاد الأوروبثثي. كما �سارك معاليه يف 
الدولية  امل�ساعدة  لتن�سيق  املخ�س�سة  الت�سال  للجنة  الثث�زاري  الجتماع 
م�ست�ى  على  رئي�سية  تن�سيق  كاآلية  تعمل  والثثتثثي  الفل�سطيني،  لل�سعب 
األقى  حيث  الفل�سطيني،  لل�سعب  الإمنائية  امل�ساعدة  لتقدمي  ال�سيا�سات، 
الثثفثثرتة من  الإمثثثثثارات خثثثالل  دولثثثة  " �ساهمت  فثثيثثهثثا:  قثثثال  معاليه كلمة 

2016 اإىل 2022، باأكر من 684 ملي�ن دولر، يف اإطار اجله�د التي 
تبذلها لدعم الأو�ساع الإن�سانية لل�سعب الفل�سطيني، حيث تلقت الأونروا 
اأمريكي  143 ملي�ن دولر  اأمريكي، منها  165 ملي�ن دولر  اأكر من 
العينية،  للم�ساعدات  اأمريكي  دولر  ملي�ن   11،7 و  للتعليم،  خم�س�سة 
و�س�ريا  والأردن  الغربية  وال�سفة  غزة  يف  الجتماعية  اخلدمات  وبرامج 
دولر  ملي�ن   25 بتقدمي  مثث�ؤخثثراً  الإمثثثثارات  دولثثة  تعهدت  كما  ولثثبثثنثثان. 

اأمريكي، اإىل م�ست�سفى املقا�سد يف القد�س ال�سرقية لتعزيز خدماته".
واأ�ثثسثثاف معاليه : " تثثدعثثم دولثثثة الإمثثثثارات جتثثديثثد وليثثثة وكثثالثثة الغ�ث 
الدولية "الأونروا"، وت�ؤكد دورها الرائد يف تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية، 
وبرامج احلماية ملاليني الالجئني الفل�سطينيني. وهنا اأود اأن اأ�سدد على 
اأهمية ا�ستمرار ال�كالة بتقدمي جميع اخلدمات، يف اإطار وليتها لالجئني 

الفل�سطينيني".
من جهته ان�سم معايل الدكت�ر �سلطان بن اأحمد اجلابر، وزير ال�سناعة 
املناخي،  للتغري  الإمثثارات  املبع�ث اخلا�س لدولة  املتقدمة  والتكن�ل�جيا 
اإىل قادة العامل وال�زراء واخلرباء يف منتدى بل�مربغ لالأ�س�اق النا�سئة، 
للتاأكيد على اأهمية النتقال الناجح للطاقة وباأ�سعار معق�لة، ودفع عجلة 
خالل  ت�سريحاته  يف  معاليه  واأكثثثد  املناخي.  والعمل  القت�سادي  النم� 

يتجاوز  األ  على  للحفاظ  واقعية  ا�سرتاتيجية  اإىل  احلاجة  على  املنتدى 
م�ست�ى ارتفاع درجات احلرارة عاملياً 1،5 درجة مئ�ية، مع ت��سيع نطاق 
الدكت�ر �سلطان  التقى معايل  اإىل الطاقة بتكلفة منا�سبة. كما  ال��س�ل 
لل�س�ؤون اخلارجية  الدولة  وزيثثر  عثثادل اجلبري  اأحمد اجلابر مبعايل  بن 

ع�س� جمل�س ال�زراء مبع�ث اململكة العربية ال�سع�دية ل�س�ؤون املناخ.
من جهته، التقى معايل ال�سيخ �سخب�ط بن نهيان اآل نهيان، وزير دولة، 
نقا�س  له  كان  كينيا. كذلك  رئي�س جمه�رية  روت�  �سام�ي  وليام  فخامة 
مثمر مع فخامة اأومارو �سي�س�ك� اأومبال� رئي�س جمه�رية غينيا بي�ساو، 
ومعايل اأوليفيا روامبا وزيرة اخلارجية والتعاون الإقليمي والب�ركينيني 

باخلارج يف جمه�رية ب�ركينا فا�س�.
كما ح�سر معاليه اجتماعاً ح�ل مبادرة الإرث الأخ�سر لإثي�بيا ودورها 
يف مكافحة تغري املناخ، واجتماعاً اآخر رفيع امل�ست�ى لالأمم املتحدة، ح�ل 
ال��سع يف منطقة ال�ساحل، والتقى معاليه بال�سيد مايك هامر، املبع�ث 

الأمريكي اخلا�س للقرن الأفريقي.
منطقة  حثث�ل  امل�ست�ى  رفيع  الجتماع  يف  م�ساركته  خثثالل  معاليه  وقثثال 
ال�ساحل: " ت�ؤكد دولة الإمارات على �سرورة الق�ساء على الأيدي�ل�جيات 
املتطرفة التي تعيق التنمية وال�سالم والزدهار يف دول ال�ساحل"، م�سريا 

املتزايد  التهديد  اإزاء  بثثالثثغ  بقلق  ت�سعر  تثثثزال  ل  الإمثثثثارات  دولثثثة  اأن  اإىل 
الإرهثثابثثيثثة يف منطقة  قثثبثثل اجلثثمثثاعثثات  لثثلثثحثثدود مثثن  الثثعثثابثثرة  لالأن�سطة 

ال�ساحل".
امل�ساعدات  بتقدمي  الإمثثثثارات  دولثثثة  الثثتثثزام  ال�سدد  هثثذا  يف  معاليه  واأكثثثد 
الإغاثية ومد يد الع�ن للمحتاجني، يف اإطار �سيا�ستها ور�سالتها الإن�سانية 
دون  املجتمعات  معاناة  من  التخفيف  يف  الرا�سخة  وقيمها  واحل�سارية، 
الطائفة  اأو  الل�ن  اأو  العرق  اأو  البقعة اجلغرافية  اأ�سا�س  بناء على  متييز 

اأو الديانة.
ال�ساحل يدفع  واأن  املناخ ل يعرتف باحلدود،  "اإن تغري  واأ�ساف معاليه: 
يف  املنخف�سة  م�ساهمته  مثثن  الثثرغثثم  على  الثث�ثثسثثدد،  هثثذا  يف  بثثاهثثظثثاً  ثمناً 

انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري العاملية".
اخلارجية  وزيثثثر  م�ساعد  ال�سام�سي،  �سلطان  �ثثسثثعثثادة  ح�سر  جانبه  مثثن 
والثثتثثعثثاون الثثثدويل لثث�ثثسثث�ؤون التنمية الثثدولثثيثثة، الجثثتثثمثثاع الثثثث�زاري ملانحي 

الأونثروا الذي ا�ست�سافته اململكة الأردنية الها�سمية ومملكة ال�س�يد.
ل�س�ؤون  الثث�زيثثر  م�ساعد  احل��سني،  يعق�ب  �سعادة  �ثثسثثارك  فقد  واأخثثثثرياً، 
املنظمات الدولية، يف الجتماع التن�سيقي ال�سن�ي ل�زراء خارجية الدول 

الأع�ساء يف منظمة التعاون الإ�سالمي.

الوفود امل�ساركة اأ�سادت باجلهود املميزة التي تب�سر بنجاح احلدث الأر�سيفي الكبري

الأر�سيف واملكتبة الوطنية ي�ستعر�س ا�ستعداداته ل�ست�سافة كوجنر�س املجل�س الدويل لالأر�سيف يف اأبوظبي

مقدمتها:  ويف  واملثث�ثثسثثتثثقثثبثثلثثيثثة، 
ودوره  ال�ثثثسثثثطثثثنثثثاعثثثي  الثثثثثذكثثثثثاء 
الأر�سيفية،  اجلثثثثهثثثث�د  دعثثثثثم  يف 
ت�ستند  التي  امل�ستدامة  واملعرفة 
اإىل الأر�ثثسثثيثثفثثات والثثتثثي تثثعثثّد من 
للتنمية  الأ�ثثثسثثثا�ثثثسثثثيثثثة  املثثثقثثث�مثثثات 
املثث�ثثسثثتثثدامثثة، والأدلثثثثثثة والثثثثثقثثة يف 

املجل�س  كثث�جنثثر�ثثس  ل�ثثسثثتثث�ثثسثثافثثة 
اأب�ظبي يف  لالأر�سيف يف  الثثدويل 
حر�س  مثثث�ؤكثثثداً   2023 اأكثثتثث�بثثر 
دولة الإمارات على اأن يك�ن حدثاً 
وباهراً  ن�عه  من  وفثثريثثداً  مميزاً 

بكل تفا�سيله وفعالياته.
اللقاء  اأن  اإىل  �ثثسثثعثثادتثثه  واأ�ثثثثسثثثثار 

لالأر�سيف، وقد اأكد فيها اأن دولة 
التي  املثثتثثحثثدة  العربية  الإمثثثثثارات 
الأر�سيفي  احلثثثدث  �ست�ست�سيف 
الت�سامح  واحثثثثثثثثة  هثثثثثي  الثثثكثثثبثثثري 

والتعاي�س الإن�ساين.
ا�ستعدادات  �سعادته  وا�ستعر�س 
ال�طنية  واملثثثكثثثتثثثبثثثة  الأر�ثثثثسثثثثيثثثثف 

الأر�سيفات وحفظ ال�سجالت وما 
ت�اجهه مثثن حتثثديثثات مثثن جانب 
الجتماعي  الثثثتثثث�ا�ثثثسثثثل  و�ثثثسثثثائثثثل 

وغريها.
وتطرق �سعادة مدير عام الأر�سيف 
الأماكن  اإىل  الثث�طثثنثثيثثة  واملثثكثثتثثبثثة 
امل�ؤمتر،  �سي�ف  لإقثثامثثة  املثثمثثيثثزة 

بال�سي�ف �سيبداأ يف مركز اأب�ظبي 
ال�طني للمعار�س يف حفل افتتاح 
الكبري،  الأر�سيفي  بالعر�س  يليق 
ميداناً  �سيك�ن  نف�سه  املركز  واأن 
وامللتقيات  والثثثث�ر�ثثثثس  لثثثلثثثنثثثدوات 
امل��س�عات  اأهثثثم  �ستناق�س  الثثتثثي 
املعا�سرة  الأر�ثثسثثيثثفثثيثثة  والق�سايا 

مكان  اإىل  و�ثثسثث�لثثهثثم  وتثث�ثثسثثهثثيثثل 
اأن  اإىل  املثثث�ؤمتثثثر؛ مثث�ثثسثثرياً  انثثعثثقثثاد 
ال�سي�ف �سيجدون متعة كبرية يف 
هام�س  على  امل�ساحبة  الفعاليات 
الك�جنر�س، والتي �ستك�ن مميزة 
مثثن حيث  احلثثثدث  مثثع  ومتكاملة 
�سكلها وم��س�عها، واأن ال�سي�ف 
املعامل  بني  رائعاً  وقتاً  �سيق�س�ن 
الفنية  واملثثهثثرجثثانثثات  الثثتثثاريثثخثثيثثة 
والثثرتاثثثيثثة يف دولثثة الإمثثثثارات؛ اإذ 
ال�سي�ف  لثثزيثثارة  التخطيط  مت 
الكبري،  زايثثثثثثثد  الثثث�ثثثسثثثيثثثخ  جثثثثامثثثثع 
الل�فر،  ومتحف  ال�طن،  وق�سر 
ومهرجان ال�سيخ زايد... وغريها 

من املعامل الفريدة. 
واأبثثثثثثثثدى مثثثديثثثر عثثثثثام الأر�ثثثسثثثيثثثف 
واملثثكثثتثثبثثة الثث�طثثنثثيثثة تثثثفثثثاوؤلثثثه باأن 
الدويل  املجل�س  ك�جنر�س  يك�ن 
فخراً  اأبثثث�ظثثثبثثثي  يف  لثثثالأر�ثثثسثثثيثثثف 
املتحدة  العربية  الإمثثارات  لدولة 
ا�ست�سافة  عثثلثثى  اعثثثثتثثثثادت  الثثثتثثثي 
الفعاليات العاملية الكربى، ودليل 
اأك�سب�  ملعر�س  ا�ست�سافتها  ذلثثك 
2020 يف دبي، والذي ابهرت به 

العامل. 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأ�ثثثثثثسثثثثثثادت الثثثثث�فثثثثث�د املثثث�ثثثسثثثاركثثثة يف 
اجتماعات امل�ؤمتر ال�سن�ي التا�سع 
لالأر�سيف  الثثثثثثثدويل  لثثلثثمثثجثثلثث�ثثس 
الثثثثذي تنعقد دورتثثثثه احلثثالثثيثثة يف 
"روما"  الإيثثثطثثثالثثثيثثثة  الثثعثثا�ثثسثثمثثة 
واملكتبة  الأر�ثثسثثيثثف  بثثا�ثثسثثتثثعثثدادات 
ك�جنر�س  ل�ست�سافة  الثث�طثثنثثيثثة 
املثثجثثلثث�ثثس الثثثثثثدويل لثثالأر�ثثسثثيثثف يف 
اأب�ظبي يف اأكت�بر 2023م حتت 
املعرفة"،  "اإثراء جمتمعات  �سعار 
وباملحاور التي �سيناق�سها امل�ؤمتر 
وهي يف �سلب الق�سايا الأر�سيفية 
كالذكاء  وامل�ستقبلية؛  املعا�سرة 
ال�سطناعي ودوره يف دعم اجله�د 
امل�ستدامة  واملثثعثثرفثثة  الأر�ثثسثثيثثفثثيثثة، 
الأر�سيفات  اإىل  تثث�ثثسثثتثثنثثد  الثثثتثثثي 
والتي تعّد من املق�مات الأ�سا�سية 

للتنمية امل�ستدامة وغريهما. 
األقاها  اإثر الكلمة التي  جاء ذلك 
اآل علي  مثثاجثثد  اهلل  عثثبثثد  �ثثسثثعثثادة 
واملكتبة  الأر�ثثثسثثثيثثثف  عثثثثام  مثثثديثثثر 
امل�ساركة  الثث�فثث�د  اأمثثثثام  الثث�طثثنثثيثثة 
يف اجثثتثثمثثاعثثات املثثجثثلثث�ثثس الثثثثدويل 

الراغبني  بجميع  �سعادته  ورحب 
بامل�ساركة يف هذا احلدث الأر�سيفي 
الذي ينعقد كل اأربعة �سنني مرة، 
وتعّد ا�ست�سافة الأر�سيف واملكتبة 
ال�طنية له يف دولثثة الإمثثثارات يف 
يحّل  مثثرة  اأول   20233 اأكت�بر 
ال�سرق  مبثثنثثطثثقثثة  �ثثسثثيثثفثثاً  فثثيثثهثثا 

الأو�سط. 
واملكتبة  الأر�ثثثسثثثيثثثف  واأقثثثثثثثام  هثثثثذا 
امل�ؤمتر  انثثعثثقثثاد  الثث�طثثنثثيثثة مبثثقثثر 
جناحاً خا�ساً للتعريف والرتويج 
املجل�س  كثث�جنثثر�ثثس  ل�ثثسثثتثث�ثثسثثافثثة 
اأب�ظبي يف  لالأر�سيف يف  الثثدويل 
وجثثثرى يف هذا   ،2023 اأكثثتثث�بثثر 
اجلناح ت�زيع الهدايا الرتويجية 
امل�ؤمتر  اجتماعات  للم�ساركني يف 
و�سرح  للمجل�س،  التا�سع  ال�سن�ي 
طثثثثرق الثثتثث�ثثسثثجثثيثثل واملثثث�ثثثسثثثاركثثثة يف 
كثثثث�جنثثثثر�ثثثثس املثثثجثثثلثثث�ثثثس الثثثثثثثدويل 
دولثثثثثة  يف   2023 لثثثثالأر�ثثثثسثثثثيثثثثف 
الإمارات العربية املتحدة، وعر�س 
ال�طنية  واملثثثكثثثتثثثبثثثة  الأر�ثثثثسثثثثيثثثثف 
ترويجية  اأفثثثثثالمثثثثثاً  اجلثثثثنثثثثاح  يف 
امل�ساركني  الأر�سفيني  ل�ست�سافة 

يف اأب�ظبي.  

موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال حتتفي باليوم الدويل للغات الإ�سارة
•• دبي-الفجر:

لرعاية  دبثثثي  "م�ؤ�س�سة  حتثثتثثفثثي 
الن�ساء والأطفال  بالي�م الدويل 
" الثثثثذي  اأقرته  لثثلثثغثثات الإ�ثثثسثثثارة 
اجلثثثمثثثعثثثيثثثة الثثثعثثثمثثث�مثثثيثثثة لثثثثثالأمم  
23 �سبتمرب  من كل  املتحدة يف 
عثثثام لإذكثثثثاء الثث�عثثي بثثاأهثثمثثيثثة لغة 
الكامل  الأعثثثثمثثثثال   الإ�ثثثثثسثثثثثارة  يف 
ال�سم  لثثفثثئثثة  الإنثثث�ثثثسثثثان  حلثثثقثثث�ق 
اأ�سحاب  مثثثع  تثث�ثثسثثامثثنثثاً  وذلثثثثثك   ،
الثثثثذي يت�سق مع  الثثهثثمثثم  الأمثثثثر 

الي�م  مبنا�سبة  �سعادتها  وقثثالثثت 
العاملي للغات الإ�سارة "اإن م�ؤ�س�سة 
والأطفال  الثثنثث�ثثسثثاء  لثثرعثثايثثة  دبثثثي 
للتاأكيد  املنا�سبة،  بثثهثثذه  حتتفي 
عثثلثثى حثث�ثثسثث�رهثثا ودعثثمثثهثثا جلميع 
اأ�ثثسثثحثثاب الهمم مثثن  خثثالل مام 
تثث�فثثره مثثن خثثدمثثات وت�سهيالت، 
من  اأغ�سط�س  يف  اأ�ثثسثثافثثت  حثثيثثث 
جديداً  اإجنثثثثثثثازاً  اجلثثثثثثاري  الثثثعثثثام 
بالإجنازات  الثثزاخثثر  �سجلها  اإىل 
التنفيذي  املجل�س  بثثثاإدراج  وذلثثك 
امل�ؤ�س�سة  تطبيق  دبثثثي  حلثثكثث�مثثة 

م�ؤ�س�سة  عثثثام  مثثديثثر  املثثنثث�ثثسثث�ري 
والأطفال  الثثنثث�ثثسثثاء  لثثرعثثايثثة  دبثثثي 
الإمثثثثثثثارات  دولثثثثثة  اأن   : بثثثالإنثثثابثثثة 
تعترب اإحدى اأكر الدول حر�ساً 
جلميع  م�اتية  بيئة  ت�فري  على 
اإمياناً  وذلثثثثك  الثثهثثمثثم،  اأ�ثثسثثحثثاب 
باأهميتهم ودورهم احلي�ي  منها 
وتقديراً  التنمية،  عجلة  دفثثع  يف 
ومنجزاتهم  امللح�ظة  جله�دهم 
الثثثتثثثي متثثكثثنثث�ا مثثثن حتثثقثثيثثقثثهثثا يف 
خمتلف املحافل املحلية والعاملية، 
والأدوات  الإمثثكثثانثثات  على  عطفاً 

ا�سرتاتيجية امل�س�ؤولية املجتمعية 
التي تتبناها امل�ؤ�س�سة.

اإدارات   " "امل�ؤ�س�سة  وتثثث�ثثثسثثثارك 
ومثثث�ؤ�ثثثسثثث�ثثثسثثثات الثثثثدولثثثثة والثثثعثثثامل  
الدويل  بالي�م  الحتفال  اأجمع، 
للغات الإ�سارة،  الذي  يقام حتت 
�ثثسثثعثثار لثثغثثات الثثثعثثثامل  تثث�حثثدنثثا ،، 
ان�سم   .. ال�طنية  الإ�ثثسثثارة  بلغة 
اإىل التحدي. كما يتزامن  اأي�ساً 
مع الحتفالية بالأ�سب�ع الدويل 
لل�سم من 23 �سيتمرب حتى 30 
�سيخة  �ثثسثثعثثادة  واأكثثثثدت  �سبتمرب. 

الر�سيدة  الثثقثثيثثادة  وفثثرتثثهثثا  الثثتثثي 
التمكني  �سيا�سة  مثثن  كجزء  لهم 
من  متكينهم  بثثهثثدف  الثث�طثثنثثيثثة، 
التحديات  خمتلف  على  التغلب 
اأن  اإىل  م�سرية  تثث�اجثثهثثهثثم،  الثثتثثي 
�ثثسثثاحثثب الثث�ثثسثثمثث� الثث�ثثسثثيثثخ حممد 
رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�سد  بن 
الثثثدولثثثة رئثثيثث�ثثس جمثثلثث�ثثس الثثثث�زراء 
اأول  كثثثثان  رعثثثثثاه اهلل  دبثثثثي  حثثثاكثثثم 
الهمم  اأ�سحاب  عليهم  اأطلق  من 
وذلك تقديراً ملكانتهم ودورهم يف 

بناء وازدهار املجتمع.

بالكفاءات  واملثثيثثاديثثن  القطاعات 
ال�طنية املتمكنة مبا ي�سمل ذلك 

اأ�سحاب الهمم.
بدولة  الثثث�زراء  جمل�س  اأن  يذكر 
الإمثثثثثثثارات الثثعثثربثثيثثة املثثتثثحثثدة قد 
ل�سنة   38 رقثثثثم  الثثثقثثثرار  اأ�ثثثسثثثدر 
باعتماد  يق�سي  الثثثذي   2018
الإماراتية،  الإ�سارة  لغة  قام��س 
وهثثث� اأول قثثامثث��ثثس مثثن نثث�عثثه يف 
اأ�سحاب  عثثلثثيثثه  ويثثعثثتثثمثثد  الثثثدولثثثة 
للغة  مثثعثثتثثمثثد  كثثثمثثثرجثثثع  الثثثهثثثمثثثم 

الإ�سارة باللهجة الإماراتية

ذكثثثثثي �سمن  تثثطثثبثثيثثق  كثثثاأفثثث�ثثثسثثثل 
نتائج  يف  اجلثثهثثات  اأفثث�ثثسثثل  قائمة 
التطبيقات  اإىل  ال��س�ل  تقييم 
لحتياجات  الثثثداعثثثمثثثة  الثثثذكثثثيثثثة 
اأ�سحاب الهمم 2021"، م�ؤكدة 
م�سيها على النهج الذي و�سعته 
القيادة الر�سيدة �سمن م�سريتها 
ومتثثثثكثثثثني  دعثثثثثثثثثم  يف  املثثثثث�ثثثثثسثثثثثرقثثثثثة 
اأهداف  لتحقيق  الهمم،  اأ�سحاب 
لدولة  املثثئثث�يثثة  ال�ثثسثثرتاتثثيثثجثثيثثة 
الإمارات، التي حتر�س على بناء 
الأفثثراد ومتكينهم لرفد خمتلف 
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 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيق�م الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف 
املذك�رة. من الطرف الأول : حممد اعظم عبدالكرمي - اجلن�سية : باك�ستاين 

اإىل الطرف الثاين : حممد عارف عبدال�احد ، اجلن�سية : باك�ستاين 
بال�سم التجاري )خدمات املخيبى لت�سليح الجهزة اللكرتونية(  ن�ساط الرخ�سة )ت�سليح 
الأجهزة اللكرتونية ، ا�سالح الأجهزة الإلكرتونية املنزلية( واملرخ�س من دائرة التنمية 
الإقت�سادية يف ال�سارقة رخ�سة مهنية رقم 241513 ال�سادرة بتاريخ 1992/1/14 

 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة.
وعليه �سيق�م الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل

بعد انق�ساء 14 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

تغيري ا�شـم / فايقه ابراهيم ح�شن ابراهيم الب�شر 

تقدمت امل�اطنة )فايقه ابراهيم ح�سن ابراهيم 
اأب�ظبي   - الت�ثيق  ق�سم  اىل  بطلب  الب�سر( 
ا�سمها من  )فايقه( اىل)يف( فمن لديه  بتغيري 
اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�سر العالن
رئي�س ق�شم التوثيق العام 

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : خرباء امل�ستقبل لتجارة املعدات الطبية - �ش ذ م م  
العن�ان : مكتب رقم M-06-34 ملك ال�سيخ م�سلم �سامل م�سلم بن حم العامري - 
النهدة الوىل - ال�سكل القان�ين : ذات م�س�ؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 976001 
الإقت�ساد  دائثثثثرة  تعلن  هثثثذا  مبثث�جثثب   1599354  : الثثتثثجثثاري  بال�سجل  الثثقثثيثثد  رقثثثم 
ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قثثد  بثثاأنثثه  دبثثي  يف  وال�سياحة 
املذك�رة اأعاله ، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/20 وامل�ثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات العن�ان : مكتب رقم 914 
 : هاتف   - ب�ر�سعيد   - ديثثرة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  م�ؤ�س�سة  ملك 
2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي :  ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  م�ؤ�س�سة  ملك   914 رقثثم  مكتب   : العن�ان 
 : فثثاكثث�ثثس   04-2973060  : هثثثاتثثثف   - بثث�ر�ثثسثثعثثيثثد   - ديثثثثثرة   - الثث�ثثسثثبثثاب 
قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مب�جب   04-2973071
مت تعيني امل�سفي املذك�ر اأعاله لت�سفية خرباء امل�ستقبل لتجارة املعدات 
الطبية - �ش ذ م م وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/20 
وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/20 وعلى من لديه 
اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العن�ان املذك�ر اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك 

خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 
اعالن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 1421/2022/461 نزاع حمدد القيمة  
املنظ�رة يف : الت�س�ية ال�دية للمنازعات احلادية ع�سر رقم 760  

M80262 دبي خ�س��سي من ن�ع ف�رد اك�سبل�رر رقم ال�سا�سية  م��س�ع املنازعة : املطالبة برد املركبة رقم 
املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�س�م   1FMEU73E17UA4590

املتنازع : حممد �سيد علي حممد - عن�انه : الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - اأب�هيل - ديرة - دبي  
وميثله : م��سى عي�سى م��سى العامري  

املطل�ب اإعالنه : 1 - ا�سرف عيد كرار عيد علي - �سفته : متنازع �سده 
دبي خ�س��سي   M80262 رقم  املركبة  برد  املطالبة  وم��س�عها  الدع�ى  عليكثثث  اأقثثام  قد   : الإعثثالن  م��س�ع 
1FMEU73E17UA4590 والر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب  من ن�ع ف�رد اك�سبل�رر رقم ال�سا�سية 
املحاماة.  وحددت لها جل�سة ي�م الإثنني امل�افق 2022/9/29 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 1758/2022/16 جتاري جزئي  
املنظ�رة يف : دائرة اإدارة الدع�ى الثانية ع�سر رقم 859 

1،659،150.59 درهم )ملي�ن و�ستمائة وت�سعة  م��س�ع الدع�ى : للمطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره 
 وخم�س�ن ومائة وخم�س�ن الف وت�سعة وخم�س�ن فل�سا( والفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد. 

املدعى : الإمارات دي�سرتيكت ك�لينج )امييك�ل( �س ذ م م  
عن�انه : عن�انها املختار : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد ، مركز دبي املايل ، ب�ابة رقم 3، مكتب 

رقم 605 ، رقم مكاين 2682589680 - وميثله : خالد حممد �سعيد ب�ج�سيم  
املطل�ب اإعالنه : 1- درة ال�سف�ح للتجارة العامة - �س ذ م م - �سفته : مدعى عليه 

م��س�ع الإعالن : قد اأقام عليكثثث الدع�ى وم��س�عها للمطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره 1،659،150.59 
درهم )ملي�ن و�ستمائة وت�سعة وخم�س�ن ومائة وخم�س�ن الف وت�سعة وخم�س�ن فل�سا( والفائدة القان�نية ب�اقع 9% من 
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة ي�م الإثنثن امل�افق 2022/9/26 ال�ساعة 9.00 �سباحا وتنظر 
لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  لثثذا  الإبتدائية  ع�سر  الثانية  الدع�ى  اإدارة  اأمثثام 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70021 العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 2643/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2021/94 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )27349633.73 درهم( �سامال للر�س�م وامل�ساريف. 

اإمثثارة اب�ظبي - املركز الرئي�سي - دائرة  التنفيذ : بنك اب�ظبي التجاري - عن�انه : الإمثثارات -  طالب 
معاجلة الدي�ن واملخاطر - �س ب 939 اأب�ظبي - هاتف 026962222 فاك�س 026109750  

املطل�ب اإعالنه : 1- �سريينا املحدودة - �سفته : منفذ �سده   
م��س�ع الإعالن : قد اأقام عليكثثث الدع�ى التنفيذية املذك�رة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
27349633.73 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�سافة اىل        ر�س�م خلزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية

)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0005295 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحك�م عليه / �سركة العارف للمقاولت ذ م م فرع ال�سارقة 

العن�ان : 9572887 
الدع�ى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/9/15 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�سالح / حممد ابراهيم �سادق بات�سا ،  بالتايل : ن�س احلكم 
حكمت املحكمة 

بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ 39259 درهم فقط )ت�سعة وثالث�ن الف 
ومائتني وت�سعة وخم�س�ن درهم( والزمته باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من 
املدة  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  طلبات.  من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبه 

القان�نية 30 ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006453 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد رزق عبد ال�سالم الغريب  - جمه�ل حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعية :  ملي�نري ملقاولت البناء - قد رفعت الدع�ى املذك�رة اأعاله تطابكم بثثث 
:- الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ 13.200 درهم )فقط ثالثة ع�سر الف ومائتني 
درهم ل غري( بالإ�سافة اىل الفائدة القان�نية ب�اقع %12 من تاريخ املطالبة الق�سائية حتى 

تاريخ ال�سداد التام. - الزام املدعي عليه بالر�س�م وامل�ساريف. 
ال�سارقة  حمكمة  الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/28 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  انت 
ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا   )2 رقم  الدع�ى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/9/22 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : معهد اديبت للتدريب - �ش ذ م م  
العن�ان : مكتب رقم 209 ملك عبدالغفار ال�سيد حممد الها�سمي - ديرة - ب�ر�سعيد 
رقم   ، م(  م  )ذ  ال�احد  ال�سخ�س   - ذات م�س�ؤولية حمثثدودة  �سركة   : القان�ين  ال�سكل   -
الرخ�سة : 901753 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1509005 مب�جب هذا تعلن 
دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�سركة املذك�رة اأعاله ، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/7/21 وامل�ثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ر�سوان عالم حما�سبون قانونيون العن�ان : مكتب 
807 ملك ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى بن �سليمان ال خليفة - النهدة الوىل - هاتف : 
5876900-04 فاك�س : 5876901-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ر�سوان عالم حما�سبون قانونيون
العن�ان : مكتب 807 ملك ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى بن �سليمان ال خليفة 
  04-5876901 5876900-04 فاك�س :  - النهدة الوىل - هاتف : 
امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبثثي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هثثذا  مب�جب 
املذك�ر اأعاله لت�سفية معهد اديبت للتدريب - �ش ذ م م وذلك مب�جب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/7/21 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2022/7/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم 
اأعثثثاله،  املثثذكثث�ر  الثثعثثنثث�ان  عثثلثثى  بثثدبثثي  الثثكثثائثثن  املثثعثثني يف مكتبه  امل�سفي  اإىل 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : تي تي دفا�سي للمجوهرات - �ش ذ م م  
51 ملك حمد احمد عتيق املهريي - بردبي / الكرامة - ال�سكل  العن�ان : حمل رقم 
بال�سجل  القيد  رقم   710826  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�س�ؤولية حمثثدودة   : القان�ين 
التجاري : 1137873 مب�جب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذك�رة اأعاله ، وذلك مب�جب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/5/27 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/5/27
بن  ال�سيخ عبداهلل  807 ملك  : مكتب  العن�ان  قانونيون  ر�سوان عالم حما�سبون 
 : فاك�س   04-5876900  : هاتف   - الوىل  النهدة   - خليفة  ال  �سليمان  بن  عي�سى 
5876901-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( 

ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ر�سوان عالم حما�سبون قانونيون
العن�ان : مكتب 807 ملك ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى بن �سليمان ال خليفة 
  04-5876901 5876900-04 فاك�س :  - النهدة الوىل - هاتف : 
امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبثثي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هثثذا  مب�جب 
املذك�ر اأعاله لت�سفية تي تي دفا�سي للمجوهرات - �ش ذ م م وذلك مب�جب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/5/27 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2022/5/27 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم 
اأعثثثاله،  املثثذكثث�ر  الثثعثثنثث�ان  عثثلثثى  بثثدبثثي  الثثكثثائثثن  املثثعثثني يف مكتبه  امل�سفي  اإىل 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0003132 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد عي�سى �سعيد م�سروم الظه�ري
جمه�ل حمل الإقامة  

انت مكلف باحل�س�ر بجل�سة 2022/10/3 اأمام مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة 
رقم  الدع�ى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
8( �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 
الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��سفك مدعي عليه.     

حرر بتاريخ  2022/9/20 م.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ا�شرف رم�شان حممد بدوي  
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005362/ 

اإىل املحك�م عليه : ا�سرف رم�سان حممد بدوي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد عبداهلل عبد ال�كيل علي علي العربي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطل�ب تنفيذه كالآتي : 

املجم�ع الكلي �سامال الر�س�م وامل�ساريف 7850.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 335/2022/20 جتاري كلي  
املنظ�رة يف : دائرة اإدارة الدع�ى الثامنة رقم 410  

م��س�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره  )13،454،434 درهم( ثالثة ع�سر ملي�ن واربعمائة واربعة 
ا�ستحقاق  تاريخ  12% من  تاأخريية مبقدار  ، وفائدة  البيع  باقي ثمن  واربعة  وثالثني درهما(  واربعمائة  الف  وخم�سني 

ال�سيكات وحتى ال�سداد التام والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  
املدعى : امين زهدي احمد عبده - واآخرون  - عن�انه : الإمارات - اإمارة ال�سارقة - املجاز - ال�سارقة - �سارع اخلان - مبنى 

الربج الول - �سقة 1202/12 - قناة الق�سباء
املطل�ب اإعالنه : 1 - ي��سف نايف عبداهلل مطلق الهري�س - �سفته : مدعى عليه 

م��س�ع الإعالن : قد اأقام عليكثثث الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره  )13،454،434 درهم( 
، وفائدة تاأخريية  ثالثة ع�سر ملي�ن واربعمائة واربعة وخم�سني الف واربعمائة واربعة  وثالثني درهما( باقي ثمن البيع 
مبقدار 12% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات وحتى ال�سداد التام والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة ي�م 
الثالثاء امل�افق 2022/9/27 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك 

قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70392

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 
املو�شوع : مذكرة اإعالن بالن�شر باحل�شور اأمام اخلربة

دبي جزئي  جتاري  د/3   2022 ل�شنة  يف الق�شية رقم 1571 
حمكمة دبي االإبتدائية

املطل�ب اإعالنه / �سركة ه�تيلز برو
اأعاله  املذك�رة  اإنتدابنا من قبل عدالة املحكمة كخربة ح�سابية بالدع�ى  اأنه مت  نحيطكم علما 
املقامة �سدكم من قبل املدعيه / �سركة ترافيلنت )م. د .م .�س( - و عليه فاأنتم مكلفني اأو من ميثلكم 
قان�نا بح�س�ر اإجتماع اأعمال جلنة اخلربة املقرر عقده ي�م الأربعاء امل�افق 26/09/2022 يف 
متام ال�ساعة 01:30 ال�احد والن�سف ظهرا وذلك عن بعد من خالل برنامج الإت�سال املرئي 
الت�ا�سل مع مكتب اخلربة للح�س�ل على رابط الجتماع وذلك على اأرقام  ، ويرجى   ZOOM
اله�اتف التالية : 0552906478 - 026331500 - ويرجى الن�سمام لالإجتماع بامل�عد 
املحدد و تقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدع�ى علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�س�ر فاإن 

اخلربة �ستبا�سر اأعمالها وفقا لل�سالحيات املخ�لة لها قان�نا 
خبـيـر ح�شـابـي / احمد على احلو�شني
قيد رقم : 83

اإعالن اإجتماع خربة 

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 70197
 اعالن بالن�شر

   837/2022/322 ا�شتئناف عقاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- ايه �سي اي للتجارة العامة - �س ذ م م  

جمه�ل حمل القامة
مبا ان امل�ستاأنف / الفا داتا - ذ م م وميثله : حمدان عبداهلل �سبيح �سيف الكعبي  

قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدع�ى رقم 2021/1481 عقاري جزئي 
�سباحا   10.00 ال�ساعة   2022/10/3 املثث�افثثق  الإثثثنثثني  يثث�م  جل�سه  لها  وحثثددت 
بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�س�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
70392 العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

MOJAU_2022- 0090645 رقم املعاملة
اإعالن / بيع وتنازل عن الرخ�شة التجارية 

)ور�سة �ستايلنج كراج ل�سيانة ال�سيارات( فردية 
ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد/ حممد ان�س ر�س�ان احلم�ى ، �س�ري اجلن�سية يرغب 
ا�سماعيل ح�سن  ا�سرف  100% وذلك اىل  والبالغة  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  يف 
علي �س�داين اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )ور�سة �ستايلنج كراج ل�سيانة ال�سيارات( والتي 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )219778( رقم  رخ�سة  مب�جب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست 

الإقت�سادية بال�سارقة. تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70408 العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 4594/2021/16 جتاري جزئي 
املنظ�رة يف : الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13 

م��س�ع الدع�ى : الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره 161،935.58 درهم )مائة وواحد و�ست�ن الفا وت�سعمائة 
وخم�سة وثالث�ن درهما وثمانية وخم�س�ن فل�سا( لل�سحة والثب�ت والزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية تع�ي�س تكميلي مببلغ 
وقدره )40،000( درهم لل�سحة والثب�ت مع �سم�ل احلكم بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة والزام املدعي عليها بالر�س�م 
الق�سائية وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد.    
3 �سارع اخلان بناية الع�ي�س طابق  اإمثثارة ال�سارقة املجاز  املدعي  : م�ؤ�س�سة النت�سار لعمال امل�اد العازلة - عن�انه : الإمثثارات 

 info@frangulf.ae 95801 ميزانني فاك�س 0097165546689 هاتف 0504242011 �س ب
املطل�ب اإعالنه : 1 - الأحمدية للمقاولت والتجارة ذ م م - �سفته : مدعي عليه 

م��س�ع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/3/14 مبثابة احل�س�ري : بالزام املدعي عليها 
161،935.58 درهم )مائة وواحد و�ست�ن الف وت�سعمائة وخم�سة وثالث�ن درهما وثمانية  بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
التام  ال�سداد  تاريخ  وحتى   2021/11/28 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  5% من  ب�اقع  والفائدة  فل�س(  وخم�س�ن 

والزمت املدعية واملدعي عليها باملنا�سب من امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 
اعالن قرار بالتنفيذ 

 107/2022/250 بيع عقار مرهون
املنظ�رة يف دائرة التنفيذ والأم�ر ال�قتية رقم 51

على  التنفيذي  احلجز  وت�قيع  التنفيذية  بال�سيغة  الرهن  عقد  بتذييل  قثثرار  ا�سدار  امل�قره  املحكمة  عدالة  من  نلتم�س   : الدع�ى  م��س�ع 
العقار املره�ن بالتفا�سيل التاليه ? اماره دبي ? الثنية الثالثة- الغزلن ? ار�س رقم 14- بلدية رقم 388-1513- رقم املبني 4- عقار 
رقم جي 15 ? الطابق جي وفق �سهادة امللكية للعقار ال�سادرة من دائرة الرا�سي والمالك بدبي بتاريخ 2010/06/20 وامل�سجلة بالعقد 
رقم 2020/26960 واملره�نه ل�سالح البنك طالب التنفيذ. - وبيع العقار باملزاد العلني وفقا لالجراءات املعم�ل بها لدى دائره الرا�سي 
? نظري املدي�نية املرت�سده بذمة املنفذ �سده مبلغ )787.500( �سبعمائة و�سبعة وثمان�ن الف وخم�سمائة درهم - حتى  والمالك بدبي 
تاريخ 2022/02/09م ووفقا لك�سف احل�ساب املرفق بالوراق مع الت�سريح لطالب التنفيذ با�ستالم مبلغ الدين امل�سار الية �سلفا ? من ثمن 
البيع باملزاد العلني بال�سافة اىل كافة الر�س�م وامل�ساريف وكذا حفظ حقة يف الرج�ع على املنفذ �سده بالفرق بني ح�سيلة البيع باملزاد وقيمة 

املدي�نية يف حالة ما اذا كانت احل�سيلة ل تغطي املدي�نية كاملة
طالب التنفيذ : بنك اب�ظبي التجاري - عن�ان : الإمارات-اإمارة دبي-ور�سان الوىل - �سارع �سارع املنامة-مبنى بناية رقم 1 بناية بنك اب�ظبي- 

�سقة الطابق الثاين - املطل�ب اإعالنه : 1- فاروق حممد بديع الدين - �سفته: منفذ �سده
م��س�ع الإعالن :  نعلنكم باأن مت احلجز على اأم�الكم اخلا�سة وهي عبارة عن )وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س : 
الغزلن 4 - رقم العقار : G15 - امل�ساحة : 98.04 مرت مربع(  كما   : املبنى  ا�سم   -  4  : املبنى  رقم   -  388-1513  : البلدية  رقم   14
اأعاله واإل بيع العقار  نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )787500(  درهم خالل خم�سة ع�سر ي�ما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ 
295 من قان�ن الجثثراءات املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة  حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 

ال�سبعة اأيام من علمكم باحلجز.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

MOJAU_2022- 0090610 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد: يعق�ب ي��سف حممد ي��سف الدرمكي - اجلن�سية : الإمارات 
اىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ، املتحدة  العربية 
لتجارة  )التاألق  امل�سماة  الرخ�سة  يف   ، باك�ستان  اجلن�سية:   - بيارا  حممد  ح�سن  ال�سيد: 
الإقت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من  ال�سارقة مب�جب رخ�سة  باإمارة  تاأ�س�ست  البناء(  م�اد 
)م�ؤ�س�سة  من  القان�ين  ال�سكل  تغيري   -1  : اخرى  تعديالت   )559520( برقم  بال�سارقة 
فردية( اإىل )�سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م( 2-تغيري الإ�سم التجاري من )التاألق لتجارة م�اد 
اإىل )التاألق لتجارة م�اد البناء )ذ م م( - �سركة ال�سخ�س ال�احد(  وعمالبن�س املادة  البناء( 
)14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. 
اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  يتم  �س�ف  وانه  للعلم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  فقد 
ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 
اعالن بالن�شر 

 4416/2022/253 تنفيذ �شركات  
اإعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- �سكاي واي للنقليات �س ذ م م 2-ا�سف خان ح�سرت ح�سني

جمه�ل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ك�سارات بن لحج �س ذ م م  

قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)139022.72( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

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

اعالن حم�سر حجز بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/-1 تنميات لال�ستثمار والتط�ير العقاري ذ.م.م - جمه�ل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سمينه اإدري�س اإدري�س احمد - وميثله:بدر حممد علي القرق
3 - رقم الر�س  1- املنطقة وادي ال�سفا  نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�سة وهي عبارة عن ال�حدات الكائنة 
1994 - ا�سم املبنى MARCO POLO - رقم املبنى 1 - رقم ال�حدة 1205 - �سقة �سكنية - امل�ساحة 168.50
2- املنطقة وادي ال�سفا 3 - رقم الر�س 2005 - ا�سم املبنى ALI BABA - رقم املبنى 1 - رقم ال�حدة 608 - 

. �سكنية  �سقة   -  712
ال�حدة  رقثثم   -  1 املبنى  رقثثم   -  CLEOPATRA املبنى  ا�سم   -  2119 الر�ثثس  رقثثم   -  3 ال�سفا  وادي  املنطقة   -3

. �سكنية  �سقة   -  901-801
4- املنطقة وادي ال�سفا 3 - رقم الر�س 2120 - ا�سم املبنى ALLALDIN - رقم املبنى 1 - رقم ال�حدة 1102 

- �سقة �سكنية - امل�ساحة 168.61 
5- املنطقة وادي ال�سفا 3 - رقم الر�س 688 ن�ع العقار �سكني. 6- املنطقة وادي ال�سفا 3 - رقم الر�س 690 - ن�ع 
العقار �سكني - 6- املنطقة وادي ال�سفا 3 - رقم الر�س 191/0 - ن�ع العقار �سكني - وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف 

اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021
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قال اأكرب م�ست�سفى يف منطقة تيغراي اإن �سخ�سا قتل يف غارة ج�ية 
حيث  اإثي�بيا  يف  املتمردون  عليه  ي�سيطر  الثثذي  الإقليم  يف  اجلمعة 

جتددت ال�ستباكات منذ �سهر مع الق�ات احلك�مية.
اآذار-مار�س  اأعثثلثثنثثت يف  هثثدنثثة  اآب-اأغثث�ثثسثثطثث�ثثس   24 املثثعثثارك يف  اأنثثهثثت 
منذ  امل�ستمرة  للحرب  �سلمي  حثثل  اإىل  الت��سل  يف  الأمثثثل  وتال�سى 
قرابة عامني بني حك�مة رئي�س ال�زراء اأبيي اأحمد وجبهة حترير 
م�ستعدة  اأنثثهثثا  ال�سهر  هثثذا  تيغراي  �سلطات  اأعلنت  تثثيثثغثثراي.  �سعب 
واأزالثثثت عقبة  الإفثثريثثقثثي  الحتثثثاد  ب��ساطة  للم�ساركة يف حمثثادثثثات 
ت�ساعد  الثثقثثتثثال  لكن  اأبثثيثثي.  حك�مة  مثثع  املثثفثثاو�ثثسثثات  اأمثثثام  رئي�سية 
حليفة  اإريثثرتيثثا  وعثثربت  ج�ية  ل�سربات  ال�سمايل  الإقليم  وتعر�س 
القدمي جبهة  املعركة �سد خ�سمها  اإىل  اإثي�بيا احلدود لالن�سمام 
يف  امل�س�ؤول  غيربي�سيال�سي  كيب�روم  و�سرح  تيغراي.  �سعب  حترير 
اآيدر يف ميكيلي عا�سمة تيغراي يف ر�سالة لفران�س بر�س  م�ست�سفى 
رجل  وُقتل  �سباًحا  اخلام�سة  حثث�اىل  م�سرية  بطائرة  هج�م  “وقع 
“و�سلت  ت�يرت  على  امل�ست�سفى  وكتب  عثثامثثا«.   60 العمر  من  يبلغ 
جثة واحدة اإىل م�ست�سفى اآيدر بعد هج�م بطائرة م�سرية يف مدينة 
انثثدلع ال�ستباكات الأخثثرية، لقي  ميكيلي ح�ل فندق دي�ستا«. منذ 
ذلثثك قتيل  ا حتفهم يف غثثارات ج�ية يف تيغراي، مبا يف  17 �سخ�سً

اجلمعة، وفًقا مل�س�ؤولني طبيني.
 

اأر�سية  انهيارات  يف  ال�سلفادور  يف  م�سرعهم  اأ�سخا�س  �سبعة  لقي 
جنثثمثثت عثثن اأمثثثطثثثار غثثزيثثرة هثثطثثلثثت عثثلثثى الثثبثثلثثد الثثث�اقثثثع يف اأمريكا 

ال��سطى، بح�سب ما اأعلنت ال�سلطات اخلمي�س.
اإّن “خم�سة اأ�سخا�س  وقالت احلماية املدنية يف تغريدة على ت�يرت 
لق�ا م�سرعهم” يف انهيار اأر�سي يف قرية �سغرية تقع على مقربة 
16 كلم جن�ب غرب العا�سمة �سان  من بلدة ه�يزوكار التي تبعد 

�سلفادور.
واأرفقت احلماية املدنية تغريدتها ب�س�ر ملنازل مبنية من الأخ�ساب 

وال�سفيح املعدين وقد جرفها انهيار اأر�سي.
واأ�سافت اأّن �سخ�سني اآخرين لقيا م�سرعهما يف انهيار اأر�سي مماثل 
يف قرية تقع بالقرب من بلدة بانت�سيمالك�، على ُبعد 21 كيل�مرتاُ 

جن�ب العا�سمة.
وقال مدير احلماية املدنية ل�ي�س اأمايا “نحن يف الفرتة التي ن�سهد 
“اأيل�ل-�سبتمرب  �سهري  يف  لالأمطار”  هط�ل  اأغثثثزر  �سن�ياً  فيها 

وت�سرين الأول-اأكت�بر«.
ووفقاً ل�زارة البيئة وامل�ارد الطبيعية فاإّن الأمطار الغزيرة هطلت 

ب�سكل رئي�سي على املناطق اجلبلية يف البالد.
 
 

 قالت اإيران اإنها ل ترى اأي جدوى من اإنقاذ اتفاق 2015 الن�وي 
دون �سمانات بعدم ان�سحاب ال�ليات املتحدة منه مرة اأخرى واإغالق 

املفت�سني الدوليني حتقيقات ب�ساأن برنامج طهران الذري.
ويف اإ�سارة اإىل ف�سل املحاولت يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة حلل 
الأزمة، قال الرئي�س الإيراين اإبراهيم رئي�سي “ما هي فائدة اإحياء 

التفاق دون �سمان باأن ال�ليات املتحدة لن تنتهكه مرة اأخرى؟«.
الرئي�س  قثثال  ني�ي�رك،  يف  الثالثاء  يثث�م  رئي�سي  مع  اجتماع  وبعد 
اإيران  ملعب  يف  الآن  اأ�سبحت  “الكرة  ماكرون  اإميان�يل  الفرن�سي 

فيما يتعلق الت��سل اإىل اتفاق ن�وي معها«.
على  بالل�م  التلفزي�ن  بثه  �سحفي  مثث�ؤمتثثر  يف  األثثقثثى  رئي�سي  لكن 

الأطراف الأوروبية يف التفاق وال�ليات املتحدة يف عدم اإحيائه.
ُتغلق هذه  اإذا مل  دائثثم  اتفاق  لدينا  اأن يك�ن  يت�سنى  “كيف  واأ�ساف 
التحقيقات؟ ميكن اأن يك�ن لدينا اتفاق جيد اإذا اأوفى الأمريكي�ن 

والأوروبي�ن بالتزاماتهم«.
الإ�سالمية  اجلمه�رية  تريد  �سمانات،  عن  البحث  اإىل  وبالإ�سافة 
املتحدة  لثثالأمم  التابعة  الذرية  للطاقة  الدولية  ال�كالة  ت�سقط  اأن 
اآثار ي�راني�م ُعر عليها يف  ب�ساأن  �سن�ات  امل�ستمرة منذ  حتقيقاتها 

ثالثة م�اقع غري معلنة يف اإيران.
ت�سريحات  يف  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  يف  كبري  م�س�ؤول  ورف�س 
الذرية  للطاقة  الدولية  ال�كالة  على  �سغ�ط  ممار�سة  لل�سحفيني 

لإغالق هذه التحقيقات ما مل تقدم اإيران اإجابات مر�سية.

عوا�شم

نريوبي

�سان �سلفادور

وا�سنطن

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

•• رام اهلل-اأ ف ب

حّذر ال�سفري الفل�سطيني يف لندن ح�سام زملط احلك�مة الربيطانية من 
اإىل القد�س �سي�سّكل  اأبيب  تّل  املّتحدة من  اململكة  اأّي قرار بنقل �سفارة  اأّن 

“انتهاكاً �سارخاً للقان�ن الدويل«.
اأبلغت  ترا�س  ليز  الثثث�زراء  رئي�سة  اأّن  بيان  يف  اأعلن  �سرتيت  داونينغ  وكثثان 
على  ني�ي�رك  اجتماع يف  لبيد خالل  يائري  الإ�سرائيلي  الأربعاء نظريها 
النظر  “اإعادة  على  املّتحدة عزمها  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأعمال  هام�س 

باملقّر احلايل لل�سفارة الربيطانية يف اإ�سرائيل«.
العزيزة،  �سديقتي  “اأ�سكر  ت�يرت  على  تغريدة  يف  لبيد  قثثال  واخلمي�س 
رئي�سة ال�زراء الربيطانية ليز ترا�س، التي اأعلنت اأّنها تفّكر باإيجابية بنقل 

ال�سفارة الربيطانية اإىل القد�س«.
الرئي�س  قد حذت حذو  تك�ن  هثثذا،  قدماً يف خمّططها  ترا�س  واإذا م�ست 
2018 قثثثراراً مثرياً  اأ�ثثسثثدر يف  الأمثثريكثثي ال�سابق دونثثالثثد تثثرامثثب الثثذي 

للجدل بنقل �سفارة بالده من تّل اأبيب اإىل القد�س.
وي�مها، اعرتف ترامب بالقد�س عا�سمة لإ�سرائيل يف خط�ة غري م�سب�قة 
ال�سرقي  ال�سطر  جعل  اإىل  يتطّلع�ن  الذين  الفل�سطينيني  حفيظة  اأثثثارت 
من املدينة املقّد�سة عا�سمة لدولتهم امل�ع�دة. واأثارت تغريدة لبيد وبيان 

داونينغ �سرتيت ا�ستياًء �سديداً لدى اجلانب الفل�سطيني.

يف يومها الوطني .. روؤية ال�سعودية 2030 رحلة امل�ستقبل والتحولت الكرى

الأ�سبوع املا�سي كان اأ�سواأ اأ�سبوع للرئي�ش الرو�سي 

م�سارات للحرب يف اوكرانيا.. �سفقة قذرة واأخرى اأقل قذارة  3

حمققو الأمم املتحدة: جرائم حرب  يف اأوكرانيا 
•• جنيف-اأ ف ب

الأممية  الثثتثثحثثقثثيثثق  اأكثثثثدت جلثثنثثة 
بثث�ثثسثثاأن اأوكثثثرانثثثيثثثا  اأمثث�ثثس اجلمعة 
يف  ارُتكبت”  حثثثرب  “جرائم  اأن 
هذا البلد منذ الغزو الرو�سي يف 

اأواخر �سباط-فرباير املا�سي.

التعذيب  وعثثمثثلثثيثثات  العديثثثثثثدة 
والعنف  املثثعثثامثثلثثثثثثثثثثثثثثة  و�ثثثسثثثثثثثثثثثثثثثثثثث�ء 

اجلن�سي.
لثثثعثثثدد  “ذهلنا  مثثثثثثثثث�زه  وقثثثثثثثثثال 
التي  املثثثنثثثاطثثثق  يف  الإعثثثثثثدامثثثثثثات 

زرناها. 
وحتثثقثثق الثثلثثجثثنثثة حثثالثثيثثا يف هذه 

خلف  الثثيثثديثثن  تكبيثثثثثل  مثثثثثثثثل 
بالر�سا�س  اإ�سابات  واآثار  الظهر 

يف الراأ�س اأو قطع العنق.
الق�سف  بعمليات  مثث�زه  نثثدد  كما 

الرو�سية على مناطق مدنية.
وذكثثثر ان �ثثسثثهثث�دا قثثدمثث�ا روايثثثات 
معاملة  �ثثثثسثثثث�ء  عثثثثن  مثثتثثقثثاطثثعثثة 

و�سّرح رئي�س اللجنة اإريك م�زه 
يرفعه  �سثثثثثفهي  تثثقثثريثثر  اأول  يف 
جمعتها  اأدلثثة  اإىل  “ا�سثثثثثتناًدا  اأنثثه 
جرائم  اأن  اإىل  خل�ست  اللجنثثثثثة، 
اأوكرانيثثثثثا”  يف  ارُتثثثكثثثبثثثت  حثثثثرب 
ذاكرا عمليثثثثثثات الق�سف الرو�سية 
على مناطثثثثثق مدنية والإعدامات 

مدينة   16 يف  الثثث�فثثثيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثات 
ومثثث�قثثثعثثثا. تثثلثثقثثيثثنثثا مثثثثزاعثثثثم ذات 
اإعدام  حثثثثثالت  ب�ساأن  م�سداقيثة 
حاليا  نقثثثثثثث�م  اأخثثثثثثثثثرى  عديثدة 

بت�ثيقها«.
وحتمثثثثثثل جميثثثثثع اجلثث التي ُعر 
وا�سحثثثثثثة  اإعدامات  اآثثثار  عليهثثثثثثا 

واأعمال تعذيب تعر�س�ا لها اأثناء 
اعتقالهم ب�س�رة غري قان�نية.

وقثثثثال بثثعثث�ثثس الثث�ثثسثثحثثايثثا اأنثثثثه بعد 
الرو�سية  الق�ات  لدى  اعتقالهم 
يف اأوكرانيا، مت نقلهم اإىل رو�سيا 
يف  اأ�سابيع  مثثدى  احتجزوا  حيث 

�سج�ن.

ارتفاع ح�سيلة قتلى غوتريي�س يدعو اإىل حلول جديدة يف مايل 
الحتجاجات يف اإيران اإىل 36 

•• طهران-اأ ف ب

ارتثثفثثع عثثدد قتلى الحثثتثثجثثاجثثات يف اإيثثثران واملثث�اجثثهثثات التي 
حك�مية،  غري  منظمة  وفثثق   ،36 اإىل  اأ�سب�ع  منذ  تخللتها 
�سرطة  اأوقفتها  التي  اأميني  مه�سا  ال�سابة  وفثثاة  بعد  وذلثثك 
اأن تت�فى يف  الأخثثالق يف طهران، ثم دخلت يف غيب�بة قبل 
ظروف مل تت�سح. وكانت و�سائل الإعالم الر�سمية الإيرانية 

حتدثت اخلمي�س عن 17 قتيال بينهم عنا�سر اأمن.
واأورد مركز حق�ق الإن�سان يف اإيران )ICHRI( الذي يتخذ 
اىل  ارتثثفثثع  الحتجاجات  قتلى  عثثدد  اأن  مقرا  ني�ي�رك  مثثن 

36، م�سريا اىل ت�ا�سل الحتجاجات يف مدن عدة.

املا�سي تف�ي�س مين��سما ملدة عام حتى 30 حزيران-ي�ني� 
2023، لكنها �ستك�ن لأول مرة بدون دعم ج�ي من فرن�سا 

التي ان�سحبت بالكامل من مايل يف اآب/اأغ�سط�س.
والقرار الذي ين�س على احلفاظ على الق�ة العاملة احلالية 
من  اأيثث�ثثسثثاً  طلب   - �سرطيا  و1920  ع�سكريا   13289  -
الثاين-يناير  كثثانثث�ن  بحل�ل  تقرير  تثثقثثدمي  الثثعثثام  الأمثثثني 

لتعديل هيكلية البعثة الأممية.
“انعدام  بثث�ثثسثثاأن  قلقه  عثثن  اخلمي�س  غ�تريي�س  اأعثثثرب  كما 
“لنكن  ال�ساحل، وقال  يف منطقة  الأمثثن وعدم ال�ستقرار” 
وا�سحني: الأزمة الأمنية يف منطقة ال�ساحل متثل تهديًدا 

عاملًيا«.
و�سدد على اأنه “اإذا مل يتّم فعل اأي �سيء، فاإّن اآثار الإرهاب 

من  اأبعد  اإىل  �ستمتّد  املنظمة  واجلرمية  العنيف  والتطرف 
املنطقة والثثقثثارة الإفثثريثثقثثيثثة«. وحثثثّذر الأمثثثني الثثعثثام مثثن اأّن 
التي  الإن�سان  حلق�ق  اجل�سيمة  النتهاكات  عن  “التقارير 
بع�س  يف  ولكن   - حك�مية  غري  م�سلحة  جماعات  ارتكبتها 

الأحيان من بع�س ق�ات الأمن - مقلقة للغاية«.
�سارك فيه  الذي  ال�ساحل  وبعد هذا الجتماع ح�ل منطقة 
روؤ�ساء دول وحك�مات من املنطقة، من املقرر اأن يجتمع قادة 
اإفريقيا )اإيك�ا�س( م�ساء  املجم�عة القت�سادية لدول غرب 
ح�سا�ستني:  م�ساألتني  حثث�ل  قمة  يف  نثثيثث�يثث�رك  يف  اخلمي�س 
وتعّنت  مثثثايل،  يف  املحتجزين  العاجيني  الع�سكريني  اأزمثثثة 
املجل�س الع�سكري الغيني ب�ساأن حتديد م�عد انتخابات تعيد 

املدنيني اإىل ال�سلطة.

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

اأّكد الأمني العام لالأمم املتحدة خالل اجتماع ح�ل منطقة 
يجب  اأنثثه  للمنظمة،  العامة  اجلمعية  هام�س  على  ال�ساحل 
مايل  يف  الثث�ثثسثثالم  حثثفثثظ  ملثثهثثمثثة  جديدة”  “حل�ل  اإيثثثجثثثاد 

)مين��سما( التي جتري حاليا “مراجعتها«.
الأمن  جمل�س  طلب  على  “بناء  غ�تريي�س  اأنط�ني�  وقثثال 
التغيريات  �س�ء  يف  مين��سما.  لدور  �ساملة  مراجعة  جتري 
الثثبثثالد والثثتثثحثثديثثات امل�ستمرة رغثثم اجله�د  الثثتثثي حثثدثثثت يف 

اجلماعية، هناك حاجة اإىل حل�ل جديدة«.
الأ�سهر  يف  الثث�ثثسثثدد  هثثثذا  يف  مثثقثثرتحثثات  “�ساأقدم  واأ�ثثثسثثثاف 
املقبلة«. وكان جمل�س الأمن الدويل مّدد يف حزيران-ي�ني� 

•• اأبوظبي-وام: 

بثداأت اململكة العربية ال�سع�دية رحلثة جديدة نح� امل�سثتقبل 
الذي ميثل   ”2023 “روؤية ال�سع�دية  املزدهر مع اإطالق 
“روؤية  وتعد  عامليثثا.  ال�طنثثي  التحثث�ل  برامثثج  اأكبثر  اأحثد 
اململكة  نقطة حت�ل مف�سلية وحا�سمة يف تاريخ   ”2030
الثثعثثربثثيثثة الثث�ثثسثثعثث�ديثثة تثث�ثثسثثاف اإىل ر�ثثسثثيثثد اإجنثثثازاتثثثهثثثا على 
وح�س�رها  والثثثثثقثثايف،  والجثثتثثمثثاعثثي  القثثتثث�ثثسثثادي  امل�ست�ى 
ال�سم�  املنطقة والعامل. ويعد �ساحب  الفاعل يف  ال�سيا�سي 
�سع�د  اآل  عبدالعزيز  بثثن  �سلمان  بثثن  حممد  الأمثثثري  امللكي 
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير الدفاع باململكة 
ومهند�سها،  الثثروؤيثثة،  عثثراب  ال�سقيقة،  ال�سع�دية  العربية 
و�ثثسثثانثثع اإجنثثازاتثثهثثا وجنثثاحثثاتثثهثثا، حثثيثثث اأ�ثثسثثهثثمثثت ت�جيهات 
اإىل  الروؤية  ومتابعته احلثيثة يف ت�سريع ترجمة خمرجات 
واقع ملم��س يف كافة املجالت. وتت�سمن “روؤية ال�سع�دية 
اإىل حت�سني ج�دة  رئي�سية تهدف  ثالثة حماور   ”2030
ال�سع�دية،  العربية  اململكة  واملقيمني يف  للم�اطنني  احلياة 
وتعزيز تناف�سيتها العاملية وهي: جمتمع حي�ي يعي�س فيه 
ي�سعى  مثثزدهثثر  واقت�ساد  م�ستدام،  حثثيثثاة  بنمط  املثث�اطثثنثث�ن 
لثثتثث�فثثري بثثيثثئثثة تثثطثثلثثق اإمثثكثثانثثات الأعثثثمثثثال وتثث��ثثّسثثع القاعدة 
طم�ح  ووطن  لل�سع�ديني،  عمل  فر�س  وت�فر  القت�سادية 
يت�سم فيه العمل احلك�مي بالفعالية وال�سفافية وامل�ساءلة.

- 11 برناجما.
حر�ست اململكة العربية ال�سع�دية على و�سع خارطة طريق 
لل��س�ل اإىل روؤية 2030 بنجاح ويتم ذلك عن طريق 11 
برناجما تنم�يا قامت حك�مة اململكة باإن�سائها مبا يت�افق 

مع ظروف كل قطاع.

- التحول الوطني.
يهدف برنامج التح�ل ال�طني، اإىل تط�ير البنية التحتية 
واخلا�س  العام  للقطاعني  املمكنة  البيئة  وتهيئة  الالزمة، 
 ،2030 ال�سع�دية  روؤيثثة  لتحقيق  الربحي،  غري  والقطاع 
احلك�مي،  الأداء  يف  التميز  حتقيق  على  بالرتكيز  وذلثثك 
ودعم التح�ل الرقمي، والإ�سهام يف تنمية القطاع اخلا�س، 
وتط�ير الإمكانات القت�سادية، وتعزيز التنمية املجتمعية، 

و�سمان ا�ستدامة امل�ارد احلي�ية.

- ال�ستثمارات العامة.
يهدف برنامج ال�ستثمارات العامة اإىل تعزيز دور �سندوق 
ال�ثثسثثتثثثثثمثثارات الثثعثثامثثة، كثث�نثثه املثثحثثرك الثثفثثاعثثل خثثلثثف تن�ع 
وفر�س  قطاعات  اإطثثالق  عرب  وذلثثك  اململكة،  يف  القت�ساد 
ليك�ن  امل�ستدامة  الثثعثثائثثدات  لتعظيم  وال�ستثمار  جثثديثثدة، 
العامل،  يف  ال�سيادية  الثثروة  �سناديق  اأكثثر  من  ال�سندوق 
يف  ت�سهم  وطثثيثثدة،  اقت�سادية  �سراكات  تاأ�سي�س  عثثن  ف�ساًل 

تعميق اأثر ودور اململكة يف امل�سهدين الإقليمي والعاملي.

•• وا�شنطن-وكاالت

و�سفه  ما  فريدمان  ت�ما�س  املخ�سرم  ال�سحفي  ا�ستعر�س 
على  املثثا�ثثسثثي  الأ�ثثسثثبثث�ع  رو�ثثسثثيثثا  منها  عثثانثثت  “انتكا�سات”  بثثث 
را�سماً  املحلية،  وحتى  والدبل�ما�سية  الع�سكرية  امل�ست�يات 
ثثثالثثثة مثثث�ثثثسثثثارات حمثثتثثمثثلثثة لثثنثثهثثايثثة احلثثثثرب الثثرو�ثثسثثيثثة على 
تاميز”  “ني�ي�رك  ل�سحيفة  فثثريثثدمثثان،  وكثثتثثب  اأوكثثرانثثيثثا. 
للرئي�س  اأ�سب�ع  اأ�ثثسثث�اأ  كثثان  املا�سي  “الأ�سب�ع  اأن  الأمريكية، 
الرو�سي فالدميري ب�تني منذ غزوه لأوكرانيا قبل 7 اأ�سهر، 
اإىل احلكمة والثثعثثدالثثة والثثرحثثمثثة، ودون  كثثان يفتقر  يف قثثرار 
اأوكرانيا  اإن  فثثريثثدمثثان  وقثثثال  بثثديثثلثثة«.  لثثديثثه خطة  تثثكثث�ن  اأن 
“الن�سحاب  عثثلثثى  الثثثرو�ثثثس  “الغزاة”  اأجثثثثثربوا  وحثثلثثفثثاءهثثا 
مثثن جثثزء كبري مثثن الأرا�ثثسثثي الأوكثثرانثثيثثة، واإن  الف��س�ي” 
رئي�سي ال�سني والهند اأعربا حلليفهما ب�تني عن امتعا�سهما 
من حربه وما جنم عنها من ت�سّخم يف الغذاء والطاقة اأ�سّر 
ب�سكان بلديهما البالغ عددهم 2.7 مليار ن�سمة، ف�ساًل عن 
عددهم  البالغ  ملتابعيها  الرو�س  الب�ب  جنثث�م  اإحثثدى  اإعثثالن 
اإىل  بلدنا  “حتّ�ل  احلثثرب  اأن  اإن�ستغرام  على  ماليني   3.4
واأو�سح  م�اطنينا«.  حياة  تثثدهثث�ر  اإىل  وتثثث�ؤدي  منب�ذة  دولثثة 
الكاتب اأن ال�ستياء و�سل اإىل حلفاء رو�سيا الأوروبيني، حيث 
اأبدى ه�ؤلء قلقهم من م�سار احلرب. ورغم هذه التط�رات، 
اأكد الكاتب اأن ال�س�ؤال الذي ما يزال يطرح نف�سه منذ بداية 

احلرب ه�: كيف تنتهي هذه احلرب ب�سكل مت�ازن وثابت؟

معّقدة جانبية  باآثار  م�سارات   3
وحتدث فريدمان اأن حمادثاته مع حلفاء رو�سيا الأوروبيني 
متاماً،  جثثديثثد  بع�سها  حمتملة،  مثث�ثثسثثارات   3“ اإىل  اأو�سلته 
معقدة  جانبية  باآثار  تاأتي  جميعها  ولكن  مثثاألثث�ف،  وبع�سها 

وغري مت�قعة«.

امل�سار الأول.. انت�سار اأوكراين كامل؟
انت�سار اأوكراين كامل، وه� ما قد يدفع ب�تني لالإقدام على 

- الإ�سكان.
الإ�سكان  مثثنثثظثث�مثثة  تثثطثث�يثثر  الإ�ثثثسثثثكثثثان  بثثرنثثامثثج  يثث�ثثسثثتثثهثثدف 
الثثثقثثثيثثثادة وتطلعات  وحتثث�ثثسثثني كثثفثثاءتثثهثثا مبثثثا يثثحثثقثثق روؤيثثثثثة 
امل�سكن  مثثن متثثلثثك  الثث�ثثسثثعثث�ديثثة  الأ�ثثثسثثثر  بتمكني  املثث�اطثثنثثني 
لقطاع  والتنظيمية  الت�سريعية  البيئة  وتط�ير  املنا�سب، 
جاذبيته  وتعزيز  منه،  القت�سادي  الأثثثر  وزيثثثادة  الإ�ثثسثثكثثان، 
للقطاع اخلا�س بالرتكيز على تنمية املحت�ى املحلي، مما 
ُي�سهم يف خلق الفر�س ال�ظيفية يف القطاع، ويعزز م�ساركته 

يف الناجت املحلي الإجمايل.

- جودة احلياة.
من  والأ�ثثسثثرة،  الفرد  حياة  جثث�دة  بتح�سني  الربنامج  يهتم 
خيارات  وا�ثثسثثتثثحثثداث  لثثدعثثم  الثثالزمثثة  البيئة  تهيئة  خثثالل 
الأن�سطة  والزائر يف  واملقيم  امل�اطن  م�ساركة  تعزز  جديدة 
والأمناط  وال�سياحية،  والريا�سية  والرتفيهية  الثقافية 
الأخرى املالئمة التي ت�ساهم يف تعزيز ج�دة احلياة، وت�ليد 
ال�ظائف، وتن�يع الن�ساط القت�سادي، وتعزيز مكانة املدن 

ال�سع�دية يف ترتيب اأف�سل املدن العاملية.

- تطوير ال�سناعة الوطنية.
�سناعية  قثثث�ة  اإىل  املثثمثثلثثكثثة  حتثث�يثثل  اإىل  الثثربنثثامثثج  يثثهثثدف 
املتحققة  القيمة  وتعظيم  عاملية،  ل�ج�ستية  ومن�سة  رائثثدة 
والث�رة  املحلي  واملحت�ى  والطاقة،  التعدين  قطاعي  من 
الأثر  تعظيم  يف  كبري  ب�سكل  لي�سهم  الثثرابثثعثثة،  ال�سناعية 
القت�سادي وتن�يعه للقطاعات امل�ستهدفة، وا�ستدامة من�ها 

وحتقيق ريادتها، وخلق بيئة ا�ستثمارية جاذبة فيها.

- ال�ستدامة املالية.
املايل  للتخطيط  اآلثثيثثة  املثثالثثيثثة  ال�ثثسثثتثثدامثثة  بثثرنثثامثثج  ميثثّثثثل 
الثثعثثامثثة وحتقيق  املثثالثثيثثة  املثثثدى ل�ثثسثثتثثدامثثة و�ثثسثثع  مت��سط 
العامة  ال�سيا�سات  و�ثثسثثع  عثثلثثى  ويثثركثثز  مثثتثث�ازنثثة،  مثثيثثزانثثيثثة 
بالعتبار  والأخثثذ   ،2030 اململكة  روؤيثثة  لتحقيق  الداعمة 
اأن حتثثقثثق هذه  الثثكثثفثثاءة والثثفثثعثثالثثيثثة واحلثثر�ثثس عثثلثثى  بتبني 
الناجت  املدف�عات ومن�  يف ميزان  العامة حت�سناً  ال�سيا�سات 

املحلي، وت�فري فر�س العمل للم�اطنني وامل�اطنات.

- تطوير القطاع املايل.
يدعم برنامج تط�ير القطاع املايل تنمية القت�ساد ال�طني، 
وينّ�ع م�سادر دخله، ويحفز الدخار والتم�يل وال�ستثمار، 
من خالل تط�ير وتعميق م�ؤ�س�سات القطاع املايل، وتط�ير 
مبا  متقدمة،  مالية  �س�ق  لتك�ين  ال�سع�دية  املالية  ال�س�ق 
على  للمحافظة  ال�سرتاتيجية  الأهثثثداف  مثثع  يتعار�س  ل 

ا�ستقرار ومتانة القطاع املايل.

- التخ�سي�ش.
تقدمي  يف  اخلثثا�ثثس  القطاع  دور  التخ�سي�س  برنامج  يعزز 
اخلدمات واإتاحة الأ�س�ل احلك�مية اأمامه، مما يح�سن من 

ج�دة اخلدمات املقدمة وي�سهم يف تقليل تكلفتها..
الثثتثثنثث�ع القثثتثث�ثثسثثثثثثثثثثثادي، ويثثثعثثثزز التنمية   كثثمثثا يثثحثثفثثز مثثثن 
مل�اجهة  الثثتثثنثثافثث�ثثسثثيثثة  الثثثثقثثثثدرة  يف  ويثثثثزيثثثثد  القثثثتثثث�ثثثسثثثاديثثثة، 
اإىل  ي�سعى  كما  والدولية،  الإقليمية  واملناف�سة  التحديات 
ميزان  ن  وحت�سُّ املبا�سثثرة،  الأجنبيثثثثة  ال�ستثمارات  جثثذب 

املدف�عات.

امل�سار الثاين.. �سفقة قذرة
النار  لإطثثالق  وقفاً  ت�ؤمن  ب�تني  مع  “�سفقة قذرة”  اإبثثرام 
الغربيني  احللفاء  بتق�سيم  تخاطر  لكنها  التدمري،  وت�قف 

واإثارة غ�سب العديد من الأوكرانيني.
الرئي�س  اأن  يثثتثثخثثّيثثل  اأن  ي�ستطيع  ل  اإنثثثثه  فثثريثثدمثثان  وقثثثثال 
لإطالق  بثث�قثثف  �سيقبل  زيلين�سكي  فثث�لثث�دميثثري  الأوكثثثثثراين 
النار اأو �سيء قريب من ذلك، حيث تتمتع ق�اته حالياً بقدر 
كبري من الزخم، مع التزامه با�ستعادة كل �سرب من الأرا�سي 

الأوكرانية، مبا يف ذلك �سبه جزيرة القرم.
ال�ستاء  ف�سل  حل�ل  مع  اأنثثه  اأو�سح  نف�سه،  ال�قت  يف  ولكنه، 
ارتفاع  فثثان  اأوروبثثثثا،  اإىل  الطبيعي  الثثغثثاز  بيع  ب�تني  ورفثث�ثثس 
اأ�سعار الطاقة �سيجرب الأوروبيني الأكر فقًرا على الختيار 

عمل جن�ين، عندما يرى نف�سه ي�اجه ب�سكل مبا�سر الإذلل 
والهزمية.

يثثكثث�ن اجلي�س  اأن  يت�قع  اأحثثثد  اأن ل  اأو�ثثسثثح  فثثريثثدمثثان   لكن 
الأوكراين قادراً على متابعة املكا�سب الع�سكرية الكبرية التي 
الق�ات  طرد  خالل  من  املا�سيني  الأ�سب�عني  خالل  حّققها 

املتبقية من الأماكن التي تتمرت�س فيها.
ويف حال متّكن اجلي�س الأوكراين من م�ا�سلة تقّدمه، حّذر 
فريدمان من اأن ب�تني رمبا يلجاأ لل�سالح الن�وي بعدما لّ�ح 

بذلك مراراً.
املركزية  ال�ستخبارات  وكالة  اأن  نف�سه،  ال�قت  يف  اأكثثد  لكنه 
لب�تني، حتى  القيادي  الت�سل�سل  ملقاطعة  �سرية  لديها خطة 

ل ي�سغط اأحد على الزر الن�وي.

- خدمة �سيوف الرحمن.
ممكن  عدد  لأكثثر  الفر�سة  اإتاحة  يف  الربنامج  دور  يتمثل 
على  والثثزيثثارة  والثثعثثمثثرة  احلثثج  منا�سك  لأداء  امل�سلمني  مثثن 
اأكثثمثثل وجثثثه، والثثعثثمثثل عثثلثثى اإثثثثثثراء وتثثعثثمثثيثثق جتثثربثثتثثهثثم، من 
خالل تهيئة احلرمني ال�سريفني، وحتقيق ر�سالة الإ�سالم 
والثقافية،  الإ�سالمية  التاريخية  امل�اقع  وتهيئة  العاملية، 
واإتاحة اأف�سل اخلدمات قبل واأثناء وبعد زيارتهم لالأماكن 
يف  للمملكة  واحل�سارية  فة  امل�سرِّ ال�س�رة  وعك�س  املقد�سة، 

خدمة احلرمني ال�سريفني و�سي�ف الرحمن.

- تنمية القدرات الب�سرية.
يتمكن  اأن  اإىل  الب�سرية  الثثثقثثثدرات  تنمية  بثثرنثثامثثج  ي�سعى 
امل�اطن من املناف�سة عامليا، من خالل تعزيز القيم، وتط�ير 
املهارات الأ�سا�سية ومهارات امل�ستقبل، وتنمية املعارف، حيث 
ي�سهم يف غر�س  اأ�سا�س تعليمي للجميع،  يركز على تط�ير 
العمل  ل�س�ق  ال�سباب  وحت�سري  مثثبثثكثثرة،  �سن  منذ  القيم 
لديهم،  العمل  ثقافة  وتعزيز  والثثعثثاملثثي،  املحلي  امل�ستقبلي 
مدى  التعلم  فر�س  ت�فر  عثثرب  امل�اطنني  مثثهثثارات  وتنمية 

احلياة، ودعم ثقافة البتكار وريادة الأعمال.

- حتول القطاع ال�سحي.
التح�ل  بتمكني  الثث�ثثسثثحثثي،  الثثقثثطثثاع  حتثثث�ل  بثثرنثثامثثج  يهتم 
ال�سامل يف القطاع ال�سحي باململكة، واإعثثادة هيكلته ليك�ن 
الفرد  �سحة  على  يق�م  ومتكاماًل،  وفثثعثثاًل  �ساماًل  نظاماً 
واملجتمع، و�سمان ا�ستمرار جه�د التح�ل يف البعد ال�سحي 
اأهثثداف ا�سرتاتيجية ت�سهم يف تعزيز مكانة   4 عرب حتقيق 
الروؤية  حتقيق  برامج  وحققت  مق�ماته.  وتفعيل  القطاع 
الإجنثثثثثثازات كان  مثثن  كثثبثثرية  جنثثاحثثات ج�سدتها جمثثمثث�عثثة 
اأبرزها خالل العامني اجلاري واملا�سي اإقرار الإ�سرتاتيجية 
ال�طنية لال�ستثمار التي تت�سمن �سخ 12 تريلي�ن ريال يف 
اأكرب  اإن�ساء  2030، واإقثثرار م�سروع  القت�ساد املحلي حتى 
حديقة مرجانية يف العامل، وتط�ير اأكرب مزرعة لالأ�سماك 
و اخلطة  اأفثثريثثقثثيثثا،  و�ثثسثثمثثال  الأو�ثثثسثثثط  الثث�ثثسثثرق  يف منطقة 
 15 ا�ستثمارية بقيمة  التي ت�فر فر�سا  لث»الُعال«  الرئي�سة 
تبلغ  با�ستثمارات  �سيليك�ن  م�سّهر  وم�سروع  دولر،  مليار 
وم�سروع  واملعادن«،  »التعدين  قطاع  دولر يف  ملي�ن   140
مثثنثثه يف عام  الأوىل  املثثرحثثلثثة  تنتهي  الثثثذي  الأحثثمثثر  الثثبثثحثثر 
�سكان  من  لث80%  ميكن  دويل  مطار  وم�سروع   ،  2023
واإعثثالن طلب  �ساعات،   8 اأقثثل من  اإليه يف  ال��س�ل  العامل 
الريا�س  مدينة  يف   »2030 »اإكثث�ثثسثثبثث�  معر�س  ا�ست�سافة 
خالل الفرتة من 1 اأكت�بر 2030 اإىل 1 اأبريل 2031. 
اأقرتها  التي  والتقنية  القت�سادية  الإ�سالحات  عثثدد  وبلغ 
اململكة  اإ�سالحا، كما جنحت   770 الروؤية  اإطار  اململكة يف 
يف تقدم عدة مراكز يف تقارير التناف�سية العاملية، و تقرير 

»املراأة: اأن�سطة الأعمال والقان�ن 2021«.

بني التدفئة وتناول الطعام. وه� ما �سي�ستغله ب�تني لتجّنب 
الإذلل التام.

واأ�ساف فريدمان اأن الكثري من القادة الأوروبيني �سيقبل�ن 
بهذه ال�سفقة، حتى ل� مل يق�ل�ا ذلك ب�س�ت علناً، خا�سة 

عندما يبداأ التململ ال�سعبي هذا ال�ستاء.
للتفاو�س  ا�ستعداده  لإعالن  الأمر  �سي�ستغّل  ب�تني  اإن  وقال 
على وقف اإطالق النار، وا�ستئناف �سحنات الغاز اإىل الحتاد 

الأوروبي. 
تزويد  �سيتطلب  فانه  ال�سفقة،  ت�قيع  املمكن  من  كثثان  واإذا 
الع�س�ية  ورمبا  وملزمة،  دائمة  اأمنية  ب�سمانات  زيلين�سكي 

الكاملة يف حلف �سمال الأطل�سي )النات�(.
اأن  �ستعني  لأنها  “قذرة،  النتيجة  هذه  اأن  فريدمان  واعترب 
اأنه  الكربى، مما يدل على  القتل وال�سرقة  اأفلت من  ب�تني 

ي�ستطيع تغيري حدود اأوروبا بالق�ة«.

امل�سار الثالث.. �سفقة اأقل قذارة
اإبرام “�سفقة اأقل قذارة” تع�د فيها الأم�ر اإىل ما قبل غزو 
تك�ن  ورمبثثا  املا�سي.  )�سباط(  فثثربايثثر  يف  لأوكثثرانثثيثثا  ب�تني 
ال�سعب  ورمبثثا حتى  ذلثثك،  مع  للتعاي�س  ا�ستعداد  على  كييف 
الرو�سي اأي�ساً، غري اأن فريدمان يعتقد اأن مثل هذه ال�سفقة 
ل  اإذ  اأوًل،  بب�تني  الإطثثاحثثة  تتّم  مل  مثثا  ممكنة  تك�ن  ل  قثثد 
“عبثية”  كانت  اأن حربه  م�اجهة حقيقة  يتحّمل  اأن  ميكنه 

بكل ما يف الكلمة من معنى.
اأ�س�اأ،  ب�سخ�س  بثث�تثثني  ا�ستبدال  ميكن  اأنثثثه  ا�ثثسثثتثثدرك  ولكنه 
مل  بثث�تثثني  اأن  يثثدعثثي  املتطرف  الق�مي  اليمني  مثثن  �سخ�س 
اأو  اأو تعر�س للخيانة من قبل جرنالته.  يقاتل بق�ة كافية 
ميكن ا�ستبدال ب�تني بفراغ يف ال�سلطة وف��سى يف بلد ميلك 

اآلف الروؤو�س احلربية الن�وية.
بطرق  تنتهي  اأن  ميثثكثثن  احلثثثثرب  هثثثذه  اأن  فثثريثثدمثثان  وخثثتثثم 
لن  لكن  اأ�ثثسثث�اأ،  وبع�سها  بع�س  مثثن  اأف�سل  بع�سها  خمتلفة 
تك�ن اأي نهاية منها �سهلة، وهذا حتى بدون النتيجة الرابعة، 

اأي �سيء ل ميكن لأحد التنب�ؤ به«.
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حمادثات بني املجر ورو�سيا 
•• بوداب�شت-رويرتز

قثثال وزيثثثر اخلثثارجثثيثثة املثثجثثري  اأم�س 
الرو�سي  بنظريه  التقى  اإنثثه  اجلمعة 
�سريجي لفروف يف ني�ي�رك، حيث 
مفاعل  وبثثنثثاء  الثثغثثاز  اإمثثثثثثدادات  بحثا 
اأت�م  باك�س الن�وي الذي تق�م رو�س 

الرو�سية باإن�سائه.
واأو�سح وزير اخلارجية بيرت �سيارت� 
عثثثلثثثى م�قع  فثثثيثثثديثثث�  مثثثقثثثطثثثع  عثثثثثرب 
في�سب�ك بعد اللقاء، الذي ُعقد على 
العامة  اجلمعية  اجتماعات  هام�س 
لالأمم املتحدة، اأنه �سيلتقي بالرئي�س 
الثثتثثنثثفثثيثثذي لثث�ثثسثثركثثة رو�ثثثثس اأتثثثث�م ي�م 
الرئي�سية  التط�رات  لبحث  الثنني 

يف م�سروع املحطة الن�وية.
املجر،  اإىل  الغاز  اإمثثثدادات  زيثثادة  املا�سي  ال�سهر  الرو�سية  وبثثداأت جثثازبثثروم 
اإ�سافة اإىل الكميات املتفق عليها �سابقا مب�جب اتفاق ت�ريد ط�يل الأجل 
احتياجاتها  مبعظم  املجر  م��سك�  وتثثزود  �سرتمي.  ترك  اأنابيب  خط  عرب 
ب�سدة  الأوروبثثثثثي،  الحتثثثاد  يف  الع�س�  املثثجثثر،  وتنتقد  والثثغثثاز.  النفط  مثثن 
العق�بات التي يفر�سها التكتل على رو�سيا ب�سبب غزوها اأوكرانيا، وترى اأن 
الإجراءات ف�سلت يف اإ�سعاف م��سك� ب�سكل ملم��س، بينما قد تق�د لتدمري 

القت�ساد الأوروبي. 

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

•• اأملا اتا-رويرتز

يف  زيثثثادة  �سهدت  الثثبثثالد  اإن  اجلمعة  اأمثث�ثثس  قازاخ�ستان  يف  ال�سلطات  قالت 
عدد ال�افدين من رو�سيا املجاورة بعد اأن اأعلنت م��سك� حملة جتنيد هذا 
الأ�سب�ع للقتال يف اأوكرانيا. واأمر الرئي�س الرو�سي فالدميري ب�تني باأول 
تعبئة لرو�سيا منذ احلرب العاملية الثانية واأيد خطة ل�سم م�ساحات �سا�سعة 

من اأوكرانيا مما اأدى اإىل نزوح للرجال يف �سن التجنيد من البالد.
30 نقطة  اأربعة من بني  اإن  بيان  قازاخ�ستان يف  وقثثال حر�س احلثثدود يف 
اأطثث�ل حدود يف العامل، ت�سهد  تفتي�س على احلثثدود مع رو�سيا، وهي ثاين 

اكتظاظا �سديدا، دون اأن ُيديل باأعداد ال�افدين.
لرويرتز  �سالمته،  الك�سف عن ه�يته خ�فا على  �ساهد، طلب عدم  وقثثال 
اإنهم ا�سطف�ا يف طاب�ر عند نقطة تفتي�س حدودية منذ �سباح اأم�س الأول 
اخلمي�س و�ساهدوا حركة مرور كثيفة ب�سكل غري عادي من اجلانب الرو�سي 

وقيام حر�س احلدود الرو�سي بفح�س ال�سيارات فح�سا دقيقا و�سامال.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• بيري مارتن*

   هل الدع�ى الق�سائية يف ولية ني�ي�رك مقدمة 
الأمريكي  لثثلثثرئثثيثث�ثثس  اجلثثنثثائثثيثثة  التثثثهثثثام  لثثالئثثحثثة 

ال�سابق اأم جمرد مطب يف طريق ع�دته؟
العامة ل�لية ني�ي�رك، ليتيتيا     رفعت املدعية 
الأربعاء دع�ى مدنية من  اأم�س  اأول  اأول  جيم�س 
222 �سفحة �سد دونالد ترامب واأبنائه البالغني 
ميثثكثثن اأن تثثعثثّطثثل اأعثثمثثالثثهثثم وجتثثربهثثم عثثلثثى دفع 

غرامات قدرها 250 ملي�ن دولر.
   لثثثن تثثقثث�د هثثثذه الثثثدعثثث�ى دونثثثالثثثد تثثثرامثثثب اإىل 
ال�سجن، لكن الرئي�س ال�سابق �سيتعر يف املحكمة 
لفرتة ط�يلة، ومبا اأن عبء الإثبات يف الإجراءات 
املدنية اأقل ثقاًل، فاإن فر�س اإ�سدار حكم بالإدانة 

حقيقية للغاية.
   ومع ذلك، من الناحية ال�سيا�سية، ل يزال تاأثري 
هذه احللقة اجلديدة يف ملحمة ترامب القان�نية 

غري م�ؤكد.

دعوى ترامبية
اأوًل  اإنها دع�ى ق�سائية تليق بدونالد ترامب،     
تعر�سها،  التي  الحتيالية  الأعثثمثثال  حجم  ب�سبب 
املالية  الثثنثثجثثاحثثات  اأن  تك�سف  لأنثثهثثا  ثثا  اأيثث�ثثسً ولثثكثثن 
ال�سيا�سية،  جناحاته  مثل  للملياردير،  الظاهرة 

تعتمد اإىل حد كبري على الأكاذيب.
الدع�ى  تثثثكثثثراًرا يف  الأكثثثثر  الثثتثثزويثثر  يت�سمن     
الأ�س�ل  لقيمة  م�سطنًعا  ت�سخيًما  الق�سائية 
اأعمال  اأبثثقثثت  الثثتثثي  ال�سخمة  الثثقثثرو�ثثس  لثثتثثاأمثثني 
ت�سخم  على  تهريجي  مثال  ويف  قائمة.  تثثرامثثب 
الأ�ثثثسثثث�ل، �ثثسثثاعثثف تثثرامثثب ثثثثالث مثثثرات م�ساحة 
كثثذبثثة ميكن  نثثيثث�يثث�رك، وهثثثي  الثثفثثاخثثرة يف  �سقته 

التحقق منها ب�سه�لة.
اأ�ثثسثث�لثثه يف  مثثن قيمة  تثثرامثثب قلل  اأن     وحقيقة 
ملزيد  يعر�سه  ال�قت لأغرا�س �سريبية قد  نف�س 

من التهم. وت�سري الدع�ى املدنية اإىل اأدلة ميكن 
ا�ستخدامها لدعم املالحقة اجلنائية الفيدرالية.

هل يفلت الدون تفل�ن؟
اأعمال  مثثن  كبري  جثثزء  تعري�س  اإىل  بالإ�سافة     
تثثثرامثثثب لثثلثثخثثطثثر، فثثثثثاإن املثثحثثاكثثمثثة الثثثتثثثي تثثثبثثثداأ يف 
وتلقي  الحتيالية،  ممار�ساته  �ستك�سف  ني�ي�رك، 
واملريبة  الغام�سة  العالقات  على  ال�س�ء  بع�س 

التي تربطه بدائنيه الأجانب.
   خالل الأ�سهر القليلة املقبلة وحتى انتخابات عام 
2024، التي يبدو اأن دونالد ترامب م�سمم على 
عناوين  املحاكمة  هثثذه  �ستتقا�سم  فيها،  امل�ساركة 
واملحاكمات  الق�سايا  مثثن  كبري  عثثدد  مثثع  الأخثثبثثار 

املدنية اأو اجلنائية املحتملة.
   فهل �ستمنع هذه امللحمة القان�نية ع�دة دونالد 

ترامب اإىل البيت الأبي�س؟
   وهثثثل ميثثكثثن لثثلثثرجثثل الثثثذي قثثيثثل اإنثثثه قثثثادر على 
النهار يف  و�سح  مثثا يف  �سخ�س  الثثنثثار على  اإطثثثالق 
اأن  ناخبيه،  دعم  على  واحلفاظ  اخلام�سة  اجلثثادة 
التثثهثثامثثات ويخرج  مثثن  املثث�جثثة  هثثذه  يتغلب على 
وابل  مثثن  ينج�  الثثذي  اخلثثثارق  البطل  مثل  �ساملاً، 

نريان مدفع ر�سا�س؟
   وهثثثل �ستنزلق هثثثذه التثثهثثامثثات الأخثثثثثرية، مثل 

غريها من قبلها، على درع “ الدون تفل�ن “؟
   هذه الأ�سئلة لي�س لها اإجابات مر�سية حًقا. ويف 
ال�قت احلايل، ل ُيظهر امل�ؤيدون اجلمه�ري�ن اأي 
عالمة على تاأثرهم بالأعباء القان�نية الثقيلة ملن 
حزبهم  برت�سيح  للف�ز  حًظا  الأوفثثر  املر�سح  يظل 
للرئا�سة، اأكر مما هم عليه يف �سيل اأكاذيبه ح�ل 

انتخابات 2020.
   من غري ال�ا�سح اأن جمه�ر الناخبني �سيتجاوز 
الأمر بهذه ال�سه�لة، لكن حقيقة اأننا ل ن�ستطيع 
حالة  عن  الكثري  تق�ل  متاًما  متاأكدين  نك�ن  اأن 

الدميقراطية الأمريكية.
ترجمة خرية ال�سيباين

دعوى ق�سائية على مقا�س ترامب...!

*اأ�ستاذ العل�م ال�سيا�سية - مركز الدرا�سات والبح�ث الدولية يف جامعة م�نريال لتنمية 
املعرفة ح�ل الرهانات الدويل

من  نثثادر  با�ستياء  ت�سببت  الع�سكرية  الإخفاقات  اأن  واأ�ساف 
الن�اب الرو�س، ومن احللفاء يف ال�سي�سان ومن املحللني على 
الربامج التلفزي�نية، حيث كانت تطبق بحذافريها، �سردية 

الكرملني ح�ل احلرب.

اإ�سكات النتقادات
وبدا اخلطاب املتلفز لب�تني �سباح الأربعاء كاأنه مبثابة جهد 
لإ�سكات هذه النتقادات، وو�سع الل�م على اأوكرانيا وال�ليات 
قرار  اتثثخثثاذ  على  لإجثثبثثاره  الأطل�سي  �سمال  وحلف  املتحدة 

الغزو، بينما اأطلق تهديدات باإ�ستخدام ال�سالح الن�وي.
ويف ال�قت الذي ياأخذ البيت الأبي�س تهديدات ب�تني الن�وية 
الناطق  و�سرح  اأي�ساً.  فيها  ي�سكك  فاإنه  اجلثثد،  حممل  على 

العق�بات والقي�د على ال�سفر وعدم الرغبة يف الإن�سمام اإىل 
القتال. ومت اعتقال املئات من املحتجني على احلرب يف اأنحاء 

رو�سيا ليل الأربعاء.
اأريزونا  جامعة  يف  مثثاكثثني  ملعهد  التنفيذية  املثثديثثرة  وقثثالثثت 
اأنهم  هثث�  الثثرو�ثثس  يخ�ساه  مثثا  اأن  “اأعتقد  فثثاركثث�ثثس:  اإيثثفثثلثثني 
ينظرون اإىل هذا على اأنه عالمة �سعف... وهم يفهم�ن اأن 
وي�ستدعي  اجلي�س...  يف  الرجال  من  مزيداً  يريد  الرئي�س 
الحتياط، وب�سكل اأ�سا�سي، غري املتط�عني، لأنهم يف ماأزق... 
ل� مل ينجح ذلك  مثثاذا  الرو�س لأنف�سهم، ح�سناً  ولثثذا يق�ل 
وما هي اخلط�ة التالية، رمبا يدع� اإىل تعبئة عامة، وهذا 
لل�سفر،  التذاكر  منا...ولذلك هم يحجزون  واحٍد  اأي  يعني 

كي يتجنب�ا التعبئة امل�ستقبلية التي قد ت�سملهم«.

•• لندن-وكاالت

 300 تعبئة  ب�تني  الرو�سي فالدميري  الرئي�س  قثثرار  ميثل 
األف من جن�د الحتياط مقامرة كبرية على �سعيد احلرب 
اأو  الن�سر  مثثرحثثلثثة  اإىل  ت�سل  اأن  ميثثكثثن  الثثتثثي  اأوكثثرانثثيثثا،  يف 
الداخل  متزايداً يف  انتقاداً  الذي ي�اجه  ال�قت  الهزمية، يف 

واخلارج.
وكتبت ل�را كيلي يف م�قع “ذا هيل” الأمريكي، اأن الإعالن 
الأمريكي ياأتي يف ال�قت الذي جنحت الق�ات الأوكرانية يف 
البالد،  �سرق  يف  اأ�سا�سية  مناطق  من  الرو�سي  اجلي�س  طرد 
بينما تقف ال�ليات املتحدة مع احللفاء متحدين يف دعمهم 

الع�سكري والقت�سادي لكييف.

با�سم جمل�س الأمن الق�مي يف البيت الأبي�س ج�ن كريبي 
“ت�سعيد  اإنثثه  للتلفزي�ن  الأمريكية  �سي”  بي  “اأي  ل�سبكة 
غري م�س�ؤول اأن تتحدث ق�ة ن�وية على هذا النح�، لكنه ل 
يتناق�س مع الطريقة التي يتحدث بها )ب�تني( منذ �سبعة 
الإمكان  بقدر  نراقب  اإننا  الأمثثر بجدية.  اأخذ  اأ�سهر.. علينا 
�سرورة  راأيثثنثثا  ما  اإذا  و�سعنا  لنغري  ال�سرتاتيجي،  و�سعهم 

لذلك. مل نر اأي م�ؤ�سر يتطلب منا ذلك الآن«.
ينظرون  الرو�س  امل�اطنني  اأن  على  اأولية  م�ؤ�سرات  وهناك 
على نحٍ� متزايد، اإىل اأن الثمن الذين يدفع�نه مقابل حرب 

ب�تني يف اأوكرانيا، باهظ جداً.
بال�سفر  للراغبني  التذاكر  �سراء  ارتفع  ب�تني  خطاب  وبعد 
مثثن رو�ثثسثثيثثا، بثثعثثدمثثا كثثثان الثثرو�ثثس اأ�ثثسثثاًل يثثفثثرون مثثن تاأثري 

ذا هيل: بوتني يلعب بالنار يف التعبئة اجلزئية

•• وا�شنطن-وكاالت

اأوكرانيا  يف  الأربثثثع  املناطق  اأن  رغثثم 
تنظيم  اجلثثثثمثثثثعثثثثة،  اأمثثثثث�ثثثثثس  بثثثثثثثثثثثداأت  
هي  لرو�سيا،  لالن�سمام  ا�ستفتاءات 
مب��سك�،  بثثالثثفثثعثثل  مثثرتثثبثثطثثة  عمليا 
يرى خرباء اأن هذه اخلط�ة �ستفتت 
مرحلة  و�ستطلق  كثثدولثثة،  اأوكثثرانثثيثثا 
 7 امل�ستعل منذ  ال�سراع  جديدة من 

اأ�سهر .
وانطلقت اأم�س و�ست�ستمر حتى الث27 
ا�ستفتاءات  اجلثثثثثاري  �ثثسثثبثثتثثمثثرب  مثثثن 
ودونيت�سك  لثث�غثثانثث�ثثسثثك  مثثنثثاطثثق  يف 

وخري�س�ن وزاباروجيا.
الرو�سي  احلثث�ار  مركز  رئي�س  يق�ل 
مع  حثث�ار  يف  �سعيت�،  م�سلم  العربي، 
:”هذه  “�سكاي ني�ز عربية”  م�قع 
مثثثثن طالبت  هثثثثي  الأربثثثثثثثثع  املثثثنثثثاطثثثق 
بتنظيم ال�ستفتاءات فيها للخال�س 
مثثثن الثثقثثمثثع الأوكثثثثثثثراين املثثثديثثثد لها، 
خيار  ه�  لرو�سيا  فالن�سمام  ولهذا 
املثثثنثثثاطثثثق التي  تثثلثثك  �ثثسثثعثثبثثي عثثثثام يف 

تنق�سم لق�سمني:
اإقليم  يف  تثثقثثع  الثثثتثثثي  تثثلثثك  اأولثثثثهثثثثا: 
دونبا�س بال�سرق، وت�سم جمه�ريتي 
اللتني  ودونثثثيثثثتثثث�ثثثسثثثك  لثثث�غثثثانثثث�ثثثسثثثك 
2014 لعثثثالن  عثثثثام  مثثنثثذ  بثثثثادرتثثثثا 
ا�ستقاللهما عن كييف، لكنهما ظلتا 
ل�سغ�ط  تتعر�سان  �سن�ات   8 طيلة 
عنيفة ولق�سف �سبه ي�مي من قبل 
الثثثقثثث�ات الأوكثثثرانثثثيثثثة، وهثثث� مثثثا اأدى 
األثثثثف �سخ�س   14 مثثثن  اأكثثثثر  ملثثقثثتثثل 
فال�ستفتاء  ولهذا  م�اطنيهما،  من 
الطريق  هثثث�  لثثرو�ثثسثثيثثا  لثثالنثث�ثثسثثمثثام 
ودونيت�سك  ل�غان�سك  اأمثثام  ال�حيد 
للخال�س من التهديدات الأوكرانية 

املت�ا�سلة«.

•• طهران-وكاالت

تثثتثث��ثثسثثع رقثثثعثثثة الحثثثتثثثجثثثاجثثثات يف 
بداأ  تثث�ثثسثثاعثثدي  مثثنثثحثثى  اإيثثثثثثران يف 
مع  اجلماعي  التمرد  �سكل  يثثاأخثثذ 
من  املزيد  على  ال�سعبي  الإ�ثثسثثرار 
خارجياً  وحثثتثثى  داخثثلثثيثثاً  الت�سعيد 
يتخذه  الثثذي  الديني  الطابع  �سد 
ل�سلب  مثثثثثربراً  اإيثثثثثثران  يف  الثثنثثظثثام 
واأفادت  احلثثريثثات.  وقمع  احلثثقثث�ق 
ن�سرت،  التي  الر�سمية  احل�سيلة 
باأن 17 �سخ�ساً ُقتل�ا بينهم 3 من 
عنا�سر الأمن منذ بدء التظاهرات 
ال�سلطات  تعمد  اإزاء  �سك�ك  و�سط 
احلقيقي  الثثعثثدد  على  “التعتيم” 
ذكرت  الثثذي  الثث�قثثت  يف  لل�سحايا، 
فيه منظمة حق�قية غري حك�مية 
قتياًل   31 القتلى جتثثاوز  عثثدد  اأن 
وه� عدد مر�سح لالرتفاع يف ظل 

حملة قمع اإيرانية غري م�سب�قة.

تو�سع الحتجاجات
ومع ت��سع رقعة الحتجاجات التي 
15 مدينة  اأكثثر مثثن  امثثتثثدت اإىل 
مع حماولت ال�سرطة “اليائ�سة” 
امل�سيل  الثثغثثاز  قثثنثثابثثل  ا�ثثسثثتثثخثثدامثثهثثا 
للدم�ع لتفريق احل�س�د كان امللفت 
دعثثث�ات احلثثر�ثثس الثثثثث�ري الإيراين 
اإىل  البالد  يف  الق�سائية  ال�سلطة 
اأخباراً  ين�سرون  “الذين  حماكمة 
وفاة  واقعة  عن  و�سائعات”  كاذبة 
لل�سرطة  حثثجثثز  يف  �ثثسثثابثثة  امثثثثثثراأة 
اأثثثثثارت احثثتثثجثثاجثثات وا�سعة  والثثتثثي 
اأنباء  مثثع  تزامناً  الثثبثثالد  اأنثثحثثاء  يف 
باأنه  اإيرانية  اإعثثالم  و�سائل  نقلتها 
من املقرر خروج مظاهرات م�ؤيدة 
الحتجاجات  ملثث�اجثثهثثة  للحك�مة 
التظاهرات  اأن  ويثثبثثدو  املثثعثثار�ثثسثثة. 
الثثثتثثثي اتثث�ثثسثثعثثت رقثثعثثتثثهثثا يف اإيثثثثثران 
النظام  وتثث�ثثسثثع  املثثحثثرمثثات  تثثكثث�ثثسثثر 
اأمام  طهران  يف  القائم  الإ�سالمي 
بثثثعثثثد مقتل  حتثثثثد غثثثثري مثثث�ثثثسثثثبثثث�ق 
مه�سا اأميني الذي اأ�سهم يف هيكلة 
ثقافية الحتجاجات عن �سابقاتها 

 ثثثثانثثثيثثثهثثثمثثثا: مثثثنثثثطثثثقثثثتثثثا خثثثري�ثثثسثثث�ن 
اجلن�ب،  يف  فثثتثثقثثعثثان  وزابثثث�روجثثثيثثثا 
عثثانثثى �سكانهما  لثثطثثاملثثا  اأيثث�ثثسثثا  وهثثمثثا 
من ال�سطهاد والتمييز على خلفية 
الرو�س،  مثثثن  غثثالثثبثثيثثتثثهثثم  يف  كثث�نثثهثثم 
ولثثثهثثثذا فثثال�ثثسثثتثثفثثتثثاء فثثيثثهثثمثثا يحظى 
يقدر عدد  وا�سع، حيث  �سعبي  بدعم 
من  باأكر  الت�س�يت  لهم  يحق  من 
جمم�ع  اأن  حثثني  يف  مثثلثثيثث�ن،  ن�سف 
ماليني   5 على  يرب�  كثثان  �سكانهما 
نثث�ثثسثثمثثة، لثثكثثن بثثفثثعثثل �ثثسثثيثثا�ثثسثثات كييف 
الثثتثثمثثيثثيثثزيثثة وبثثفثثعثثل احلثثثثثرب هاجر 
ال�سن�ات  الكثريون منهم على مدى 

املا�سية«.

خلفية تاريخية
ي�سيف �سعيت�: “هذه املناطق الأربع 
تاريخيا هي رو�سية، فمثال خري�س�ن 
اأهم م�انئ الإمرباط�رية  كانت من 
وكذلك  الأ�ثثسثث�د،  البحر  يف  الرو�سية 
مثثيثثنثثاء مثثديثثنثثة مثثثثاريثثثث�بثثثث�ل، وحتى 
كثثانثثت ت�سمى يف  اأوكثثثرانثثثيثثثا  عثثا�ثثسثثمثثة 
الرو�سية،  بكييف  القي�سري  العهد 
حيث اأن �سكان هذه املناطق يتحدث�ن 
�سالت  وتربطهم  اأم،  كلغة  الرو�سية 
تثثاريثثخثثيثثة وديثثنثثيثثة وثثثقثثافثثيثثة عريقة 
برو�سيا، اإن يف عه�دها القي�سرية اأو 
يف زمن الحتاد ال�س�فييتي ال�سابق«. 
وي�سهب اخلبري يف ال�س�ؤون الرو�سية، 
وزعت  ال�س�فييتية  :”الدولة  قائال 
املثثثنثثثاطثثثق والأقثثثثالثثثثيثثثثم الثثثتثثثابثثثعثثثة لها 
وح�سابات  لعثثتثثبثثارات  وفثثقثثا  اإداريثثثثثثا، 
جمه�ريات  لإنثث�ثثسثثاء  اأيثثديثث�لثث�جثثيثثة 
ب�ري�س  تخلى  انهياره  ومثثع  عديدة، 
يلت�سن الذي حل حمل غ�ربات�س�ف 
الرو�سي  لثثثثالحتثثثثاد  رئثثثيثثث�ثثثس  كثثثثثثثثاأول 
اجلديد، عن حق�ق رو�سيا التاريخية 

اجلمه�ريات  تثثلثثك  يف  واجلثثغثثرافثثيثثة 
كاأوكرانيا مثال«.

مناطق غنية باملوارد الطبيعية
»هذه املناطق تتمتع بروات وم�ارد 
رئي�سي  منبع  وهثثثي  كثثبثثرية  طبيعية 
والغالل  واحلب�ب  احلجري  للفحم 
وفثثثق  ال�سم�س”،  دوار  وخثثثثا�ثثثثسثثثثة 

�سعيت�.
امل�سانع  عثثثثن  “ف�سال  ويثثث�ثثثسثثثيثثثف: 
الثثكثثثثثرية الثثتثثي متثثيثثزهثثا والثثتثثي تع�د 
بثثتثثاريثثخثثهثثا لثثزمثثن الثث�ثثسثث�فثثيثثيثثت، وه� 
الثثثثذي دفثثثع الزعيم  الثثعثثامثثل الأبثثثثثرز 
لينني،  فثثثثثالدميثثثثثري  الثثث�ثثثسثثث�فثثثيثثثيثثثتثثثي 
لحلاقها اآنذاك بجمه�رية اأوكرانيا 
ليجاد  مثثثنثثثه  �ثثسثثعثثيثثا  الثث�ثثسثث�فثثيثثيثثتثثيثثة 

اأوت�ماتيكيا  �ستنطبق  وبذلك  كيانا، 
على  الثثرو�ثثسثثيثثة  الع�سكرية  الثثعثثقثثيثثدة 
اأي  تعر�س  اأن  بحيث  املثثنثثاطثثق،  هثثذه 
منها للهج�م �سيعترب تهديدا ل�ج�د 
وفق اخلبري  الدولة الرو�سية ككل”، 

بال�س�ؤون الرو�سية .
فالتل�يحات  “وهكذا  ويثثثثثقثثثثث�ل: 
الثثرو�ثثسثثيثثة بثثالثث�ثثسثثالح الثثثنثثث�وي قبيل 
تثثثنثثثظثثثيثثثم هثثثثثثثذه ال�ثثثثسثثثثتثثثثفثثثثتثثثثاءات، ل 
مبا�سر  كثثتثثهثثديثثد  قثثثثراءتثثثثهثثثثا  يثثثجثثثب 
لر�سائل  اأقثثرب  هي  بل  با�ستخدامه، 
اإيغاله  مثثن  للحد  للغرب  حتثثذيثثريثثة 
والر�س�خ  ع�سكريا،  اأوكثثرانثثيثثا  بدعم 
لثثثلثثث�اقثثثع اجلثثثيثثث��ثثثسثثثيثثثا�ثثثسثثثي اجلثثثديثثثد 
ال�ستفتاءات  عثثن  �سيتمخ�س  الثثذي 

كما يختم القلي�بي . الأربعة”، 

مع  متا�سيا  فيها  ق�ية  عاملة  طبقة 
اليدي�ل�جية املارك�سية اللينينية«.

واقع جيو�سيا�سي جديد
ال�ساأن  يف  اخلبري  يق�ل  جهته،  مثثن 
م��سك�  مبدر�سة  والأ�ستاذ  الرو�سي 
القلي�بي،  رامثثثي  لالقت�ساد،  العليا 
ني�ز  “�سكاي  مثثث�قثثثع  مثثثع  لثثثقثثثاء  يف 
املناطق  بني  من  “اثنتان  عربية”: 
برو�سيا،  �ثثسثثتثثلثثتثثحثثق  الثثثتثثثي  الأربثثثثثثثثع 
وهثثمثثا دونثثيثثتثث�ثثسثثك ولثث�غثثانثث�ثثسثثك حتى 
املرتقبة  ال�ثثسثثتثثفثثتثثاءات  اإجثثثثثراء  قثثبثثل 
غثثثثدا، تثثقثثعثثان خثثثثارج �ثثسثثيثثطثثرة كييف 
 2014 عثثثام  مثثنثثذ  فهما  و�سلطتها، 
اإبان تفجر  اأوكرانيا،  منف�سلتان عن 
اأزمة �سبه جزيرة القرم بني م��سك� 

وكييف اآنذاك«.
خري�س�ن  مقاطعة  “اأما  وي�سيف: 
�سيطرت  التي  املناطق  اأول  من  فهي 
بداية  الثثرو�ثثسثثيثثة يف  الثثثقثثث�ات  عثثلثثيثثهثثا 
اأوكرانيا  يف  الثثعثث�ثثسثثكثثريثثة  عثثمثثلثثيثثتثثهثثا 
ومثثركثثزهثثا مثثديثثنثثة خثثري�ثثسثث�ن ب�سط 
الكاملة عليها يف  �سيطرتهم  الرو�س 
فيما  املا�سي،  مار�س  �سهر  منت�سف 
ت�سيطر رو�سيا على قرابة 75 يف املئة 

من م�ساحة مقاطعة زاب�روجيا«.

تو�سع الحتاد الرو�سي
ال�ستفتاءات  هثثثذه  “بعد  ويثثتثثابثثع: 
لل�سيادة  املثثثنثثثاطثثثق  تثثلثثك  وانثثث�ثثثسثثثمثثثام 
الرو�سية، فاإن عدد الكيانات الإدارية 
 89 اإىل   85 يف رو�سيا �سريتفع من 

�سيا�سية  مثثطثثالثثب  بثثثني  بثثاجلثثمثثع 
وديثثثنثثثيثثثة وثثثثقثثثافثثثيثثثة وهثثثثث� مثثثثا دفع 
ب��سفه  حجابهن  حلرق  اإيرانيات 
يف  الديني  النظام  ل�ستبداد  رمثثزاً 
بال  “اإيران  مثث�قثثع  ونثثقثثل  اإيثثثثثران. 
التي  الحثثتثثجثثاجثثات  اأن  اأقنعة” 
ت�سهدها اإيران حالياً تطرح حتدياً 
للنظام الديني بقيادة علي خامنئي 
ال�سلطة  قب�سته على  الذي يحكم 
الث�رة  قثثائثثد  اخلميني  وفثثثاة  مثثنثثذ 
الإ�ثثسثثالمثثيثثة الثثتثثي اأطثثاحثثت بنظام 
اأن  اإىل  بالإ�سارة   1979 ال�ساه يف 
اإيران �سهدت “احلركة اخل�سراء” 
مثرية  انثثتثثخثثابثثات  بعد   2009 يف 
 2018 يف  تظاهرات  ثم  للجدل، 
ن�فمرب)ت�سرين  يف  واأخثثثثثثثثثثرى 
الثاين( 2019 بعد ارتفاع اأ�سعار 

البنزين والت�سخم العام.

عالمة فارقة
تاريخ  يف  فارقة”  “عالمة  ويف 
اإيران،  الحتجاجات التي �سهدتها 
بحجابهن  الثثنثثار  الثثنثث�ثثسثثاء  اأ�ثثسثثعثثلثثت 

الدين  رجثثال  ب�س�ر  واملتظاهرون 
ولقائد  خلثثامثثنثثئثثي  �ثثثثسثثثث�راً  بثثيثثنثثهثثا 
فثثيثثلثثق الثثقثثد�ثثس الثث�ثثسثثابثثق اجلثثثثرنال 
قا�سم �سليماين الذي قتل يف غارة 

اأمريكية مطلع 2020 يف بغداد.
الإيراين  الثث�ثثسثثاأن  يف  اخلبري  وقثثال 
يف جثثامثثعثثة بثثثثريوت عثثلثثي فثثتثثح اهلل 
جناد مل�قع “اإيران اإنرتنا�س�نال” 
احتجاجات  اأكثثرب  “هذه  الإخباري 

منذ ن�فمرب 2019. 
التحركات ال�طنية ال�سابقة كانت 
واأثارها  العاملة  الطبقات  تق�دها 
الجتماعية  الأو�ثثثثثسثثثثثاع  تثثثثدهثثثث�ر 
هذه  الثث�ثثسثثرارة  لكن  والقت�سادية، 
ثقافية  اجثثتثثمثثاعثثيثثة  كثثثانثثثت  املثثثثثثرة 
يت�قع  “مل  م�سيفاً  و�سيا�سية”، 
م�اطنة  اعتقال  يثث�ؤدي  اأن  النظام 
انتفا�سة  اإثثثثثثثثثثارة  اإىل  ووفثثثثاتثثثثهثثثثا 

وطنية«.
اأمثثثثثن  املثثثثحثثثثلثثثثل يف مثثثعثثثهثثثد  وذكثثثثثثثثر 
األك�سندر  الثثقثثد�ثثس  واإ�ثثسثثرتاتثثيثثجثثيثثة 
ومن  ال�سحايا  “اإنهن  غرينربغ: 
بالحتجاج.  يقمن  اأن  الطبيعي 

اأن الرجال  والأهثثثثم مثثن ذلثثثك هثث� 
تزايد  اإىل  مثث�ثثسثثرياً  يدعم�هن”، 
“علمنة” املجتمع الإيراين كما اأن 
ذلك يقلق املتدينني الإ�سالحيني 
لأنهم يدرك�ن اأن النتيجة �ستك�ن 
اإىل  الأمثثر  به  �سينتهي  ال�سعب  اأن 

كره الإ�سالم والدين«.
“اأعتقد  اأوروبثثي:  وقال دبل�ما�سي 
اأنثثثثثثثثه �ثثثسثثثيثثثكثثث�ن هثثثثنثثثثاك تثثث�ثثثسثثثدد يف 
اأي�ساً  ذلثثثثك  �ثثسثثيثثدفثثعثثهثثم  الثثثنثثثظثثثام، 
ب�ساأن  اأي مثثرونثثة  اإظثثهثثار  اإىل عثثدم 
امل�سرتكة”،  ال�ساملة  العمل  خطة 
م�سيفاً “هذه التظاهرات �ستعر�س 
ففي  للخطر،  النظام  ا�ستمرارية 
 2019 الثاين(  ن�فمرب)ت�سرين 
مل يثثثثرتددوا يف اإطثثثالق الثثنثثار على 
�سريدعهم  مثثا  اأرى  ول  املحتجني 

هذا العام«.
»وقت ح�سا�س«

وتثثتثثزامثثن الثثتثثظثثاهثثرات مثثع “وقت 
للنظام  بالن�سبة  للغاية  ح�سا�س” 
العق�بات  اأ�سعفته  الذي  الإيثثراين 
املرتبطة  الثثدولثثيثثة  القثثتثث�ثثسثثاديثثة 

واملفاو�سات  الثثثنثثث�وي  بثثربنثثاجمثثه 
لعام  فثثيثثيثثنثثا  اتثثفثثاقثثيثثة  اإىل  لثثلثثعثث�دة 
“خطة  با�سم  واملثثعثثروفثثة   2015
العمل امل�سرتكة ال�ساملة” ال�سرط 
الأ�سا�سي لرفع العق�بات، يف طريق 

م�سدود منذ عدة اأ�سهر.
ال�سلطات  �ثثثثسثثثثارعثثثثت  وكثثثعثثثادتثثثهثثثا 
ال��س�ل  حثثجثثب  اإىل  الإيثثثرانثثثيثثثة 
ال��س�ل  تقييد  اأو  الإنثثرتنثثت  اإىل 
وم�سم�حة  مرخ�سة  ملثث�اقثثع  حتى 
الثثث�ثثثسثثث�ر  نثثث�ثثثسثثثر  ملثثثثنثثثثع  اإيثثثثثثثثثثثثران  يف 
ويق�ل  الثثتثثظثثاهثثر  اإىل  والثثثدعثثث�ات 
لندن  ومقره  “نتبل�ك�س”  م�قع 
يثثثثراقثثثثب عثثثمثثثلثثثيثثثات حجب  الثثثثثثثذي 
العامل،  اأنحاء  جميع  يف  الإنرتنت 
اإىل  لل��س�ل  فر�ست  “قي�داً  اإن 
الت�ا�سل  م�قع  ان�ستغرام  تطبيق 
الجتماعي الرئي�سي ال�حيد املتاح 
يف اإيثثثثران لثثكثثن ذلثثثك مل ميثثنثثع من 
انت�سار مئات الفيدي�هات امل�س�رة 
املثثدن الإيثثرانثثيثثة التي  من خمتلف 
منظمة  احتجاجية  حركة  ت�سهد 

�سد النظام الإيراين«.

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

معلومات عن 4 مناطق اأوكرانية تنظم ا�ستفتاء الن�سمام اإىل رو�سيا

 يف منحى ت�ساعدي بداأ ياأخذ �سكل التمرد اجلماعي 

النتفا�سة الإيرانية.. لي�ست فقط من اأجل مه�سا اأميني
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ــف  ــوق ـــــار امل اأث
لرئي�س  امللتب�س 
املجري  الوزراء 
ــا  ــي ــس ــــاه رو� جت
انتقادات كثرية 
الف�ساء  ــل  داخ
الأوروبـــــــــــي

ا�ستفاد اإىل حد كبري من الو�سع املتاأزم

فيكتور اأوربان والتوازن بني الحتاد الأوروبي ورو�سيا
•• الفجر -ريناتا فارجا 
ترجمة خرية ال�شيباين

اتخذه  ال��ذي  ليربايل”  “غري  املنعطف  منذ     
 ،2014 ع��ام  اأورب����ان  فيكتور  ال����وزراء  رئي�ش 
الحتاد  لنتقادات  املجرية  احلكومة  تعر�ست 

ل�سيادة  التدريجي  التفكيك  ب�سبب  الأوروب���ي 
من�سبه  “يف  ال�سيا�سي  اأورب��ان  م�سروع  القانون. 
 1998 من  اأول  تفوي�ش  بعد   ،2010 ع��ام  منذ 
تاأ�سي�ش دولة جمرية جديدة،  هو   ”2002 اإىل 
 2014 يوليو   28 يف  ال�سهري  خطابه  يف  حددها 
املجتمعي  التنظيم  اأ�سكال  من  “�سكل  اأنها  على 

قادر على جعل املجتمع تناف�سّيا يف ال�سباق العاملي 
عن  النف�سال  خالل  من  القادمة،  للعقود  الكبري 
اأوروب��ا  يف  املقبولة  والأيديولوجيات  العقائد 

الغربية والتحرر منها ».
الحت��اد  وم��ب��ادئ  قيم  ع��ن  بعيًدا  ب��الده  يجر    
ال�سلطوية  الأنظمة  من  اأكرث  ويقرتب  الأوروبي، 

با�ستمرار  اأورب���ان  ينتقد  ورو�سيا،  ال�سني  مثل 
“جناح”  على  نف�سه  ويهنئ  الليربالية،  تراجع 
والدميقراطية  “املحافظة  اخلا�سة  �سيا�سته 
حد  اإىل  تتغذى  التي  والوطنية”،  وامل�سيحية 
والإ�سرار  للهجرة  املناه�سة  الدعاية  من  كبري 

امل�ستمر على الهوية والأمن وال�سيادة.

عدم التخلي عن العالقة مع رو�سياامتد الت�تر الأوروبي اإىل جمم�عة فيزيغراد

ففي ا�سرتاتيجية لعبة مزدوجة، 
لراأيها  مت�جهة  احلك�مة  تق�م 
العام باإخراج “حرب ال�ستقالل” 
الثثثثتثثثثي تثثخثث��ثثسثثهثثا �ثثثسثثثد الحتثثثثثاد 
الأوروبثثثثثثثثثثثثثثثي لثثثتثثثقثثثطثثثري ر�ثثثسثثثائثثثل 
امل�ست�ى  على  لأوروبثثثثا  مناه�سة 
ال�طني ... بينما ت�ؤكد يف الف�ساء 
الأوروبي تعّلق املجريني بالحتاد 

الأوروبي.

»حياد« املجر يف مواجهة 
احلرب يف اأوكرانيا

   كان التقارب بني املجر ورو�سيا 
مثث��ثثسثثع انثثتثثقثثادات داخثثثل الحتاد 
�سن�ات؛  عثثثثثدة  مثثثنثثثذ  الأوروبثثثثثثثثثثي 
واأدى امل�قف امللتب�س الذي تبنته 
ب�داب�ست جتاه احلرب يف اأوكرانيا 
خالل الأ�سهر ال�ستة املا�سية اإىل 

زيادة هذه الت�ترات.
املثثثث�ازنثثثثة  دور  اأوربثثثثثثثثثان  يثثلثثعثثب     
بثثني الثثث�حثثثدة املثثزيثثفثثة مثثع الدول 
ورغبته  نثثاحثثيثثة،  مثثثن  الأعثثث�ثثثسثثثاء، 
مراعاة  يف  اأخثثثثثثثرى،  نثثاحثثيثثة  مثثثن 
اأن  درجثثة  اىل  الرو�سي،  ال�سديق 
املخاطر  حتجب  حك�مته  دعثثايثثة 

اجلي��سيا�سية للحرب.
�سيا�سة  عثثن  بنف�سها  املثثجثثر  نثثثاأت   
يعزلها  مبا  الأوروبثثيثثة،  العق�بات 
بثث�ثثسثثكثثل مثثثتثثثزايثثثد داخثثثثثثل الحتثثثثثاد 
خطتها  ان  ال  الأوروبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي؛ 
لالحتاد  املثثنثثاهثث�ثثسثثة  التثث�ثثسثثالثثيثثة 
فيكت�ر  �ثثسثثلثثطثثة  تثثعثثزز  الأوروبثثثثثثثي 
اأوربثثثثثثثثان، الثثثثذي فثثثثاز بثث�ثثسثثهثث�لثثة يف 
اأبريل  يف  الت�سريعية  النتخابات 

املا�سي.
زيارته  اأوربثثثثثثان خثثثالل  و�ثثثسثثثدد     
ملثث��ثثسثثكثث� مثثطثثلثثع فثثربايثثر 2022 
البلدين  بثثني  الثثعثثالقثثات  اأن  على 
واإيثثثجثثثابثثثيثثثة  “مت�ازنة  كثثثثانثثثثت 
باأنه  وجثثثثث�ده  وو�ثثثسثثثف  وبناءة”، 
“ل  اأنثثه  مثث�ؤكثثدا  �سالم”،  “مهمة 
ي�جد زعيم اأوروبثثي واحثثد، يريد 

�سراعا مع رو�سيا ».
   يف 25 فرباير، اأي بعد ي�م من 
بثثدء غثثزو اأوكثثرانثثيثثا، طثثرح رئي�س 
اعتبارات  الثثث�اجثثثهثثثة  يف  الثثثثثثث�زراء 
اعتماد  �سيما  ل  بحتة،  اقت�سادية 
املثثثثجثثثثر عثثثثلثثثثى الثثثثثغثثثثثاز الثثثثرو�ثثثثسثثثثي، 
واأظهر  احلثثثرب،  رعثثب  متجاهاًل 
ال�سراع  يف  احلثثثثيثثثثاد  مثثثثن  نثثث�عثثثا 
حلثثثمثثثايثثثة عثثثالقثثثتثثثه اجلثثثثيثثثثدة مع 

فالدميري ب�تني:
   »لقد �سرحت واأو�سحت اأن املجر 
اأكر  لدينا  �سعب.  و�سع  يف  بلد 
من مائة وثالثني كيل�مرتا من 

احلدود مع اأوكرانيا.
املجر يف هذه  اأمثثن   يجب �سمان 
احلثثالثثة، لأن هثثذا هثث� اأهثثثم �سيء. 
ت�سارك  املجر ل  اأن  اأو�سحت  لقد 
اإليها،  يف هذه احلثثرب ولن تنجر 
الذين  الثثالجثثئثثني  اأن  و�سن�سمن 
ي�سل�ن اإىل املجر يتلق�ن الرعاية 

املنا�سبة«.
   يثثعثثار�ثثس رئثثيثث�ثثس الثثثثث�زراء عب�ر 
اأوكرانيا  اإىل  املثث�جثثهثثة  الأ�ثثسثثلثثحثثة 
اجله�د  تعزيز  ويف�سل  اأرا�سيه، 
خالل  من  والت�سامن  الإن�سانية 
الأوكرانيني.  الالجئني  ا�ستقبال 
بعد مترير العق�بات الأوىل �سد 
رو�ثثسثثيثثا، عثثار�ثثسثثت املثثجثثر احلظر 
والغاز  الثثنثثفثثط  عثثلثثى  املثثثفثثثرو�ثثثس 
امل�سلحة  عثثثن  “دفاعا  الثثرو�ثثسثثي 
اأن�ساره،  وخمثثاطثثًبثثا  ال�طنية”. 
كثثالثثعثثادة، رهانات  اأوربثثثثثثان،  هثثثثّ�ل 

املفاو�سات الأوروبية.

لثثث� اأو�ثثثثسثثثثح بثثعثثد اأيثثثثثثام قثثلثثيثثلثثة اأن 
بل  بي�ل�جية،  “لي�ست  مقاربته 

ثقافية”.
اإىل  الهادفة  ال�سرتاتيجية   هذه 
الهجرة،  رفثث�ثثس  مثث��ثثسثث�ع  اإعثثثثثادة 
الجندة  اإىل  املف�سل،  م��س�عه 
“رق�سة  جيًدا  ت��سح  ال�سيا�سية، 
اأوربان  يق�دها  التي  الطاوو�س” 

خلداع خ�س�مه.
اأبريل  انثثتثث�ثثسثثاره  تثث�ثثسثثريثثح  يف     
اأوربثثثثان  فثثيثثكثثتثث�ر  اأر�ثثثسثثثل   ،2022
فيها  اأكثثثد  اأوروبا”  اإىل  “ر�سالة 
انت�ساًرا  “حقق  اأنثثه  �ساخر  ب�سكل 
كثثبثثرًيا مبثثا يثثكثثفثثي ملثث�ثثسثثاهثثدتثثه من 
بروك�سل”،  من  وبالتاأكيد  القمر 
املتبعة  الثث�ثثسثثيثثا�ثثسثثة  اأن  مثث�ثثسثثيثثًفثثا 
“ل متثثثثثل مثثا�ثثسثثي، بل  املثثجثثر  يف 
الكلمات  هذه  اأوروبا”.  م�ستقبل 
النتخابي:  وعثثثثده  �ثثسثثدى  تثثثثردد 

“�سن�ا�سل”.
 الر�سالة وا�سحة، وامل�سار حمدد: 
بثثثداأت،  الثثتثثي  ال�سيا�سة  مثث�ا�ثثسثثلثثة 
لفرتة  بثثالثث�ثثسثثلثثطثثة  والحثثثثتثثثثفثثثثاظ 

ط�يلة، وب�سط النف�ذ يف اأوروبا.
اأوربان  اأكثثد   ،2022 ي�لي�     يف 
لث  الأوروبثثثي  ب�سكل فعال طم�حه 
بحل�ل  وتثث�قثثع   ،”2030 “اأفق 
�سيا�سة  تثثثثراجثثثثع  الثثثث�قثثثثت  ذلثثثثثثك 
الحتثثثثثثثثثثاد الأوروبثثثثثثثثثثثثثثثي احلثثثالثثثيثثثة 
الليربالية.  احلك�مات  و�سق�ط 
تثثثثثقثثثثثاربثثثثثه، مثثثثنثثثثذ عثثثثثثثدة �ثثثثسثثثثنثثثث�ات، 
مثثثثع ممثثثثثلثثي الثثثيثثثمثثثني الأوروبثثثثثثثثي 
�سالفيني  ماتي�  مثل  املثثتثثطثثرف، 
اأو مارين ل�بان، بعد رحيل ن�اب 
2021 من  عثثثام  فثثيثثد�ثثس  حثثزبثثه 
الأوروبي  ال�سعب  جمم�عة حزب 
ترتجم  الأوروبثثثثثثثثثي،  الثثثربملثثثان  يف 
اأوروبية  �سعب�ية  قثث�ة  بناء  اإرادة 
املهمة،  هثثذه  ويف  للحدود.  عابرة 
يعتمد اأوربثثان على تاأثري و�سمعة 
مثل  الآخرين  ال�سعب�يني  القادة 
الثثثذي التقى به  دونثثالثثد تثثرامثثب، 
يف ي�لي� 2022، والذي يعتربه 
“حليًفا مهًما من اأجل ال�سالم يف 

اأوكرانيا«...
*اأ�ستاذة حما�سرة يف علوم 
الت�سال واملعلومات وع�سو 
خمترب جرييكو بجامعة ليل

  املثثجثثر هثثي الثثدولثثة الثث�حثثيثثدة يف 
الحتاد الأوروبثثي حتى الآن التي 
الرمزي  اللثثتثثزام  على  تثث�قثثع  مل 
هدف  وتف�سري  الثثطثثاقثثة،  ب�سبط 
الثثتثث�ثثسثثامثثن الأوروبثثثثثثثثي عثثلثثى اأنثثثه 
تعبري عن رغبة الحتاد الأوروبي 
يف حرمان ب�داب�ست من احتياطها 

ال�سرتاتيجي.
امل�سرتكة  اجلثثثهثثث�د  ومثثتثثجثثاهثثلثثة   
لثثثثثثلثثثثثثدول الأعثثثثثثث�ثثثثثثثسثثثثثثثاء، اأعثثثثلثثثثنثثثثت 
 ،2022 �سبتمرب  يف  احلثثكثث�مثثة، 
دون لهجة انت�سارية، ت�قيع عقد 
�سركة  مثثع  الثثغثثاأاز  لت�ريد  اإ�ثثسثثايف 

غازبروم.

�سردّية حرب “الطاقة” يف 
خدمة الدعاية احلكومية

اأوكثثثثثرانثثثثثيثثثثثا مع  تثثثثزامثثثثن غثثثثثزو     
الت�سريعية،  النثثتثثخثثابثثات  حثثمثثلثثة 
م��س�ع  اىل  احلثثثثثرب  وحتثثث�لثثثت 
رئثثيثث�ثثسثثي لثثلثثحثثمثثلثثة وانثثثثدجمثثثثت يف 
اخلطاب احلك�مي املتمح�ر ح�ل 
يثري  خطاب  ال�طنية.  ال�سردية 
ا�سرتاتيجية  وي�سخم  اخلثثثث�ف، 
احلثثلثثفثثاء، ويثثثربز تثثعثثار�ثثس م�قف 
املثثدافثثع عن املجريني مع  اأوربثثثان 
لأوروبا،  املثث�ؤيثثد  املعار�سة  خطاب 
ال�زراء،  لرئي�س  وفًقا  وبالتايل، 

املعادي مل�سالح امل�اطنني. 
وبف�سل  النثثثثتثثثثخثثثثابثثثثات،  بثثثعثثثد     
انثثتثث�ثثسثثاره، كثثثثثف فثثيثثكثثتثث�ر اأوربثثثثان 
هثثثجثثثمثثثاتثثثه املثثثنثثثاهثثث�ثثثسثثثة لثثثالحتثثثاد 
الأوروبثثثثثثي، حمثثثّ�ل الثثرتكثثيثثز من 
اأزمثثثثة  اإىل  اأوكثثثرانثثثيثثثا  يف  احلثثثثثرب 

الطاقة يف اأوروبا.
تر�سيخ  عثثلثثى  ر�ثثسثثائثثلثثه  وتثثعثثمثثل   
وتقدمي  الثث�ثثسثثيثثا�ثثسثثيثثة،  الثثثرهثثثانثثثات 
تعار�س بني بروك�سل وب�داب�ست، 
املجريني  الثثث�ثثثسثثثكثثثان  يثثجثثعثثل  ممثثثثا 
�سحية حلرب الطاقة، وجمربون 
على املعاناة من ع�اقب العق�بات 
القت�سادية التي فر�سها الحتاد 

الأوروبي على رو�سيا.
   لقد مّت حجب العدوان الأوكراين 

النتقادات  فثثاإن  املجر،  الب�لندي 
والثثهثثجثثمثثات الثثقثثادمثثة مثثن جميع 
الأطراف متنح �سكاًل من الزعامة 
لفيكت�ر اأوربان وت�ساهم يف نف�ذه 

املتزايد.
   لثثقثثد ا�ثثسثثتثثفثثاد فثثيثثكثثتثث�ر اأوربثثثثثان 
املتاأزم،  ال��سع  اإىل حد كبري من 
بانت�سار  و�سعبيته  مكانته  وعثثزز 
الت�سريعية  النتخابات  يف  �ساحق 

يف اأبريل 2022.
اجلديد،  الربملان  على  ومعتمدا   
�سرعان ما غرّي الد�ست�ر لي�ؤ�س�س، 
اعتباًرا من ماي� 2022، “حالة 
ت�سمح  الثثتثثي  احلرب”،  طثثثثث�ارئ 
باحلكم باملرا�سيم، وت��سيع نطاق 

�سلطته.
كفار�س  و�ثثسثثعثثه  خثثثثالل  ومثثثثن     
مثثثثثثعثثثثثثزول، و�ثثثسثثثيثثثا�ثثثسثثثة الثثثثثتثثثثث�ازن 
واإمياءاته جتاه ال�سديق الرو�سي، 
نثثفثث�ثثسثثه يف مركز  اأوربثثثثثثثثان  و�ثثثسثثثع 
الهثثتثثمثثام، وجثثثذب الأ�ثثثسثثث�اء، مما 

�سمن له روؤية دولية كبرية. 
م��سك�،  يف  وجثثثث�ده  تف�سري  ومت 
مبيخائيل  اأخثثثثثثثثثثثرية  لإ�ثثثثثثثثسثثثثثثثثادة 
�سبتمرب   3 يف  جثثث�ربثثثاتثثث�ثثثسثثث�ف 
الزعيم  كثثثثثثان  حثثثيثثثث   ،2022
الثثثغثثثربثثثي الثثث�حثثثيثثثد املثثثثث�جثثثثث�د، يف 
اأنه  الدولية على  الإعثثالم  و�سائل 

ازدراء للقادة الأوروبيني.

اإىل اأين تتجه املجر؟
   مع مت��سعه املتناق�س، ي�ا�سل 
الت�سامح  عثثتثثبثثة  اخثثتثثبثثار  اأوربثثثثثثان 
امثثثثثثام  الأوروبثثثثثثثثثثثثثثثثي  الحتثثثثثثثثثثثاد  يف 
ومبادئ  قيم  مهاجمة  حمثثثاولت 
هذه  الليربالية.  الدميقراطية 
هثثثثي الثثثطثثثريثثثقثثثة الثثثتثثثي يثثثجثثثب اأن 
ال�ستفزازي  تثثفثثكثثريه  بثثهثثا  نف�سر 
املثثتثثعثثمثثد، الثثثثثذي مت اإجثثثثثثثثثراوؤه يف 
بايلي  يف  الثث�ثثسثثيثثفثثيثثة  املثثثثدر�ثثثثسثثثثة 
“ل   :2022 يثث�لثثيثث�  يف  تثث��ثثسثثنثثاد 
اأعراق  من  �سعًبا  ن�سبح  اأن  نريد 

خمتلطة”. 
دوليا، حتى  اأثثثارت �سخطا  �سيغة 

اأم  ظثثهثثر  حثثقثثيثثبثثة  يف  املثثثجثثثر:  اإىل 
بالطائرة اأم بالقطار؟ ».

واملتعالية  ال�ساخرة  الثثنثثربة  اإن     
ت�ستبعد  احلثثثكثثث�مثثثي  لثثلثثتثث�ا�ثثسثثل 
وت�سّ�هه،  الأوروبثثثثثثثثثثثي  الحتثثثثثثثاد 
ذات  “ال�سيارة  بثثثثثث  مبثثثقثثثارنثثثتثثثه 
املعط�بة”،  الأربثثثعثثثة  الإطثثثثثثثارات 
املثثثقثثثدمثثثة على  وا�ثثسثثرتاتثثيثثجثثيثثتثثه 
ل  اللهب،  “بقاذف  �سخيفة:  اأنها 

ميكن اإخماد احلريق«.
جميع  يف  احلثثثثثثثال  هثثثث�  وكثثثثمثثثثا     
اخلطابات ال�سعب�ية، يتم تقدمي 
اإنهاء  ال�سليم”:  “احل�س  حثثثل 
التفاو�س.  خثثثالل  مثثثن  الثث�ثثسثثراع 
للحك�مة  تثثتثثيثثح  بثث�ثثسثثيثثطثثة  فثثثكثثثرة 
اإظهار نف�سها على اأنها تعمل من 
اأجل ال�سالم: “هدفنا ه� ال�سالم، 
نحن اإىل جانب ال�سالم، الرتياق 
الثثثث�حثثثثيثثثثد لثثثلثثثتثثث�ثثثسثثثخثثثم املثثثرتثثثبثثثط 
وب�سفته  ال�سالم”.  ه�  باحلرب 

للحرب،  اجلي��سيا�سية  واملخاطر 
وت�سخيم قرارات الحتاد الأوروبي 
لل�سالم  تثثثهثثثديثثثدات  بثثثاعثثثتثثثبثثثارهثثثا 
“نحن  �ثثثسثثثعثثثارات مثثثثثل  والأمثثثثثثثن. 
و”بالن�سبة  املجر”،  عثثن  نثثدافثثع 
اأوًل”،  تاأتي  املجرية  امل�سالح  لنا، 
�س�رة  وتبني  حثثثدود،  بثثال  تتكرر 
دولة اأم�مة مطمئنة، مما يجعل 
لل�س�ؤون  ووزيثثثره  الثثثث�زراء  رئي�س 
�سزيجارات�،  بثثيثثرت  اخلثثثارجثثثيثثثة، 
لل�سعب  املثثنثثقثثذيثثن  مثثثثثل  يثثثبثثثدوان 
الهنغاري، ول يرتددان يف م�اجهة 

اجلميع، يف �ساحة املعركة.
   ويف هذا ال�سياق، بعد الجتماع 
الأوروبثثثثثثثثثثثي لثثثثثثثث�زراء الثثثطثثثاقثثثة يف 
�سرح   ،2022 �ثثثسثثثبثثثتثثثمثثثرب   9
اجتماع  “خالل  �ثثثسثثثزيثثثجثثثاراتثثث�: 
�ساألت  الثثثيثثث�م،  الثثثثثثث�زراء  جمثثلثث�ثثس 
�سعر  �سقف  و�سع  يريدون  الذين 
الغاز كيف �سيتم نقل الغاز املهدر 

“حتالف  فثثيثثزيثثغثثراد،  جمثثمثث�عثثة 
ا�ثثسثثرتاتثثيثثجثثي يثثجثثمثثع بثثثني اأربثثثثع 
ب�لندا  اأوروبثثثثثثثثا:  و�ثثثسثثثط  يف  دول 
الت�سيك  وجمه�رية  و�سل�فاكيا 

واملجر”. 
فقد اأثارت اخلالفات ح�ل رو�سيا 
املجم�عة،  اأعثث�ثثسثثاء  بثثثني  خثثثالًفثثثا 
املقرر  فثثيثثزيثثغثثراد  قمة  اإلثثغثثاء  ومت 
مع  بب�داب�ست،  مار�س  يف  عقدها 
رف�س ب�لندا وجمه�رية الت�سيك 

احل�س�ر.
رجل  كات�سين�سكي،  يثثارو�ثثسثثالف   
رغم  ب�سدة،  انتقد  الق�ي،  وار�س� 
تثثقثثاربثثه جثثثًدا مثثع اأوربثثثثثان، رف�سه 
اإدانثثثثة رو�ثثسثثيثثا ملثثجثثازر املثثدنثثيثثني يف 
اأوربثثثثان  يثثقثث�ل  “عندما  بثث�تثث�ثثسثثا: 
حدث  مثثا  روؤيثثثثة  ي�ستطيع  ل  اإنثثثه 
با�ست�سارة  ن�سحه  يجب  لب�ت�سة، 

طبيب عي�ن«.
   ولئن اأزعج اخلالف مع الزعيم 

“اأن ي�سع  اأوربان  و�سيًطا، يقرتح 
ورو�سيا”،  اأوكثثثرانثثثيثثثا  بثثني  نف�سه 
املتحدة  والثث�ليثثات  رو�سيا  داعثثيثثا 

اإىل طاولة املفاو�سات.

عزل املجر، وتعزيز 
اأوربان �سيا�سيًا

لرئي�س  امللتب�س  املثث�قثثف  اأثثثثثار     
انتقادات  رو�ثثسثثيثثا  جتثثثاه  الثثثثثث�زراء 
الأوروبثثثثي.  الف�ساء  داخثثل  كثرية 
بثثثثثثدًء مثثثثن الثثثرئثثثيثثث�ثثثس الأوكثثثثثثثثراين 
فثثث�لثثث�دميثثثري زيثثلثثيثثنثث�ثثسثثكثثي الثثثثذي 
حتثثثثثدى بثثثقثثث�ة فثثثيثثثكثثثتثثث�ر اأوربثثثثثثثثان 
خالل القمة الأوروبية بربوك�سل 
“ا�سمع،   :2022 مثثثثار�ثثثثس  يف 
فثثيثثكثثتثث�ر، هثثثل تثثثعثثثرف مثثثا يحدث 
اأكثثثث�ن  اأن  اأريثثثثثثد  مثثثاريثثث�بثثث�ل؟  يف 
بنف�سك  تقرر  اأن  يجب  �سريًحا، 

اأنتم مع من«.
   امثثثتثثثد الثثثتثثث�تثثثر الأوروبثثثثثثثثي اإىل 

النتقادات والهجمات القادمة من جميع الأطراف متنح �سكاًل من الزعامة لفيكتور اأوربان وت�ساهم يف نفوذه املتزايد

فيكت�ر اأوربان مع وزيري اخلارجية والدفاع املجريني خالل قمة النات� يف مدريد ، 30 ي�ني� 2022فيكت�ر اأوربان قبل اجتماع املجل�س الأوروبي، 30 ي�ني� 2022 يف بروك�سل

فيكت�ر اأوربان يف جنازة ميخائيل ج�ربات�س�ف ، م��سك� ، 3 �سبتمرب 2022

بتقاربه مع ممثلي اليمني الأوروبي املتطرف، ي�سعى اأوربان اإىل بناء قوة �سعبوية اأوروبية عابرة للحدود
م�����ع مت���و����س���ع���ه 
املتناق�ش، يوا�سل 
اختبار  اأورب�����ان 
عتبة الت�سامح يف 
الحتاد الأوروبي
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عربي ودويل

•• الفجر -مارتن جيه بول -ترجمة خرية ال�شيباين
التي  الأخرية،  الإيطالية  الت�سريعية  النتخابات  يف     
“فراتيلي  ح��زب  حت�سل   ،2018 م��ار���ش  يف  اأج��ري��ت 
ديتاليا” على 4 فا�سل 4 باملائة فقط من الأ�سوات. بعد 
اأربع �سنوات ون�سف، اأ�سبح ت�سكيل اليمني املتطرف، وفًقا 
جلميع ا�ستطالعات الراأي، يف طريقه اإىل حتقيق ن�سر 
تاأكيد الجتاهات  واإذا مت  �سبتمرب.       25 تاريخي يف 
التي اأعلنتها ا�ستطالعات الراأي، ف�سيكون حزب فراتلي 
ديتاليا، اعتباًرا من يوم الثنني، احلزب الأول يف البالد، 
الرابطة،  التحالف:  يف  �سركائه  مع  حكومة  و�سي�سكل 
بقيادة  اإيطاليا،  وف���ورزا  �سالفيني،  ماتيو  بزعامة 
�سيلفيو برل�سكوين، و�ست�سبح زعيمة “فراتلي ديتاليا”، 

جيورجيا ميلوين، 46 �سنة، رئي�سة للوزراء.

ف�سلت اأحزاب الو�سط والي�سار يف ت�سكيل ائتالف قبل املوعد النتخابي

ميكن لئتالف اليمني احل�سول على اأكرث من ثلثي مقاعد الربملان الإيطايلهل �ستوؤدي نتيجة النتخابات اإىل تغيري موقف احلكومة الإيطالية من اأوكرانيا؟

برل�سك�ين ثالث ثالثة يف الئتالف اليمينياحلزب الدميقراطي   ي�سار يف عملية انتحارية

تخاطب ميل�ين جمه�رين متميزين خالل احلملة النتخابية

مل يتم حتديد التهديد بعد:

الت�سريعية الإيطالية: النت�سار املعلن لليمني املتطرف...!
�ست�سمح غالبية 40 باملائة للحكومة بتعديل الد�ستور واعتماد انتخاب الرئي�ش بالقرتاع العام املبا�سر

التاريخي  الثثثنثثث�ثثثسثثثب  يثثثثعثثثث�د      
الفا�سيني  اإىل  ديتاليا  لفراتلي 
اجلثثثدد يف فثثرتة مثثا بعد احلرب، 
ثقيل  للحكم  و�ثثسثث�لثثه  و�ثثسثثيثثكثث�ن 
املثثثثعثثثثنثثثثى، فثثثحثثثتثثثى رمثثثثثثثز احلثثثثثزب 
ه�  الأل�ان”  ثثثالثثثيثثة  “�سعلة 
التحالف  اأ�ثثسثثالفثثه،  رمثثث�ز  نف�س 
الجتماعية  واحلركثثثثة  ال�طني، 
قدامى  اأ�س�سها  التي  الإيطالية، 
اجلثثثثمثثثثهثثثث�ريثثثثة  يف  املثثثثثثحثثثثثثاربثثثثثثني 
بزعامة  الإيطاليثثثثثة  الجتماعية 

م��س�ليني.
   تعترب نتيجة هثثذه النتخابات 
هام�س  لأن  فقط  لي�س  حتمية، 
ال�ستطالعات  يف  الخثثثثتثثثثالف 
وا�ثثثسثثثع جثثثثثدا، ولثثثكثثثن اأيثثث�ثثثسثثثا لأن 
احزاب ال��سط والي�سار ف�سلت يف 

ت�سكيل ائتالف قبل امل�عد.
 وهثثثثذا الثثعثثجثثز عثثلثثى التثثثفثثثاق ه� 
بالن�سبة للي�سار �سكاًل من اأ�سكال 

النتحار ال�سيا�سي.
النتخابي  الثثثثنثثثثظثثثثام  يثثثثخثثثثدم     
جزئًيا  -الأغثثثثلثثثثبثثثثي  الإيثثثثثطثثثثثايل 
التي  -الأحثثثزاب  جزئًيا  والن�سبي 
تعقد اتفاقات ما قبل النتخابات 

وت�سكل حتالفات كبرية.
 لكن احلزب الدميقراطي رف�س 
5 جن�م  مثثثع حثثثركثثثة  الثثتثثحثثالثثف 
هذه  لعبته  الثثذي  الثثدور  ب�سثثثثثبب 
حك�مة  �ثثسثثقثث�ط  يف  الأخثثيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرة 
ي�لي�  يف  دراجثثثثثثثثثثثثثثي  مثثاريثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث� 

املا�سي.
الثالث”،  “القطب  اأمثثثثثثثثا     
حزبان  ي�سكله  الثثثذي  الثث��ثثسثثطثثي، 
جانبه  من  رف�س  فقد  �سغريان، 
التحالف مع احلزب الدميقراطي 
الي�سار  الأخري من  قثثثثثرب  ب�سبب 

البيئي.
لئتالف  ميثثثكثثثن  الثثثنثثثتثثثيثثثجثثثة:     
باملائة   40 مثثن  بثثاأكثثر  الثثيثثمثثني، 
مثثثن الأ�ثثثثثسثثثثث�ات، احلثث�ثثسثث�ل على 
الربملان  مقاعد  ثلثي  مثثن  اأكثثثر 

الإيطايل.

الثثثثثتثثثثثحثثثثث�ط بثثثث�ثثثثسثثثثدة عثثثثلثثثثى هثثثثذه 
ال�سندات.

 باخت�سار، الأ�س�اق قلقة، حتى ل� 
ه�سمت، اإذا جاز التعبري، ت�قعات 
الثثذي قد  الأمثثر  اليمني،  انت�سار 
دراماتيكي  �ثثسثثقثث�ط  عثثن  يثثعثث��ثثس 

بعد النتخابات.

و�سع م�سابه 
لعام 2018

اأن  اإىل  الإ�ثثثثثثسثثثثثثارة  جتثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدر     
نف�سها  وجثثثدت  اأن  �سبق  اإيطاليا 
مماثل.  �سثثثثيا�سي  م�قثثثثثثف  يف 
لعام  العامة  النتخثثثابثثات  خثثالل 
من  الثثثبثثثعثثث�ثثثس  خثثث�ثثثسثثثي   ،2018
�سعب�ي، يف  ع�اقب و�س�ل حزب 
5 جنثث�م، اإىل  تلك احلالة حركة 

ال�سلطة.
الثثتثثي ح�سلت   هثثثثثثثثثثثثثثذه الأخثثثثثثرية، 
على نتيجثة ا�ستثنائية بلغت 32 
الأ�س�ات،  مثثن  بثثاملثثائثثة   7 فا�سل 
�ثثثسثثثكثثثلثثثت حثثثثكثثثث�مثثثثة مثثثثثثع رابثثثثطثثثثة 

�سالفيني.
اأثبتت تلك احلك�مة   ومع ذلك، 
اأنها منق�سمة ب�سكل مي�ؤو�س منه 
كف�ؤة”  غري  اأنها  البع�س  “وقال 

وانهارت بعد عام. 
الثثثراأي  ا�سثثثثثثثتطالعات  ووفثثثثثثثق 
جن�م   5 حثثركثثة  اأ�سبحت  الثثيثث�م، 
هام�سية  �ثثسثثيثثا�ثثسثثيثثة  قثثثثث�ة  الآن 

تقريًبا.
   ما مييز �سياق عام 2022 عن 
مرة،  لأول  اأنثثثه  هثث�   2018 عثثام 
اجلديدة  الفا�سية  ورثثثثة  ي��سك 
ال�سلطة.  اإىل  الثثث��ثثثسثثث�ل  عثثثلثثثى 
من  اأنثثثثثثثثثه  نثثنثث�ثثسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى  األ  ويثثثجثثثب 
ال�سيا�سي  النظام  ال�سعب احتكار 
ال�سعب  مثثثثثن  بثثثثثل  الإيثثثثثثثطثثثثثثثايل، 

اإ�سالحه...
 باخت�سار، مل يتم حتديد التهديد 

الذي متثله ميل�ين بعد.
*اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية 
بجامعة �سالفورد

مواقف مقلقة
   و�ثثسثثتثث�ثثسثثمثثح اغثثلثثبثثيثثة مثثثثن هذا 
بتعديل  لثثثلثثثحثثثكثثث�مثثثة  احلثثثثثجثثثثثم 
الد�ست�ر واإدخال انتخاب الرئي�س 
بثثثالقثثثرتاع الثثعثثام املثثبثثا�ثثسثثر -وهي 
الئتالف  اأحثثثزاب  اأن  يبدو  فكرة 

الثالثة تتفق عليها.
   عندما تتحدث �سخ�سية �سيا�سية 
ميل�ين  مثثثثثل  مثثتثثطثثرفثثة  ميينية 
الدميقراطية  ا�ثثثسثثثتثثثبثثثدال  عثثثثن 
“دميقراطيثثثة  بثثثثث  الثثثربملثثثانثثثيثثثة 
فاإن ذلك يقلق الكثري  ال�سعب”، 
مثثن الإيثثطثثالثثيثثني. ومثثع ذلثثك، قد 
تبدو املخاوف من ع�دة الفا�سية، 
اإيطاليا،  يف  مثث�جثث�دة  كثثانثثت  كما 

مبالًغا فيها.
التف�سيلي  الفح�س  ويك�سف     
“التكامل  �ثثسثثيثثا�ثثسثثي  جمثثثال  لأي 
الأوروبثثثثثثثثثثثي، والثثثثهثثثثجثثثثرة، واأزمثثثثثثة 
اأوكرانيا”  يف  واحلثثثرب  الثثطثثاقثثة، 
عثثثثثثن اخثثثثثتثثثثثالفثثثثثات كثثثثثبثثثثثرية بني 

الأحزاب اليمينية الثالثة. 
ولي�س م�ؤكدا قدرة هذه الكيانات 
متما�سكة،  حك�مة  ت�سكيل  على 
واأكثثثثثثر مثثثن ذلثثثثثك، الثثتثثمثثّكثثن من 
تثثنثثفثثيثثثثثثثثذ مثثثثراجثثثثعثثثثة د�ثثثسثثثتثثث�ريثثثة 

جذرية.
   غثثالثثًبثثا مثثا تثثبثثدو املثثث�اقثثثف التي 
ديتاليا  فثثراتثثلثثي  حثثثزب  يثثتثثبثثنثثاهثثا 
ومتناق�سة  بثثثل  مثثتثث�افثثقثثة،  غثثثري 
مع بع�سها البع�س. ويف�ّسر ذلك 
ت�ستهدف  مثثيثثلثث�ين  اأن  حثثقثثيثثقثثة 

جمه�رين اثنني: 
يطمئن  اأن  اإىل  اأحثثدهثثمثثا  يحتاج 
�ستظهره  الثثثثثذي  الثثثتثثثطثثثرف  اإىل 

مالية ل�سبكة وا�سعة من الأحزاب 
مبا  بعد”،  ت�سميتها  يثثتثثم  “مل 
الإيطالية،  الأحثثثثثثثثزاب  ذلثثثثك  يف 
العمليات  تثثثعثثثطثثثيثثثل  اأجثثثثثثثل  مثثثثثن 
و�س�ل  وتف�سيل  الدميقراطية 
م��سك�  مع  من�سجمة  ت�سكيالت 

اإىل ال�سلطة.
 وي�ستبه يف اأن الأحزاب اليمينية 
الإيثثثطثثثالثثثيثثثة ا�ثثسثثتثثفثثادت مثثثن هذا 

الدعم.
اإيثثطثثالثثيثثا يف و�سع     يف الثثثثنثثثاء، 
كبري،  ب�سكل  متده�ر  اقت�سادي 
ومثثعثثّر�ثثسثثة بثث�ثثسثثكثثل خثثا�ثثس لأزمثثثة 

الغاز الرو�سية.
 ويثثقثثّدر �ثثسثثنثثدوق الثثنثثقثثد الدويل 
الثثثغثثثاز  عثثثلثثثى  حثثثظثثثر  فثثثثر�ثثثثس  اأن 
يت�سبب  اأن  �ثثسثثاأنثثه  مثثن  الثثرو�ثثسثثي 
لنكما�س  اإيثثثطثثثالثثثيثثثا  تثثعثثر�ثثس  يف 
باملائة   5 مثثن  بثثاأكثثر  اقثثتثث�ثثسثثادي 
الحتاد  دول  جميع  مثثن  -اأعثثثلثثثى 
الأوروبي الأخرى با�ستثناء املجر 

و�سل�فاكيا وت�سيكيا.
بقرار  ثثا  اأيثث�ثثسً الثثبثثالد  و�ستتاأثر     
الثثثثبثثثثنثثثثك املثثثثثثثركثثثثثثثزي الأوروبثثثثثثثثثثثثثي 
مبثثثثثراجثثثثثعثثثثثة بثثثثثرنثثثثثامثثثثثج الثثثتثثثعثثثايف 
البنك  �ثثسثثيثث�ا�ثثسثثل  اأ�ثثثسثثثفثثثل:  اإىل 
املثثثثركثثثثزي الأوروبثثثثثثثثثي يف الثثث�اقثثثع 
اأ�سعار  بثثرفثثع  اخلثثا�ثثسثثة  �سيا�سته 
بداأها يف  التي  الرئي�سية  الفائدة 
الت�سخم  مل�اجهة  العام  منت�سف 
ال�سندات  من  م�سرتياته  واإبطاء 

ال�سيادية.
اأن  امل�ستغرب  غثثري  مثثن  لثثذلثثك     
ال�سندات  ببيع  امل�ستثمرون  يق�م 
�سناديق  تراهن  واأن  الإيطالية، 

الرغم  على  للقلق.  اآخثثثثثر  �سثثثثبب 
تاأييدهثثثثا  عثثثثن  اإعثثثثالنثثثثهثثثثا  مثثثثن 
لالإبقاء على اإيطاليثثثا يف الحتثثثثثثاد 
تريثثثثثد  اأنثثهثثثثثثثثثثثثثثا  اإل  الأوروبثثثثثثثثثثي، 
التفاقيات  مثثراجثثعثثة  ًثثا  اأيثث�ثثسثثثثثثثثثثثثثثثثثث
الحتثثثثثثثاد  مع  املختلفثثثثثثثة  املالية 

الأوروبي.
 اأما احلزبان الآخران يف ائتالفها، 
فثثهثثمثثا مثثثعثثثروفثثثان بثثالثثتثث�ثثسثثكثثيثثك يف 
اأجل  “من  وبرناجمهما  اأوروبثثثا، 
يريد  اإنه  يق�ل  الذي  اإيطاليا”، 

الآخر  انتخابها؛ ويتك�ن  مبجرد 
والن�سطاء  احلثثثثزب  اأعثث�ثثسثثاء  مثثن 
اإىل  يحتاج�ن  الذين  وامل�ؤيدين 
التغيريات  عثثثن  احلثثثديثثثث  �ثثسثثمثثاع 
الثثثثثثقثثثثثثادمثثثثثثة، وهثثثثثثثثم مثثثثدفثثثث�عثثثث�ن 
اهتماًما  واأكثثثثثثر  اأيثثثديثثث�لثثث�جثثثًيثثثا 
من  ال�ساملة  والثث�ثثسثث�رة  بثثالثثنثثربة 

التفا�سيل.

اأوروبا ورو�سيا
   م�قف ميل�ين من اأوروبثثثا ه� 

املتحدة  اجلبهة  يقّ��س  اأن  �ساأنه 
للغربيني.

 ولئن بدت ميل�ين متما�سية مع 
�سالفيني  فثثاإن  الأوروبثثثي،  امل�قف 
جهتهما،  مثثثثثن  وبثثثرلثثث�ثثثسثثثكثثث�ين، 
املت�سدد  املثث�قثثف  هثثذا  يف  ي�سّككان 
اأنهما  بثثل  مب��سك�،  يتعلق  فيما 

يعار�سانه ب�سدة.
الق�مي  الأمثثثن  جمل�س  ك�سف     
اأدلثثة على  مثث�ؤخثثًرا عن  الأمريكي 
م�ساعدة  �ثثسثثراً  تثثقثثدم  رو�ثثسثثيثثا  اأن 

احتاًدا اأوروبًيا �سيا�سّيا اأكر واأقل 
ب�ساأن  القلق  يثري  بريوقراطية، 

معناه احلقيقي.

   وماذا عن اخلط الإيطايل 
يف امل�ساألة الأوكرانية؟

 تثثثثتثثثث�ثثثثسثثثثاءل كثثثثثثل مثثثثثثن اأوروبثثثثثثثثثثثثا 
نتيجثثثثة  كانت  اإذا  عمثثثثثثثا  ورو�سيا 
تثثثث�ؤدي  اأن  النثثتثثخثثابثثثثثثثثثثثثثثات ميثثكثثن 
احلك�مة  مثث�قثثف  يف  تثثغثثيثثري  اإىل 
الإيثثثطثثثالثثثيثثثة، الأمثثثثثثثر الثثثثثثذي من 

جي�رجيا ميل�ين، هي الأوفر حظا ملن�سب رئي�س ال�زراء ماتي� �سالفيني  حتالف ه�س يف ج�هره

»العقيدة النووية الرو�سية«.. متى ي�سغط بوتن على الزر املدمر؟ •• مو�شكو-وكاالت:

اأثارت الت�سريحات الرو�سية ب�ساأن احتمال اللج�ء لل�سالح الن�وي يف ال�سراع 
اإىل  م��سك�  تدفع  قد  التي  الظروف  ب�ساأن  الت�ساوؤلت  من  العديد  باأوكرانيا، 
بث”العقيدة الن�وية  اتخاذ قثثرار خطري مثل ذلثثك، والثثذي قد يك�سر ما يعرف 

اإذا بادر الرو�س با�ستخدام الن�وي دون ت�فر اأ�سباب ذلك. الرو�سية”، 
�سابق، عند  قال يف وقت  كان قد  بي�سك�ف،  الكرملني دميثثرتي  با�سم  املتحدث 
�سيء مذك�ر  “كل  اأوكرانيا  يف  الن�وية  الأ�سلحة  ا�ستخدام  اإمكانية  �س�ؤاله عن 
يف العقيدة الن�وية لرو�سيا الحتادية”؛ وت�سع رو�سيا منذ 27 فرباير املا�سي 
اً على ما و�سفته بث”اخلط�ات  “ق�ة الردع الن�وي” يف حالة التاأهب الق�س�ى، رَدّ
ب�تن. فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  قثثال  ما  ح�سب  الغرب”،  من  الثث�دّيثثة  غري 

ويق�ل اآ�سف ملحم مدير مركز “جي �سي اإم” للدرا�سات ومقره م��سك�، اأعتقد 
اأننا حتى هذه اللحظة مل ن�سل هذه النقطة، و�ست�ستمر عملية �سد احلبل بني 
الغرب بفر�س عق�بات جديدة  �سي�ستمر  �سابقاً؛  الطرفني على ما كانت عليه 
واأو�سح  بالأ�سلحة.  اأوكرانيا  وتزويد  رو�سيا  على  ال�سابقة  العق�بات  وت�سديد 

بالن�وي  الرو�سي  التهديد  اأن  عربية”،  ني�ز  “�سكاي  مل�قع  حديثه  يف  ملحم، 
ل�غان�سك،  دونيت�سك،  مقاطعات:  يف  ال�ستفتاءات  قثثرب  مثثع  بالتزامن  جثثاء 
الرو�سية  الأرا�سي  من  جثثزءاً  �ست�سبح  املناطق  هذه  فاإن  زاباروجيا، خري�س�ن، 
بعد اأ�سب�ع تقريباً، وي�سبح العتداء عليها اعتداًء على رو�سيا. من جانبه، قال 
العامل  تعر�س  م��سك�  اإن  كاتي،  جيل  كاميل  الب�لندي  والإعالمي  ال�سيا�سي 
اأجمع للخطر الن�وي بداية من حمطة زاب�ريجيا حتى ت�سريحات ب�تن التي 

ت�عد فيها ب�سكل مبا�سر با�ستخدام ال�سالح الن�وي.
اأن م��سك�  ني�ز عربية”،  “�سكاي  مل�قع  كاتي، يف حديث  كاميل جيل  واأ�ساف 
تعي�س الآن حلظة ياأ�س- بح�سب تعبريه- وهذا ما �سيجعلها ت�سعد من الأم�ر 
لت�سعل حرب عاملية ثالثة، وهذا ما حدث منذ قليل بالنظر اإىل ت�سريح ال�سني 

ا. الذي يعد تهديد للغرب اأي�سً
ولإ�سعال حرب ن�وية طبًقا للعقيدة الرو�سية، لن ميتنع ب�تن من ال�سغط على 

“زر الدمار” يف 4 حالت، وفقا جليل كالآتي:
• الأويل: معل�مات ا�ستخباراتية تفيد باأن اخلطر و�سيك على رو�سيا واأرا�سيها 

من خالل ا�ستهدافها ب�س�اريخ بالي�ستية.
• ثانًيا: تعر�س رو�سيا اأو اأحد حلفائها لهج�م باأي ن�ع من اأن�اع اأ�سلحة الدمار 

ال�سامل �س�اء “ن�وية اأو كيميائية اأو بي�ل�جية«.
• ثالًثا: اذا كان هناك هج�م يهدد وج�د الدولة حتى ل� با�ستخدام الأ�سلحة 

اخلفيفة ولي�ست الن�وية
• رابًعا: ا�ستهداف م�اقع حك�مية اأو ع�سكرية ح�سا�سة

ه�  الأمثث�ر  تثثاأزمي  اإىل  �سي�ؤدي  الثثذي  “اخلطر  اإن  الب�لندي  ال�سيا�سي  ويق�ل 
ا�ستهداف كييف خلري�س�ن واملناطق التي �ست�سهد ال�ستفتاء لأن بعد النتيجة 
من  العديد  هناك  يك�ن  �س�ف  م��سك�،  ل�سالح  تك�ن  اأن  املت�قع  مثثن  والثثتثثي 

اخليارات«:

املدى،  بعيدة  ا�سرتاتيجية  ب�س�اريخ  اأوكرانيا  بتزويد  النات�  يق�م  قد  اأوًل:   -
�سمن  ا�ستخدامها  يتم  بحيث  ال�س�اريخ  هذه  على  الرقابة  �سرورة  مع  ولكن 
اأرا�ثثٍس رو�سية، فاإن عملية  هذه املقاطعات، لأن الدول الغربية لن تعرتف بها 
�سد احلبل هذه �ست�ستمر على ما كانت عليه، ولكن رو�سيا �ستزيد من �سغطها 
الق�ات  ا�ستخدمت  اإذا  اأمثثثا  ثثثانثثًيثثا:   - الع�سكرية.  عملياتها  وزخثثثم  الع�سكري 
دك  اإىل  رو�سيا  تلجاأ  فقد  الرو�سي،  العمق  لق�سف  ال�س�اريخ  هذه  الأوكرانية 
تزود  الثثتثثي  الثثنثثاتثث�  دول  �ثثسثثرب  بثثذلثثك  وي�سبح  عنيف،  ب�سكل  كييف  العا�سمة 
اأوكرانيا بالأ�سلحة هدفاً م�سروعاً لرو�سيا، وعندها جميع الحتمالت مفت�حة، 
فقد تنزلق املعارك وتت�سع م�ساحتها ون�سبح اأمام حرب عاملية ثالثة بكل معنى 

الكلمة، وقد يتم ا�ستخدام ال�سالح الن�وي.
الق�ات  مع  مبا�سر  ب�سكل  و�ساركت  النات�  حلف  قثث�ات  ا�ستنفرت  اإذا  ثالًثا:   -
اأدنى  الن�وي بدون  ال�سالح  �ست�ستخدم  فاإن رو�سيا  املعارك،  الأوكرانية يف هذه 
الأ�سابيع  و�ست�سهد  الثث�اقثثع،  اإىل  الأقثثرب  ه�  الأول  ال�سيناري�  اأن  اأعتقد  �سك. 
الأنباء  املقبلة معارك عنيفة جثثداً، وخا�سة يف مقاطعة خارك�ف، لأن  القليلة 

ال�اردة من هناك يف غاية الب�ساعة.
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عربي ودويل
موجة زرقاء فوق �سبه اجلزيرة:

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

ت�سريعية  انتخابات  يف  الأح��د  الإيطاليون  يقرتع 
دراجي،  ماريو  احلكومة  رئي�ش  ا�ستقالة  بعد  مبكرة 

يف يوليو املا�سي، بعد ان تخلى عنه حلفاوؤه.
خالل �سبعة ع�سر �سهًرا، جنح الرئي�ش ال�سابق للبنك 

ت�سكيل حكومة وحدة وطنية  الأوروبي يف  املركزي 
والعدالة  الإدارة  لتحديث  اإ�سالحات  يف  وال��ب��دء 

ب�سكل خا�ش. 
وكان من املقرر ال�سروع يف اإ�سالحات اخرى يف الن�سف 

الثاين من عام 2022.
�سبتمرب،   25 يف  الت�سريعية  النتخابات  ع�سية     

يحتّل ا�سم ال�سفحات الأوىل للجرائد، خارج حدود 
فراتيلي  رئي�سة  ميلوين،  جيورجيا  ا�سم  ال��ب��الد، 
نوايا  يت�سّدر  الفا�سية  بعد  م��ا  ف��ح��زب  ديتاليا. 
متقدمًا  الأ�سوات،  من  باملائة   25 بن�سبة  الت�سويت 
على احلزب الدميقراطي بزعامة اإنريكو ليتا، الذي 
الي�سار،  وعلى  الو�سط  يف  الوحدة  حتقيق  يف  ف�سل 

وتتبع حركة 5 جنوم بن�سبة 13 اإىل 15 باملائة. 
  افتك احلزب زعامة الئتالف اليميني متقدما على 
باملائة،   12 ن�سبة  �سالفيني  ماتيو  بقيادة  الرابطة 
�سيلفيو  الثمانيني  العمال  لرجل  اإيطاليا  وف��ورزا 
برل�سكوين ن�سبة 8 باملائة. وميكن لهذا التحالف اأن 

يفوز باأكرث من 60 باملائة من مقاعد الربملان.

امل�سعد الجتماعي للطبقات الو�سطى لي�ش معطوًبا فح�سب، بل �ستعاين الأجيال ال�سابة من و�سع اأ�سواأ من و�سع اآبائهم
 طول عمر هذا التحالف �سيعتمد كثرًيا على ال�سياق الدويل، واأوكرانيا واأوروبا على وجه اخل�سو�ش

    و�سيختار الإيطالي�ن خالل هذه 
جمل�س  يف  ممثثثثثلثثيثثهثثم  النثثثتثثثخثثثابثثثات 
املجل�سني  ال�سي�خ،  وجمل�س  الثثنثث�اب 

اللذين لهما نف�س ال�سالحيات. 
امل�سيحية  بثثعثثد  انثثثثه  يثثثبثثثدو  هثثثكثثثذا،     
اأو  اإيطاليا  فثثث�رزا  ثثثم  الدميقراطية 
ديتاليا.  فراتيلي  دور  جاء  الرابطة، 
رئي�سية، وهي  تتمتع ميل�ين، مبيزة 
وال�حيدة  �ثثسثثابثثة،  انثثهثثا  الثثتثثجثثديثثد... 
التي بقيت يف معار�سة حك�مة ماري� 

دراجي.
املجتمع  مثثن  كاملة  “قطاعات  اأن     
يحلل  ممثثثثثلثثة،  تثثكثث�ن  اأن  اإىل  ت�سعى 
مدير  فثثثثثثالثثثثثثريي،  مثثثا�ثثثسثثثيثثثمثثثيثثثلثثثيثثثانثثث� 
�ثثسثثيثثنثث�ثثسثثيثث�ثثس، وهثثثثثث� مثثثعثثثهثثثد اأبثثثثحثثثثاث 
لقد  م�سه�ر،  واقثثتثث�ثثسثثادي  اجتماعي 
تغرّي العامل، ويبحث الإيطالي�ن عن 
احلماية من املخاطر اجلديدة، مثل 
باملائة،   10 بن�سبة  الت�سخم  خطر 
اأكثثر خط�رة  تاأثريه  �سيك�ن  والثثذي 

من تاأثري ال�باء”.
 ويذكر الفيل�س�ف تك�ينا، اأن اإيطاليا 
التي  الثث�حثثيثثدة  الغربية  الثثدولثثة  هثثي 
انثثخثثفثث�ثثسثثت فثثيثثهثثا الأجثثثثثث�ر بثثنثث�ثثسثثبثثة 3 
بينما   ،1990 عثثثثثام  مثثثنثثثذ  بثثثاملثثثائثثثة 
اأملانيا  يف  باملائة   30 بن�سبة  ارتفعت 
الجتماعي  “امل�سعد  ان  وفثثرنثث�ثثسثثا. 
معط�ًبا  لي�س  الثث��ثثسثثطثثى  للطبقات 
ال�سابة  الأجيال  �ستعاين  بل  فح�سب، 

من و�سع اأ�س�اأ من و�سع اآبائهم«.
   وهثثثثذا مثثثا مل يثثتثث�قثثعثثه الثثيثث�ثثسثثار، اأو 
يثثثتثثثفثثثق معظم  كثثثمثثثا  تثثثغثثثا�ثثثسثثثى عثثثثنثثثثه، 
املراقبني. والأحد املقبل، قد يرتاجع 
اإنريك�  بقيادة  الدميقراطي  احلثثزب 
مما  بثثاملثثائثثة،   5 فا�سل   20 اإىل  ليتا 
يثثر�ثثسثثل حتثثالثثف يثث�ثثسثثار الثث��ثثسثثط الذي 
كثريون  ويثثرى  املعار�سة.  اإىل  يق�ده 
ال�سعب  بني  ينت�سب  الي�م  �سرخا  ان 
هذا  ، حيث عجز  اليثثطثثايل  والي�سار 
امل�ساكل  مثثثع  الثثتثثعثثامثثل  عثثلثثى  الخثثثثري 

القت�سادية.
   ان الزحف مذهل... من 4 فا�سل 
الت�سريعية  النتخابات  يف  باملائة   3
فراتيلي  ميثثثثّر  اأن  ميثثكثثن   ،2018
باملائة   25- باملائة   24 اإىل  ديتاليا 
مثثن الأ�ثثثسثثث�ات يثثث�م الأحثثثثد. وهثثثذا ل 
الإيطاليني  الناخبني  ربثثع  اأن  يعني 
يتح�ّسرون على م��س�ليني، لكن من 

ال�سعب جتاهل جذور احلزب.

دعاية
اأو�ثثسثثحثثت جي�رجيا   ،1996 عثثام     
 ،3 فرن�سا  لقناة  تقرير  يف  ميل�ين، 
“�سيا�سًيا  كان  م��س�ليني  بينيت�  اأن 
“كل ما فعله، كان من اأجل  جيًدا”... 
اإيطاليا، ول جند ذلك يف ال�سيا�سيني 
ال�سن�ات  مثثثثدى  عثثلثثى  مثثثثروا  الثثثذيثثثن 
النا�سطة  قالت  املا�سية”،  اخلم�سني 

ال�سابة.
فراتيلي  رئي�سة  كثثانثثت  بثثالثثتثثاأكثثيثثد،     
عاًما،   19 الثثعثثمثثر  مثثن  تبلغ  ديثثتثثالثثيثثا 
م�ستعدة  كثثثثثرًيا.  خطابها  تغرّي  وقثثد 
ان�سباط  على  حتافظ  فهي  للحكم، 
اأيام  ق�اتها، وبالتايل ا�ستبعدت، قبل 
قليلة، مر�سًحا اأطلق العنان لالإ�سادة 
بهتلر على ال�سبكات الجتماعية. لكن 
داخل احلركة الجتماعية الإيطالية، 
م��س�ليني  اأنثثث�ثثثسثثثار  اأ�ثثسثث�ثثسثثهثثا  الثثثتثثثي 
بثثعثثد احلثثثرب الثثعثثاملثثيثثة الثثثثثانثثيثثة، بداأت 

على �سبيل املثال ل احل�سر. و�ستك�ن 
هذه النق�سامات حا�سمة عند ت�سكيل 
يتعلق  فيما  عثثثام،  ب�سكل  احلثثكثث�مثثة. 
التحالف  فثثثاإن  الثثدولثثيثثة،  بالق�سايا 

منق�سم«.

ماذا عن اأوروبا؟
يتعلق  اأقثثلثثه،  ولي�س  الأول،  ال�سرخ     
بالحتاد الأوروبي. ثالث اقت�ساد من 
ا من بني  بني 27، تعّد اإيطاليا اأي�سً
كانت  واإذا  عاملية.  قثث�ى   10 اأف�سل 
عثث�ثثسثثً�ا يف  ب�سفتها  ايثثطثثالثثيثثا،  فثثثث�رزا 
الأوروبثثثي يف بروك�سل،  ال�سعب  حثثزب 
يف قلب واأ�س�ل البناء الأوروبي، فمن 
ال�ا�سح اأن الطرفني الآخرين يقفان 
اإىل جانب احلك�مات الق�مية وغري 

الليربالية.
الثثرابثثطثثة، هثثي ع�س� يف جمم�عة     
احلزب  مثثع  والثثدميثثقثثراطثثيثثة،  اله�ية 
ديتاليا،  وفراتيلي  املجر،  يف  احلاكم 
املحافظني  حثثثثثثثزب  يف  عثثث�ثثثسثثث�  هثثثثث� 
الأوروبيني والإ�سالحيني مع احلزب 
احلاكم يف ب�لندا، واأي�سا مع اليمني 
املتطرف للدميقراطيني ال�س�يديني 
وحزب ف�ك�س يف اإ�سبانيا. ان م�سروع 
وا�سح،  الأوروبثثثي  ميل�ين  جي�رجيا 
اأوروبثثا المم التي متنح  اإنثثه م�سروع 

�سالحيات وطنية.
ي�سمن  ما  لي�س هناك     اخلال�سة، 
املتجان�س  غثثثثري  الثثثفثثثريثثثق  هثثثثثذا  اأن 
عمر  و”ط�ل  مثثثثتثثثثحثثثثداً.  �ثثسثثيثثبثثقثثى 
على  كثثثثثرًيا  �سيعتمد  الثثتثثحثثالثثف  هثثثذا 
واأوروبثثثا  واأوكثثرانثثيثثا  الثثثدويل،  ال�سياق 
على وجه اخل�س��س، يت�قع روبرت� 
ال�سيا�سية  العل�م  اأ�ستاذ  ديليم�نتي، 
الثثدولثثيثثة احلثثثرة للعل�م  يف اجلثثامثثعثثة 
ا�ستمر  اإذا  رومثثثثثثا،  يف  الجثثتثثمثثاعثثيثثة 
الحتاد الأوروبي يف تخفيف الق�اعد 
فعل  كما  الدي�ن،  وزيثثادة  ال�سريبية 
اأزمثثة ك�فيد، ف�س�ف ي�ساعد ذلك  يف 
الإعالن  مت  ال�سم�د.  على  احلك�مة 
وعندما   ،2023 عثثثثثام  ركثثثثثث�د  عثثثثن 
حتت  ال�سكان  من  باملائة   10 يعي�س 
خثثثط الثثفثثقثثر، عثثنثثدهثثا �ثثسثثتثثكثث�ن ع�دة 
حثثكثث�مثثة وحثثثدة وطثثنثثيثثة حمتملة مع 

عدم ا�ستقرارها املزمن.
القيادة  على  التناف�س  عن  ناهيك     
بني ميل�ين و�سالفيني، اأو خالفاتهما 
ح�ل التنمية القت�سادية بني �سمال 
وجن�ب البالد، اأو ا�ستجابتهما لأزمة 

الطاقة.
بثثني ميل�ين  التناف�س  ظثثهثثر  وقثثثد     
الغاز  اأ�سعار  ارتثثفثثاع  حثث�ل  و�سالفيني 
والثثثكثثثهثثثربثثثاء هثثثثذا الأ�ثثثسثثثبثثث�ع. اقثثثرتح 
مل�ساعدة  �ثثسثثخثثمثثة  خثثطثثة  �ثثسثثالثثفثثيثثنثثي 
ميل�ين  ورف�ست  وال�سركات،  الأ�سر 
زيثثادة ديثث�ن الثثبثثالد، وهثثي ثثثاين اأكرب 
ديثثث�ن يف منطقة الثثثيثثث�رو.    ومثثا ه� 
هذا  املثثيثثزان؟  يف  اإيطاليا  فثثث�رزا  ثقل 
ه� اأحد املفاتيح ملا بعد 25 �سبتمرب. 
وفًقا ل�ستطالعات الراأي الأخرية، يف 
وتدحرج  جمزاأ  و�سط  ي�سار  م�اجهة 
انتعا�سها الن  5 جن�م -رغثثم  حركة 
47 باملائة من الأ�س�ات  -فاإن ن�سبة 
اليميني  التحالف  اإىل  ُتن�سب  الثثتثثي 
 60 اأكثثر من  اإىل  اأن ترتجم  ميكن 
املقاعد يف  باملائة من   65 باملائة اىل 
الربملان... اأي م�جة زرقاء ف�ق �سبه 

اجلزيرة باأكملها. 

م�سريتها ال�سيا�سية. ت�سف جي�رجيا 
“حمافظة”،  باأنها  نف�سها  ميل�ين 
لكنها حتافظ على غم��س عالقتها 

بالفا�سية.
عام  ديتاليا  فراتيلي  تاأ�سي�س  مت     
اإىل  احلثثثنثثثني  اأ�ثثثسثثثا�ثثثس  عثثلثثى   2012
ال�سعار  ويثثحثثتثث�ي  م��س�ليني،  عهد 
الأخ�سر  الألثثث�ان  ثالثية  �سعلة  على 
والأبثثثيثثث�ثثثس والأحثثثثمثثثثر، مثث�ثثسثثتثثعثثار من 
الإيطالية  الجثثثتثثثمثثثاعثثثيثثثة  احلثثثثركثثثثة 

ال�سابقة، ال�ريث املبا�سر للفا�سية. 
اأحثثثثد يخ�سى ع�دة  ذلثثثثك، ل  ومثثثع     
القم�سان ال�س�داء. والتهديد م�ج�د 
العل�م  اأ�ثثسثثتثثاذ  يعتقد  اآخثثثر،  مثثكثثان  يف 
جامعة  مثثن  جثثايل  كثثارلثث�  ال�سيا�سية 
الرئي�سية  املخاطر  “اأحد  ب�ل�نيا: 
ال�سردية  يف  اجلثثثثثذري  الثثتثثغثثيثثري  هثثث� 

للتحالف  اإىل متى ميكن  هثث�  الآخثثثر 
اأن يقاوم النق�سامات. رغم ما يجمع 
“الأ�سرة  م�سرتكة  قثثيثثم  مثثن  بينهم 
القت�سادية،  والليربالية  التقليدية، 
اأن  اإل  ذلك”،  اإىل  ومثثا  وامل�سيحية، 
ا العديد  الأحزاب الثالثة ت�سّقها اأي�سً

من الختالفات.
احلملة،  بثثثدايثثثة  يف  جتثثمثثيثثدهثثا  مت     
بداأت يف الظه�ر جمدًدا، ي�سري اأ�ستاذ 
فالربيزي،  مارك�  ال�سيا�سية  العل�م 
امل��س�عات  بثثثثني  مثثثثن  ذكثثثثثر  الثثثثثثثذي 
الحتاد  اأمثثث�ال  ا�ستخدام  اخلالفية، 
لثثثلثثثتثثثعثثثايف -والثثثثثتثثثثثي تعد  الأوروبثثثثثثثثثثثثي 
اإيثثطثثالثثيثثا املثث�ثثسثثتثثفثثيثثد الثثرئثثيثث�ثثسثثي منها 
التي  والإ�ثثسثثالحثثات  -وتخ�سي�سها، 
اأوكرانيا؛  دعثثثم  تثثرافثثقثثهثثا؛  ان  يثثجثثب 
رو�سيا،  على  العق�بات  ب�ساأن  امل�اقف 

حتالف واحد ومناف�سة ثالثية 
   لكن فراتيلي ديتاليا لن ي�سعد اإىل 
مييني  حتالف  اإنه  مبفرده.  ال�سلطة 
يقدم نف�سه للناخبني. وتاأتي الرابطة 
�سالفيني  مثثاتثثيثث�  بثثقثثيثثادة  الثثقثث�مثثيثثة 
باملائة   12 بن�سبة  الثثثثثاين  املثثركثثز  يف 
يحتل  بينما  الثثتثث�ثثسثث�يثثت،  نثث�ايثثا  مثثن 
�سيلفي�  بقيادة  اإيطاليا  فثث�رزا  فريق 
 6 بن�سبة  الثالث  املثثركثثز  برل�سك�ين 
باملائة -7 باملائة من الأ�س�ات، وفًقا 

ل�ستطالعات الراأي.
ليمني  جثثثًدا  جثثيثثدة  »الديناميكية     
مارك�  يثثقثث�لثثه  مثثثا  هثثثثذا  ال��سط”، 

يف  نعّلمه  مثثا  يف  ال�سائدة،  ال�سيا�سية 
املدر�سة، على �سبيل املثال. 

ولد الد�ست�ر يف اإيطاليا من الن�سال 
املقاومة،  مثثن  الثثفثثا�ثثسثثيثثة، وولثثثد  �ثثسثثد 
ومثثثن بثثني الأحثثثثثزاب الثثتثثي مل تن�سم 
الجتماعية  احلثثثثركثثثثة  كثثثانثثثت  اإلثثثثيثثثثه 
الإيثثطثثالثثيثثة. تثثخثثيثثلثث�ا مثثثثاذا يثثعثثنثثي اأن 
تروا ورثتها ي�سل�ن اإىل ال�سلطة من 

خالل �سندوق القرتاع.
باملعنى  فا�سي�ن  اأنثثهثثم  الأمثثثر  لي�س   
اإنهم  ال�سحيح، ل، لكن ميكن الق�ل 
لي�س�ا مندجمني متاًما يف ال�سرعية 

اجلمه�رية«.

الأكر راديكالية يف الئتالف«.
   بناًء على ا�ستطالعات الراأي، يحق 
املثثطثثالثثبثثة بقيادة  جلثث�رجثثيثثا مثثيثثلثث�ين 
البالد، ال ان ال�سراع �سيك�ن مريرا 
داخل الئتالف لت�سكيل فريق حك�مي 
عثثلثثى م�افقة  عثثلثثى احلثث�ثثسثث�ل  قثثثثادر 
“عدد  با�ستثناء  اجلمه�رية.  رئي�س 
ذات  الكبرية  ال�سخ�سيات  مثثن  قليل 
اخلثثثربة واملثثعثثرتف بها مثثن حك�مات 
برل�سك�ين ال�سابقة، فاإن لليمني عدد 
قليل جًدا من امل�ظفني ال�سيا�سيني، 
يعتقد كارل� جايل، وهذه م�سكلة، لأن 
املجه�ل  وكيف!  مهمة،  الكادر  ج�دة 

فالربيزي، اأ�ستاذ العل�م ال�سيا�سية يف 
“ما  يتابع:  ان  قبل  ب�ل�نيا،  جامعة 
زلت اأق�ل ميني ال��سط، لكن عن�سر 
اليمني ه� الطاغي. عالوة على ذلك، 
فاإن ال�س�ؤال الي�م ه� ما اإذا كان ميكن 
فراتيلي  املثثتثثطثثرف،  الثثيثثمثثني  لثثقثث�تثثي 
ديثثتثثالثثيثثا والثثثرابثثثطثثثة، احلثث�ثثسثث�ل على 
الأغثثلثثبثثيثثة مبثثفثثردهثثمثثا -بثثثثدون املك�ن 
الثث�ثثسثثغثثري املثثعثثتثثدل مثثثن حثثثثزب فثثثث�رزا 
اإيثثطثثالثثيثثا بثثزعثثامثثة بثثرلثث�ثثسثثكثث�ين. هذه 
على  الحتمال  بعيدة  لي�ست  فر�سية 
الإطثثالق، والتي من �ساأنها اأن حتّ�ل 
املك�نات  نح�  بق�ة  احلك�مة  حمثث�ر 

اإنريك� ليتا احلزب الدميقراطي يحتاج معجزة

الثالثي الوفر حظا اغلبية جديدة يف الربملان الإيطايل بعد 25 �سبتمرب

اليمني املتطرف على عتبة احلكم

حركة 5 جن�م ت�ستعيد بع�س انفا�سها

ـــــروع  ـــــس ـــــ� م
جيورجيا ميلوين 
الأوروبـــــــــــي 
ـــح، اإنـــه  ـــس وا�
ــا  اأوروب م�سروع 
ــي ــت ال الأمم 
�سالحيات  متنح   
وطـــــنـــــيـــــة

ــــون  ــــك ــــت ــــس �
انــقــ�ــســامــات 
حا�سمة  اليمني 
ت�سكيل  ــد  ــن ع
ــــة،  ــــوم ــــك احل
الق�سايا  ففي 
ــــة،  ــــي ــــدول ال
منق�سم التحالف 

 ل اأحد يخ�سى عودة القم�سان ال�سوداء، والتهديد موجود يف مكان اآخر
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املال والأعمال
مليون درهم قيمة �سادرات عجمان لل�سعودية خالل الن�سف الأول من 2022 اأ�سعار الذهب ترتاجع 155 

عامليا باأكرث من دولرين
•• عوا�شم-وام:

اأكثثثر من  اأمثث�ثثس، لتفقد  تثثثداولت  العاملية خثثالل  الثثذهثثب  اأ�ثثسثثعثثار  تراجعت 
دولرين يف املعامالت الف�رية.

املعامالت  الأ�سفر يف  املعدن  اأ�سعار  نزلت  العاملية،  الأ�س�اق  لبيانات  ووفقا 
الف�رية بن�سبة %0.13 اأو ما يعادل 2.13 دولر لت�سل اإىل 1669.2 
بت�قيت  �ثثسثثبثثاحثثاً   08:52“ الثث�ثثسثثاعثثة  بثثحثثلثث�ل  وذلثثثثك  لثثالأونثث�ثثسثثة،  دولر 

الإمارات«.
وهبطت العق�د الآجلة للذهب ت�سليم �سهر دي�سمرب بن�سبة بلغت 0.25% 

تعادل 4.15 دولر لت�سل اإىل 1677 دولر لالأون�سة.

% الأ�سهم الأوروبية ترتاجع باأكرث من 1 
•• عوا�شم - وام:

هبطت م�ؤ�سرات اأ�س�اق الأ�سهم الأوروبية خالل تداولت اأم�س باأكر من %1، لت�ا�سل 
تراجعها للجل�سة الثالثة على الت�ايل.

 ”600 “�ست�ك�س  02:14 م�ساًء بت�قيت الإمارات، انخف�س م�ؤ�سر  وبحل�ل ال�ساعة 
 394.05 5.71 نقطة لي�سل عند م�ست�ى  اأو ما يعادل   1.43% الأوروبثثي بن�سبة 
نقطة. ونزل م�ؤ�سر “داك�س” الأملاين بن�سبة %1.21 اأو ما ي�ازي 152.16 نقطة 
لي�سل اإىل 12379.47 نقطة، فيما تراجع م�ؤ�سر “كاك 40” الفرن�سي نح� 58 

نقطة اأو ما ن�سبته %1 لي�سل اإىل 5860.33 نقطة.
ن�سبته  مثثا  اأو  نقطة   117.4 بنح�  الربيطاين   ”100 “ف�ت�سي  م�ؤ�سر  وانخف�س 
 ”50 “ي�رو �ست�ك�س  7041.1 نقطة، وهبط م�ؤ�سر  اإىل م�ست�ى  %1.64 لي�سل 

بن�سبة %1.3 ما يعادل 44.26 نقطة ليبلغ م�ست�ى 3382.88 نقطة.

املناخ.  تغري  اآثثثثار  وجثثه  يف  ال�سم�د 
ولتحقيق ذلك، فاإن تكثيف اجله�د 
وقطاع  احلثثثكثثث�مثثثة  عثثثرب  الثث�ثثسثثامثثلثثة 
يعد  املحلية  واملجتمعات  الأعثثمثثال 

اأمراً حي�ياً.
املبارك خالل  رزان  �سعادة  واأ�ثثسثثارت 
الإمثثثثثثثثارات،  دولثثثثثة  اأن  اإىل  كثثلثثمثثتثثهثثا 
مل�ؤمتر  املثث�ثثسثثيثثف  الثثبثثلثثد  بثث�ثثسثثفثثتثثهثثا 
املتحدة  الأمم  لتفاقية  الأطثثثثراف 
لتغري املناخ )28COP(، �ستعمل 
م�ستفيدة  قثثثث�يثثثثة،  فثثثاعثثثلثثثة  كثثجثثهثثة 
املناخ  مثثن خثثربتثثهثثا يف دبثثلثث�مثثا�ثثسثثيثثة 
لثثبثثنثثاء اجلثث�ثثسثث�ر نثثحثث� مثثبثثداأ حتقيق 
اأحثثد خلف الركب”  اأي  “عدم ترك 
يركز  الذي  ال�سامل  املناخي  للعمل 
على  الثثقثثدرة  بناء  يف  الطبيعة  على 

ال�سم�د.

ت�سريع املبادرات 
العاملية للتغري املناخي

اأهمية حتقيق  على  الجتماع  وركثثز 
املبادرات  وت�سريع  املثثنثثاخثثي  احلثثيثثاد 
املثثثثنثثثثاخثثثثي على  لثثلثثتثثغثثري  الثثثثهثثثثادفثثثثة 
من  والإقثثلثثيثثمثثي،  العاملي  امل�ست�يني 
خثثالل جمع قثثادة العمل املناخي يف 
و�سمال  الأو�ثثثسثثثط  الثث�ثثسثثرق  منطقة 
اإفريقيا، وعدد من الرّواد العامليني 
يف جمالت البيئة ل�سياغة خارطة 
طريق فاعلة لتحقيق النم� املقاوم 
م�ؤمتر  لنعقاد  ا�ثثسثثتثثعثثداداً  للمناخ، 
املناخ  بتغرّي  املعني  املثثتثثحثثدة  الأمم 
الث27 يف مدينة  يف دورتثثه  “ك�ب” 
�سرم ال�سيخ مب�سر، وانعقاد امل�ؤمتر 
ت�ست�سيفه  الثثثذي  الث28  دورتثثثثه  يف 

مدينة اإك�سب� بدبي.
ال�سراكات  بثثنثثاء  كيفية  بثثحثثث  كثثمثثا 
والتعاون ما بني احلك�مات وقطاع 
الأعمال مبا ي�سهم يف تعزيز الفر�س 
املناخي  احلثثثيثثثاد  اإىل  النثثثتثثثقثثثال  يف 
وحماية  النثثثبثثثعثثثاثثثثات،  وتثث�ثثسثثفثثري 
اأ�س�اأ  من  والقت�سادات  املجتمعات 
وحتديداً  املناخي،  التغري  تثثاأثثثريات 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 

اأفريقيا، وانعكا�ساتها على العامل.
كثثل مثثن معايل  �ثثسثثارك يف الجتماع 
رانيا امل�ساط وزيرة التعاون الدويل 
يف جمه�رية م�سر العربية، واأندرو 
ل�سندوق  التنفيذي  الرئي�س  �ستري 
اإيرث”،  “بيزو�س  لالأر�س  بيزو�س 
وجي�سرب برودين الرئي�س التنفيذي 
ع�س�  هثث�لثثنثثدا،  “اإنكا”،  ملجم�عة 
التابع  الثثثثثدويل  الأعثثثثمثثثثال  جمثثلثث�ثثس 

للمنتدى القت�سادي العاملي. 

•• دبي-الفجر: 

�ثثثسثثثاركثثثت حثثكثث�مثثة دولثثثثثة الإمثثثثثثثارات 
التنمية  “تاأثري  اجثثثتثثثمثثثاعثثثات  يف 
نظمها  التي   “  2022 امل�ستدامة 
املنتدى القت�سادي العاملي وعقدت 
بثثالثثتثثزامثثن مثثع اجثثتثثمثثاعثثات الثثثثدورة 
لالأمم  الثثعثثامثثة  للجمعية   77 الثثثث 
املتحدة مبقرها يف ني�ي�رك، لبحث 
اأهثثثم الثثتثثحثثديثثات الثثعثثاملثثيثثة يف جمال 
التكامل  وتثثعثثزيثثز  املثثنثثاخثثي،  الثثتثثغثثري 
والقطاع  احلك�مات  بني  والتعاون 
اخلا�س لبناء جمتمعات م�ستقبلية 

م�ستدامة.
التنمية  تثثاأثثثري  اجتماعات  وهثثدفثثت 
املثثث�ثثثسثثثتثثثدامثثثة الثثثثتثثثثي عثثثثقثثثثدت خثثثالل 
الفرتة من 19 وحتى 23 �سبتمرب 
املبادرات  اأهثثم  اإىل مناق�سة  اجلثثاري 
اأهثثثداف  لتحقيق  الثثهثثادفثثة  الثثعثثاملثثيثثة 
التنمية امل�ستدامة، واأبرز الإجنازات 
من  اأكثثر  وجمعت  وتقدمها،  فيها 
2000 من قادة احلك�مات، و�سناع 
اخلا�س،  القطاع  وقثثادة  ال�سيا�سات، 
امل�ؤ�س�سات  الثثثثدولثثثثيثثثثة،  املثثثنثثثظثثثمثثثات 
والأع�ساء،  الثث�ثثسثثركثثاء  املثثجثثتثثمثثعثثيثثة، 
ورّواد  املثثثبثثثتثثثكثثثريثثثن  اإىل  اإ�ثثثثسثثثثافثثثثة 
القطاعات  خمتلف  مثثن  الأعثثثمثثثال، 

احلي�ية ح�ل العامل.
تراأ�سها  التي  الجتماعات،  وركثثزت 
الربوفي�س�ر كالو�س �س�اب م�ؤ�س�س 
ورئي�س املنتدى القت�سادي العاملي، 
عثثلثثى �ثثثسثثثرورة اإطثثثثثالق حثثثث�ار عاملي 
لدعم املرونة امل�ستدامة يف خمتلف 
الثثقثثطثثاعثثات احلثثثيثثث�يثثثة، مثثثن خالل 
لتكثيف  دولثثثيثثثة  حتثثالثثفثثات  اإطثثثثثالق 
دفثثثع مبادرات  املثثبثثذولثثة يف  اجلثثهثث�د 
امل�ستدامة  التنمية  اأهثثثداف  حتقيق 
اإطثثثثثثار  يف   ،2030 عثثثثثثام  بثثثحثثثلثثث�ل 
متكاملة  اأجثثثنثثثدة  لثث��ثثسثثع  اجلثثثهثثث�د 
مناق�ستها  �سيتم  التي  للم��س�عات 
لتغري  املتحدة  الأمم  �سمن م�ؤمتر 
يعقد يف  الثثثذي   ”27 “ك�ب  املثثنثثاخ 
مدينة �سرم ال�سيخ يف م�سر، اإ�سافة 
للمنتدى  الثث�ثثسثثنثث�ي  الجثثتثثمثثاع  اإىل 
يناير  يف  الثثثثعثثثثاملثثثثي  القثثثثتثثثث�ثثثثسثثثثادي 

.2023

مرمي املهريي: تعزيز 
اجلاهزية ل�سمان

 م�ستقبل اأف�سل،م�ستدام
واأكثثثثثدت مثثعثثايل مثثثرمي بثثنثثت حممد 
�سعيد حارب املهريي وزيثثرة التغري 
م�ساركتها  خثثالل  والبيئة،  املناخي 

ال�ليات  الثثثثثدويل،  اخلثثلثثيثثج  لثثبثثنثثك 
ب�في�س  وبيت  الأمريكية،  املتحدة 
الجتماعي  التاأثري  ورئي�س  �سريك 
العاملي وال�ستدامة كريين، وج�يل 
التنفيذي  الثثثرئثثثيثثث�ثثثس  غثثثثثريدمثثثثثان 
اأناليتك�س”،  �ثثثسثثثرتمي  لث”اإيفري 
الرئي�س  هثث�لثث�ثثسثثرت  تثثثث�ر  و�ثثسثثفثثايثثن 
اإ�سافة  “يارا”،  ل�سركة  التنفيذي 
بانت�ليان�  �ثثثسثثثارة  الثثثدكثثثتثثث�رة  اإىل 
ملعهد  بثثالإنثثابثثة  التنفيذية  املثثديثثرة 

التنمية ملا وراء البحار.

رزان املبارك: دولة الإمارات 
رائدة يف ت�سريع العمل 
املناخي واحلفاظ على

 البيئة يف املنطقة والعامل
مثثثن جثثهثثتثثهثثا، اأكثثثثثثدت �ثثثسثثثعثثثادة رزان 
لهيئة  املثثثنثثثتثثثدب  الثثعثث�ثثسثث�  املثثثثبثثثثارك 
اأب�ظبي خالل م�ساركتها  البيئة يف 
اإىل   27 كثثثثث�ب  “من  اجثثثتثثثمثثثاع  يف 
املناخي  العمل  ت�سريع   :28 كثث�ب 
الثثثدور  عثثلثثى  والعاملي”  الإقثثلثثيثثمثثي 
الريادي لدولة الإمارات يف ت�سريع 
والعامل  املنطقة  يف  املناخي  العمل 
احلفاظ  لدعم  جه�دها  خالل  من 

على الطبيعة.
دوراً  الإمثثثثثثثارات  لثثثدولثثثة  اإن  وقثثثالثثثت 
�سبيل  يف  رئي�سياً  وعثثاملثثيثثاً  اإقثثلثثيثثمثثيثثاً 
املتحدة  الأمم  اأهثثثثثثثثثداف  حتثثقثثيثثق 
تلك  وخثثا�ثثسثثة  املثث�ثثسثثتثثدامثثة،  للتنمية 
واحلفاظ  املثثثنثثثاخ  بثثتثثغثثري  املثثتثثعثثلثثقثثة 
اجتماع  اإن  م�سيفة  الطبيعة.  على 
بتغري  اخلثثثثثا�ثثثثثس   )COP27(
املناخ لهذا العام يف جمه�رية م�سر 
 )COP28( واجثثتثثمثثاع  الثثعثثربثثيثثة 
الإمثثثثثارات  دولثثثثة  ت�ست�سيفه  الثثثثذي 
يف  الطريق  �سيمهدان  املقبل  العام 
حتقيق  نح�  والعامل  املنطقة  �سعي 
“�سفر” من النبعاثات الكرب�نية 
وبثثثثنثثثثاء مثثثثرونثثثثة املثثثجثثثتثثثمثثثعثثثات جتاه 
تاأثريات التغري املناخي يف ال�سن�ات 

القليلة القادمة.
املثثنثثتثثدب لهيئة  الثثعثث�ثثسثث�  واأ�ثثثسثثثافثثثت 
حتقيق  اأن  اأبثثثث�ظثثثثبثثثثي  يف  الثثثبثثثيثثثئثثثة 
اأنظمتنا  وحثثمثثايثثة  الأهثثثثثثداف  هثثثذه 
تعترب  عليها،  واحلثثفثثاظ  الطبيعية 
اأعمال  اأ�سا�سية �سمن جدول  ركيزة 
احلثثثكثثث�مثثثة والثثثثثثدولثثثثثثة، حثثثيثثثث تعد 
احلل�ل القائمة على الطبيعة اأمرا 
بثثالثثغ الأهثثمثثيثثة لثثبثثنثثاء الثثثقثثثدرة على 

امل�ستديرة  الطاولة  اجتماع  �سمن 
حتت عن�ان “الن�سمام اإىل اجله�د 
العاملية”  املثثثرونثثثة  لثثدفثثع  املثثبثثذولثثة 
اأن  املرونة”  “احتاد  نظمها  الثثتثثي 
متطلبات  مثثع  املثثرونثثة  وتعزيز  بناء 
الثثثدول  قثثثثدرات  وحتثثفثثيثثز  امل�ستقبل 
والتكيف  ال�سم�د  على  واملجتمعات 
اأمر حتمي ل�سمان م�ستقبل اأف�سل 

م�ستدام.
بف�سل  الإمثثثثثثارات  “دولة  وقثثثالثثثت: 
عززت  لقيادتها  احلكيمة  الثثثروؤيثثثة 
مرونة قدراتها عرب 3 ركائز رئي�سة 
واعتماد  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  ت�سمل 
ط�يلة  وا�ثثثثسثثثثرتاتثثثثيثثثثجثثثثيثثثثات  روؤى 
ال�ستدامة  حتقيق  ل�سمان  املثثثدى 
وتعزيز  الثثقثثطثثاعثثات،  م�ست�ى  على 
ومك�نات  الثثثقثثثطثثثاعثثثات  مثثث�ثثثسثثثاركثثثة 
ت�جهات  وحتقيق  ر�سم  يف  املجتمع 
املناخي  العمل  جه�د  وتعد  الدولة 
احلك�مي  الثثثقثثثطثثثاعثثثني  و�ثثثثسثثثثراكثثثثة 
واخلا�س يف تعزيز قدرات م�اجهة 
والتكيف  يفر�سها  التي  التحديات 
ال�سراكة  اإىل  اإ�سافة  تداعياته،  مع 
القطاعني  هثثثاذيثثثن  بثثثني  الثثفثثعثثالثثة 
الثثغثثذائثثي وتبني  الأمثثثثثن  تثثعثثزيثثز  يف 

من� �سامل واأكر ا�ستدامة، ناق�س�ا 
البيئية،  الثثتثثحثثديثثات  اأهثثثثم  خثثاللثثهثثا 
واجلي��سيا�سية،  والقثثثتثثث�ثثثسثثثاديثثثة 
العامل،  ي�اجهها  التي  وال�سحية، 
و�سدتها،  تكرارها  معدل  زاد  والتي 
دعم  كيفية  يف  جديدة  �سبل  لبحث 
وتنمية املرونة لت�سبح جزءاً اأ�سا�سياً 
مثثثثن الثثثعثثثمثثثل احلثثثثكثثثث�مثثثثي الثثثثهثثثثادف 
ال�ساملة  ال�ستدامة  اإىل  لل��س�ل 

امل�ستقبلية.
وركزت اجلل�سة على �سرورة تعزيز 
اجلثثهثث�د والثث�ثثسثثراكثثات الثثعثثاملثثيثثة بني 
اخلا�س  القطاع  وقثثثادة  احلثثكثث�مثثات 
الهادف  املثث�ثثسثثرتك  الثثعثثمثثل  لت�سريع 
لدفع القت�ساد العاملي وتنميته، مبا 
ي�سمن حتقيق ال�ستدامة ال�ساملة، 
كثثثمثثثا تثثثثنثثثثاول املثثثتثثثحثثثدثثثث�ن املثثثثبثثثثادرة 
القت�سادي  املثثنثثتثثدى  اأطلقها  الثثتثثي 
2022 حتت عن�ان  العاملي يف عام 
والذي يركز على  “احتاد املرونة”، 
القرار  ل�سناع  عاملية  من�سة  ت�فري 
واخلرباء واملنظمات الدولية بهدف 
الثثعثثاملثثي يف تط�ير  الثثعثثمثثل  تثث�ثثسثثريثثع 
منظ�ر اأكر تكاماًل لإدارة املرونة، 
مثثن خثثالل اإيثثجثثاد احلثثلثث�ل الفاعلة 

ممار�سات ال�ستدامة املثال الأو�سح 
على هذا الن�ع املثمر من ال�سراكة”، 
الثالثة  الثثركثثيثثزة  اأن  اإىل  مثث�ثثسثثرية 
تتمثل يف الإدارة الفاعلة للمخاطر 
حك�مية  جثثثهثثثات  عثثثثرب  والأزمثثثثثثثثثثات 
متخ�س�سة وفرق عمل تتعاون معها 

من خمتلف القطاعات.
املناخي  الثثتثثغثثري  وزيثثثثثثرة  واأ�ثثثثثسثثثثثارت 
والبيئة اإىل اأن “دولة الإمارات، عرب 
الأطراف  دول  ملثث�ؤمتثثر  ا�ست�سافتها 
COP28 يف 2023 �ستعمل على 
تعزيز فكرة م�ساركة كافة قطاعات 
وجهات ومك�نات املجتمع يف جه�د 
مثث�اجثثهثثة الثثتثثحثثديثثات املثثلثثحثثة وعلى 
راأ�ثثسثثهثثا حتثثثدي تثثغثثري املثثثنثثثاخ، جلعل 
والثثتثثفثثاعثثل مبداأ  الثث�ثثسثثامثثل  الثثعثثمثثل 

وعن�اناً عري�ساً للعمل املناخي.«

حتقيق منو �سامل
 واأكرث ا�ستدامة

خمتلف  من  قثثادة  اجلل�سة  وجمعت 
الثثقثثطثثاعثثات احلثثيثث�يثثة لثثلثثعثثمثثل على 
يف  متخ�س�س  عثثمثثل  اإطثثثثار  تثثطثث�يثثر 
دعم  اإىل  اإ�ثثثسثثثافثثثة  املثثثثرونثثثثة،  جمثثثثال 
ال�ستثمارات امل�ؤ�س�سية لل��س�ل اإىل 

احلالية  والثث�ثثسثثدمثثات  لثثلثثتثثحثثديثثات 
وت�قع امل�ستقبلية منها.

اإىل  “الن�سمام  جل�سة  يف  �ثثسثثارك 
اجلثثثثهثثثث�د املثثثبثثثذولثثثة لثثثدفثثثع املثثثرونثثثة 
رانيا  مثثثعثثثايل  مثثثثن  كثثثثل  العاملية” 
املثث�ثثسثثاط وزيثثثرة الثثتثثعثثاون الثثثدويل يف 
ومعايل  العربية،  م�سر  جمه�رية 
تكن�ل�جيا  وزيثثثثرة  اإنثثغثثابثثيثثري  بثثثاول 
يف  والبتكار  والت�سالت  املعل�مات 
ب�رجي  و�سعادة  روانثثثدا،  جمه�رية 
القت�سادي  املنتدى  رئي�س  براندي 
رئي�س  مثثاورر  بيرت  و�سعادة  العاملي، 
الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة 
و�سعادة  جنيف،  يف  اللجنة  مقر  يف 
الرئي�س  نثثائثثب  هثث�لثث�ثثسثث�ف،  كثثاريثثن 
الي�ني�سيف،  ملثثنثثظثثمثثة  الثثتثثنثثفثثيثثذي 
و�سعادة ماري اإلكا بانغي�ست� املديرة 
التنمية  �سيا�سات  ل�س�ؤون  املنتدبة 

وال�سراكات بالبنك الدويل.
�ثثسثثارك كثثل مثثن دانثثيثثال باكت�د  كما 
ني�ي�رك،  مكتب  يف  رئي�سي  �سريك 
والرئي�س العاملي لقطاع ال�ستدامة 
نائب  ك�ملان  واإيثثزابثثيثثل  ماكنزي،  يف 
للتنمية  الأمريكية  ال�كالة  مدير 
الدويل، وغريغا باك�سرت املدير العام 

بالتزامن مع اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك

حكومة الإمارات ت�سارك يف اجتماعات املنتدى القت�سادي العاملي حول »تاأثري التنمية امل�ستدامة« 

 131 بلغ  �سع�ديني  مل�ستثمرين  الدائرة  يف 
بعام  مثثقثثارنثثة   22% منثث�  بن�سبة  رخثث�ثثسثثة، 
احلمراين  اأحثثمثثد  عثثبثثداهلل  وقثثثال   .2021
القت�سادية  الثثتثثنثثمثثيثثة  دائثثثثثثرة  عثثثثام  مثثثديثثثر 
اأن دولة الإمثثارات العربية املتحدة  بعجمان 
من�ذجاً  قدمتا  ال�سع�دية  العربية  واململكة 
الإقثثلثثيثثمثثي والعاملي  املثث�ثثسثثتثث�ى  عثثلثثى  فثثثريثثثداً 
امل�ستمر  الثثتثثالحثثم والثثتثثعثثاون والثثتثثطثث�يثثر  يف 
القت�سادية  املجالت  يف  خا�سًة  للعالقات، 
والتجارية وال�ستثمارية، مبا يخدم م�سرية 

الزدهار والتنمية امل�ستدامة.

•• عجمان-وام:

املركز  الثث�ثثسثثعثث�ديثثة  الثثعثثربثثيثثة  اململكة  احثثتثثلثثت 
الثثثثثاين مثثن حثثيثثث �ثثثسثثثادرات اإمثثثثارة عجمان 
حيث بلغت قيمة �سادرات الإمثثارة لها نح� 
الأول  الن�سف  خالل  درهثثم  ملي�ن   155
من العام اجلاري وجاءت الأ�سماك وال�ق�د 
راأ�س  على  وم�سن�عاتها  واللدائن  املعدين 
التنمية  لثثدائثثرة  تقرير  وذكثثثر  الثث�ثثسثثادرات. 
القت�سادية بعجمان مبنا�سبة الي�م ال�طني 
امل�سجلة  الكلية  الرخ�س  عدد  ان  ال�سع�دي 

ال�سركات البلجيكية ت�ستعر�س تقنياتها  خالل
 م�ساركتها يف »ويتيك�س ودبي للطاقة ال�سم�سية«

•• دبي - وام:

ي�سارك عدد من ال�سركات البلجيكية 
يف  واملثثيثثاه  الطاقة  بقطاعي  العاملة 
والطاقة  املثثيثثاه  تكن�ل�جيا  معر�س 
للطاقة  ودبثثثي  /ويتيك�س/  والبيئة 
ل�ستعرا�س   2022 الثث�ثثسثثمثث�ثثسثثيثثة 
املبتكرة  وتقنياتها  حل�لها  اأحثثثدث 
�سيما  والثثطثثاقثثة ل  املثثيثثاه  يف قطاعي 
اهتمام  ظثثثل  يف  الثثنثثظثثيثثفثثة  الثثطثثاقثثة 
املتحدة  الثثعثثربثثيثثة  الإمثثثثثثثثارات  دولثثثثثة 
ودول املنطقة بال�ستثمار يف الطاقة 

املتجددة والنظيفة.
وتثثنثثظثثم هثثيثثئثثة كثثهثثربثثاء ومثثثيثثثاه دبي 
الثثثثثثثدورة الثثثرابثثثعثثثة والثثعثث�ثثسثثريثثن من 
املعر�س يف الفرتة من 27 اإىل 29 

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي يف اأ�سبوع  6.7
•• دبي- وام:

بلغت قيمة الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي والأمالك بدبي خالل 
6.7 مليار درهم حيث �سهدت الدائرة ت�سجيل  اأكر من  الأ�سب�ع احلايل 
لالأرا�سي  مبايعة   243 منها  درهثثم،  مليار   4.8 بقيمة  مبايعة   1902
 3.51 1.29 مليار درهم و1659 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة  بقيمة 

مليار درهم.
برج  100 ملي�ن درهم يف منطقة  بقيمة  الأرا�سي  اأهم مبايعات  وجثثاءت 
جن�ب  الرب�ساء  منطقة  يف  درهثثم  ملي�ن   50 بقيمة  مبايعة  تليها  خليفة 

الرابعة تليها مبايعة بقيمة 48 ملي�ن درهم يف منطقة ام �سقيم الثالثة.
اإذ  املبايعات  عثثدد  حيث  مثثن  املناطق  اخلام�سة  احلبية  منطقة  وتثث�ثثسثثدرت 
�سجلت 102 مبايعة بقيمة 247 ملي�ن درهم وتلتها منطقة جبل علي 
الأوىل بت�سجيلها 37 مبايعة بقيمة 162 ملي�ن درهم وثالثة يف اليفرة 

2 بت�سجيلها 20 مبايعة بقيمة 24 ملي�ن درهم.
 145 بقيمة  مبايعة  جثثاءت  والفلل  ال�سقق  مبايعات  بثثاأهثثم  يتعلق  وفيما 
ملي�ن درهم يف منطقة اأم �سقيم الثالثة كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
120 ملي�ن درهم يف منطقة اأم �سقيم الثالثة واأخريا مبايعة بقيمة 45 

ملي�ن درهم يف منطقة نخلة جمريا.

املياه  قثثطثثاع  يف  متخ�س�سة  تقنيات 
املثثيثثاه ومعاجلة  ذلثثك حتلية  مبثثا يف 
ومعاجلة  واملثثيثثاه  ال�سحي  الثث�ثثسثثرف 
..اإ�سافة  ال�سناعي  الثث�ثثسثثرف  مثثيثثاه 

اإىل ذلك هناك �سركات تقدم اأنظمة 
ومعدات  اخل�سراء  الطاقة  لت�ليد 
ا�ستخدام  يف  عالية  كفاءة  ذات  طبخ 

الطاقة«.

املتخ�س�سة  �سركاتنا  اأف�سل  بتقدمي 
وتقنيات  ال�ثثثثسثثثثتثثثثدامثثثثة  حثثثثلثثثث�ل  يف 
الثثثطثثثاقثثثة اخلثثثث�ثثثثسثثثثراء ..ومثثثثثثثثن بني 
لديها  �سركات  العام  هثثذا  امل�ساركني 

العاملي.  اإليه يف مركز دبي التجاري 
التجاري  الثث�ثثسثثريثثك  بلجيكيا  وتثثعثثد 
الثثرابثثع لثثدولثثة الإمثثثثارات �سمن دول 
جمثثمثث�عثثة الحتثثثثاد الأوروبثثثثثثي حيث 
ت�ستح�ذ على %13.4 من التجارة 
دولة  بثثني  النفطية  غثثري  اخلثثارجثثيثثة 

الإمارات ودول الحتاد الأوروبي.
وبلغ التبادل التجاري غري النفطي 
بني دولة الإمثثارات وبلجيكيا خالل 
دولر  مثثثلثثثيثثثارات   7 نثثثحثثث�   2021
%46 مقارنة  نح�  قثثدرهثثا  بثثزيثثادة 
وقثثال كري�س ب�ت   .2020 مع عام 
“فالندرز  املف��س التجاري ل�سركة 
دولثثثة  يف  والتجارة”  لثثال�ثثسثثتثثثثثمثثار 
يِف  فثثثثثخثثثثث�رون  “نحن  الإمثثثثثثثثثثثثثارات: 
والتجارة”  لال�ستثمار  “فالندرز 

�سركة  وتثثتثث�ىل   .  2022 �سبتمرب 
والتجارة”  لال�ستثمار  “فالندرز 
امل�سارك  البلجيكي  اجلثثنثثاح  تنظيم 
ال��س�ل  ميكن  والثثثذي  املثثعثثر�ثثس  يف 

• مناق�سة اأهم الإجنازات يف املبادرات العاملية الهادفة لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة  
• اإطالق حوار عاملي لدعم املرونة امل�ستدامة يف خمتلف القطاعات احليوية،

• حتالفات دولية لتكثيف جهود دعم مبادرات حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة

م�������س���ارك���ة اأك�����رث 
م��ن   2000 م�����ن 
ق����ادة احل��ك��وم��ات، 
ال�سيا�سات،  و�سناع 
الدولية،  واملنظمات 
وامل�����وؤ������س�����������س�����ات 
امل����ج����ت����م����ع����ي����ة

ازدياد تباطوؤ القت�ساد يف منطقة اليورو مع ازدياد خماوف الركود 
•• بروك�شل-اأ ف ب:

الن�ساط  تراجع  اجلمعة  كثب  من  القت�ساد  خثثرباء  يرتقبه  م�سح  اأظهر 
الت�قعات  لثثرتتثثفثثع  اأيثثلثث�ل/�ثثسثثبثثتثثمثثرب،  القثثتثث�ثثسثثادي الأوروبثثثثثثي جمثثثثدًدا يف 
بثث�رز غل�بال فال�س  اأنثثد  �ستاندرد  وكثثالثثة  وقثثالثثت  ركثثث�د.  باحتمال حثثدوث 
ملدراء امل�سرتيات يف منطقة الي�رو “تعمق التباط�ؤ القت�سادي يف منطقة 
الي�رو يف اأيل�ل/�سبتمرب، مع تقل�س الن�ساط التجاري لل�سهر الثالث على 
الت�ايل. ... على الرغم من ك�نه مت�ا�سًعا، اإل اأن معدل النخفا�س ت�سارع 
الإغالق  با�ستثناء حثثالت   ،2013 عثثام  الأ�ثثسثثد حثثدة منذ  هثثي  وتثثرية  اإىل 

الناجمة عن اجلائحة«. انخف�س م�ؤ�سر مديري امل�سرتيات من 48،9 يف 
اآب/اأغ�سط�س اإىل 48،2 يف اأيل�ل/�سبتمرب - علًما اأنه ميثل دون عتبة 50 
انكما�ًسا اقت�سادًيا. قال كري�س وليام�س�ن، كبري اقت�ساديي الأعمال لدى 
الي�رو  منطقة  يف  “الرك�د  انتليجن�س  ماركت  غل�بال  بثث�رز  اأنثثد  �ستاندرد 
�سغ�ط  وزيثثثادة  اأعمالها  ظثثثروف  تثثدهثث�ر  اإىل  ال�سركات  ت�سري  اإذ  مثث�جثث�د 
ت�اجه  “اأملانيا  اأن  واأ�ثثسثثاف  الثثطثثاقثثة«.  تكاليف  بارتفاع  املرتبطة  الأ�ثثسثثعثثار 
با�ستثناء فرتة  ن�سهده،  القت�ساد مبعدل مل  الظروف، مع تده�ر  اأ�سعب 
اأ�سعار  ال�ساروخي يف  الرتفاع  اأدى  العاملية«.  املالية  الأزمثثة  اجلائحة، منذ 
الطاقة والرتفاعات احلادة يف تكلفة املعي�سة اإىل اإ�سعاف الطلب واحلد من 

اإنتاج الت�سنيع. فقد ارتفع الت�سخم يف منطقة الي�رو اإىل %9،1 يف اآب/
اأغ�سط�س، وه� اأعلى م�ست�ى له على الإطالق، يف حني يت�قع املحلل�ن اأن 
ي�سل املعدل اإىل رقمني بحل�ل نهاية العام. رفع البنك املركزي الأوروبي 
ال�سهر وتعهد ببذل  اأ�سا�س قيا�سية هذا  75 نقطة  الفائدة مبقدار  اأ�سعار 
ال�ستهالكية. وقال  املثثث�اد  اأ�ثثسثثعثثار  الرتثثفثثاع يف  مثثن  مثثا يف و�سعه للحد  كثثل 
 0،1% الي�رو بن�سبة  انكما�س منطقة  اإىل  امل�ؤ�سرات ت�سري  اإن  وليام�س�ن 
يف الربع الثالث من عام 2022 وتراجع حاد يف الربع الرابع، م�سرًيا اإىل 
ال�سيا�سات يف كبح جماح الت�سخم مع  “التحدي الذي ي�اجهه �سانع�  اأن 

جتنب الهب�ط احلاد لالقت�ساد يزداد بالتايل �سع�بة«.

اف�سل  املثثدعثث� / حممد  فقد 
بثثثاكثثث�ثثثسثثثتثثثان     ، خثثثثثثثثان  جثثثثلثثثثيثثثثل 
�سفره  جثثثثثثث�از   - اجلثثنثث�ثثسثثيثثة 
)BG1518393(  رقثثثم 

مثثثثثثثثثثثثثثثن يثثثثثثثثثثثثثجثثثثثثثثثثثثثده عثثثثثلثثثثثيثثثثثه 
التثثثثث�ثثثثثسثثثثثال بثثثتثثثلثثثيثثثفثثث�ن رقثثثثم  

    0529595105

فقدان جواز �سفر
/ طثثيثثب عزيز  املثثثدعثثث�  فثثقثثد 
باك�ستان     ، عثثثثزيثثثثز  حمثثثمثثثد 
�سفره  جثثثثثثث�از   - اجلثثنثث�ثثسثثيثثة 
)CL1812852(  رقثثثثم 
مثثثثثثثثثثثثثثثن يثثثثثثثثثثثثثجثثثثثثثثثثثثثده عثثثثثلثثثثثيثثثثثه 
التثثثثث�ثثثثثسثثثثثال بثثثتثثثلثثثيثثثفثثث�ن رقثثثثم  

    0529595105

فقدان جواز �سفر
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املال والأعمال

�سهيل املزروعي لـ »وام« : »براكة« تعزز م�سرية الإمارات يف الطاقة الآمنة 
لقطاع الطاقة يف الدولة كما ت�ؤدي دوراً فعاًل يف احلفاظ على اإمدادات 
لتن�يع  الأجثثل  ط�يل  ا�ستثماراً  املحطات  تعد  حيث  وا�ستدامتها  الطاقة 
ُتعد  والتي  منهثثثثثثا  النظيفثثثثثثثثة  على  العتمثثثثثثاد  وزيثثادة  الطاقثثثثثثة  حمفظة 
يف  دورهثثثثثا  جانب  اإىل  م�ستقباًل  الرئي�سة  اجلي��سيا�سية  الأ�ثثسثث�ل  اأحثثد 
ت�فري الغثثثثثثثثثاز الطبيعي امل�سثثثثثثثثال لغايثثثثثثثثات الت�سدير وزيثثثثثثثثادة التم�يالت 
التط�ير  لدعثثثثثثثثم  العامليثثثثثثثة  ال�سثثثثثثثثثتثمارات  لجتثثثثثثثذاب  الثث�طثثنثثيثثة 

القت�سادي.
واأ�سار اإىل اأن العديد من دول العامل بداأت الرتكيز على تط�ير الطاقة 
الن�وية مل�اجهة التحديات اخلا�سة باأمن الطاقة وتبعات التغري املناخي، 
الأمثثثثر الثثثذي يثث�ؤكثثد جنثثثاح ال�ثثسثثرتاتثثيثثجثثيثثة الإمثثثاراتثثثيثثثة الثثتثثي ت�ست�سرف 

•• اأبوظبي-وام:

املزروعي وزير الطاقة والبنية  اأكد معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س 
للطاقة  بثثراكثثة  حمثثطثثات  مثثن  الثالثة  الثث�حثثدة  ت�سغيل  بثثدء  اأن  التحتية 
اأهداف  اأهثثم  اأحثثد  ت�سهم يف حتقيق  الظفرة  ال�سلمية يف منطقة  الن�وية 
روؤية الإمارات وا�سرتاتيجيتها اخلا�سة بقطاع الطاقة من خالل القيام 
بدور اأ�سا�سي يف م�اجهة ظاهرة التغري املناخي وتعزيز م�سرية النتقال 

اإىل م�سادر طاقة اآمنة و�سديقة للبيئة.
بهذه املنا�سبة  “وام”  اأنباء الإمثثارات  وقال معاليه يف ت�سريحات ل�كالة 
.. اإن حمطات براكة ت�سهم على نح� رئي�س يف خف�س الب�سمة الكرب�نية 

الربنامج  يهدف  اإذ  املدرو�سة  ال�ستباقية  اخلطط  اإعثثداد  عرب  امل�ستقبل 
الن�وي ال�سلمي الإماراتي اإىل حتقيق اأهداف حك�مة الدولة واخلا�سة 
بتاأمني الطاقة وا�ستدامتها، ف�ساًل عن ال�سعي اإىل ال��س�ل اإىل احلياد 

املناخي بحل�ل عام 2050. 
واأ�ساف معاليه اأن دولة الإمارات برهنت على جناحها يف تط�ير الربنامج 
الن�وي ال�سلمي وهي ت�ا�سل نهجها نح� تن�يع م�سادر الطاقة ال�سديقة 
وم�ساركة  جديدة  م�ستقبلية  وم�ساريع  برامج  وطرح  درا�سة  عرب  للبيئة 
اأمن الطاقة والكهرباء على امل�ست�ى  اأجل تعزيز  اخلربات احلالية، من 
املناخية  الثثتثثغثثريات  والثثعثثاملثثي ومبثثا ي�سهم يف احلثثد مثثن  والثثعثثربثثي  املحلي 

والتغلب على التحديات التي قد تنجم عنها.

توزع اأرباحا موؤقتة بقيمة 1.2 مليار درهم 

بروج توؤكد التزامها بدفع 3.6 مليار درهم توزيعات اأرباح للم�ساهمني لل�سنة املالية 
••اأبوظبي-وام:

اأعلنت �سركة بروج بي ال �سي - اإحدى �سركات البرتوكيماويات 
الرائدة يف ت�فري حل�ل الب�يل اأوليفينات املبتكرة واملتن�عة 
دفعة  تثث�زيثثع  على  العم�مية  اجلمعية  م�افقة  عثثن  اأمثث�ثثس   -
دولر  325 ملي�ن  بقيمة   2022 لعام  امل�ؤقتة  الأربثثاح  من 
فل�س   3.97 يثث�ثثسثثاوي  درهثثثثثم/، مبثثا  مثثلثثيثثار  اأمثثريثثكثثي /1.2 
لل�سهم ال�احد. و�سيتم ت�زيع الأرباح امل�ؤقتة على امل�ساهمني 
من  الأوىل  الدفعة  وتعترب   2022 اأكت�بر   3 يف  امل�سجلني 
تبلغ  والتي   2022 املالية  لل�سنة  املت�قعة  الأربثثثاح  اإجثثمثثايل 
975 ملي�ن دولر اأمريكي /3.6 مليار درهم/، مبا ي�ساوي 
11.91 فل�س لل�سهم ال�احد. تعك�س ت�زيعات الأرباح امل�ؤقتة 

عام  الأول من  الن�سف  بروج خالل  ل�سركة  الق�ي  املايل  الأداء 
2022 وت�قعاتها للفرتة املتبقية من عام 2022.  ويعك�س هذا الأداء املايل 
الق�ي ل�سركة بروج خالل الن�سف الأول من العام وامل�افقة على ت�زيع الأرباح 
امل�ؤقتة اإمكانات ال�سركة الق�ية من الناحية الت�سغيلية والتجارية التي تعززت 
�س�ق  يف  الأويل  الثثعثثام  لالكتتاب  اأ�سهمها  طثثرح  يف  قيا�سياً  رقثثمثثاً  حتقيقها  بعد 

اأب�ظبي لالأوراق املالية يف �سهر ي�ني� 2022.

لربوج:  التنفيذي  الرئي�س  الثث�ثثسثث�يثثدي،  �سلطان  هثثزمي  وقثثثال 
لقد  للم�ساهمني.   ا�ستثنائية  قيمة  بثثتثث�فثثري  بثثثروج  “تلتزم 
اأعثثلثثنثثت بثثثثروج عثثن نثثتثثائثثج نثث�ثثسثثف �ثثسثثنثث�يثثة قثث�يثثة حمثثقثثقثثة من�اً 
مزدوجا يف الإيرادات، اإ�سافة اإىل من� كبري يف حجم مبيعاتها 
الذي  بالنم�  متفائل�ن  نحن  قثث�يثثة.  نقدية  تدفقات  وت�ليد 
تنفيذ  على  الرتكيز  و�سن�ا�سل  م�ستقباًل  ال�سركة  �ست�سهده 
املبتكرة  وحل�لنا  املتن�عة  م�ادنا  على  امل�ستندة  ا�سرتاتيجيتنا 
التي تتميز بتاأثريها الإيجابي على املجتمع.”   ويف تقريرها 
الأول عن اأرباحها املالية للن�سف الأول من عام 2022، اأعلنت 
بروج عن زيادة يف الإيرادات بن�سبة %16.4 لت�سل اإىل 3.5 
بالفرتة  مقارنة  درهثثم/،  مليار   12.7/ اأمريكي  دولر  مليار 
املبيعات  حجم  منثث�  بف�سل  وذلثثثك  ال�سابق،  الثثعثثام  مثثن  نف�سها 
%4.1. كما  %8.6 وارتفاع مت��سط �سعر الطن بن�سبة  بن�سبة 
اأ�سا�س  %6.9 على  بن�سبة  الإجمالية  الإنتاجية  بروج من�اً يف طاقتها  �سهدت 
بكامل  بروبيلني  الب�يل  لإنتاج  اجلديدة  اخلام�سة  وحدتها  ت�سغيل  مع  �سن�ي 
خالل   /»B1»/  1 بروج  مل�سنع  ال�ساملة  الدورية  ال�سيانة  وا�ستكمال  طاقتها 
اأ�سا�س  على   8.6% بن�سبة  من�  حتقيق  يف  �ساهم  مما  العام،  من  الأول  الربع 

�سن�ي يف اأحجام املبيعات الإجمالية.

»الطاقة والبنية التحتية« تطلق »كتيب الرت�سيد« لأ�سحاب الهمم ب�ساأن ال�ستهالك

اأ�سحاب  لأبنائنا  املقدمة  اخلدمات 
املمار�سات  لثثالأفثث�ثثسثثل  وفثثقثثا  الثثهثثمثثم 

العاملية«.

•• دبي -وام:

والبنية  الثثثطثثثاقثثثة  وزارة  اأطثثثلثثثقثثثت 
م�ؤ�س�سة  مثثثع  بثثالثثتثثعثثاون  الثثتثثحثثتثثيثثة 
كتيب  الهمم،  لأ�سحاب  العليا  زايثثد 
الثثرت�ثثسثثيثثد لأ�ثثسثثحثثاب الثثهثثمثثم �سمن 
فعالية مت تنظيمها يف دي�ان ال�زارة 
للغة  العاملي  الي�م  مع  تزامناً  بدبي 
الإ�ثثسثثارة، ف�ساًل عن عثثدد من ور�س 

العمل واجلل�سات احل�ارية.
ياأتي ذلك يف اإطار احلملة ال�طنية 
ت�سجيع  ت�ستهدف  الثثتثثي  للرت�سيد 
اأ�سحاب  �سيما  ول  املجتمع  اأفثثثثراد 
الهمم على اتباع منط حياة م�ستدام 
اإيجابي  تثثثاأثثثثري  اإحثثثثثداث  عثثلثثى  قثثثثادر 
امل�ارد  على  واحلثثفثثاظ  البيئة  على 
يف  ت�عيتهم  اإىل  اإ�سافة  الطبيعية، 
الطاقة  ا�ثثسثثتثثهثثالك  تثثر�ثثسثثيثثد  جمثثثال 

واملاء لي�سبح �سل�كاً ي�مياً.
وقال �سعادة املهند�س ي��سف اآل علي، 
الكهرباء  لثثقثثطثثاع  املثث�ثثسثثاعثثد  الثث�كثثيثثل 
“ يعك�س   : امل�ستقبل  وطاقة  واملثثيثثاه 
كتيب الرت�سيد حر�س ال�زارة على 
التفاعل مع اأ�سحاب الهمم ب��سفهم 
مك�ناً رئي�ساً للمجتمع، وه� خط�ة 
ل�ثثسثثتثثكثثمثثال جه�د  اأيثثث�ثثثسثثثاً  عثثمثثلثثيثثة 

الطلب  لإدارة  الثث�طثثنثثي  الثثربنثثامثثج 
عثثلثثى الثثطثثاقثثة واملثثثيثثثاه وهثثثي احلملة 
الثث�طثثنثثيثثة الأكثثثثثرب مثثثن نثث�عثثهثثا على 
م�ست�ى الإمارات، والتي مت الإعالن 
عنها اأغ�سط�س 2021 بهدف زيادة 
كفاءة اأهم ثالثة قطاعات ُم�ستهِلكة 
للطاقة /النقل وال�سناعة والبناء/ 
ا�ستهالك  وخف�س   ،40% بن�سبة 
واملباين،  الثثزارعثثة  قطاعي  يف  املثثيثثاه 
وزيادة  املياه  ا�ستهالك  كفاءة  ورفثثع 
املعاجلة  املياه  ا�ستخدام  اإعادة  ن�سبة 
 “  : �سعادته  واأ�ثثسثثاف   .»95% اإىل 
التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  اإن 
تثثث�ا�ثثثسثثثل جثثثهثثث�دهثثثا وتثثثعثثثاونثثثهثثثا مع 
احلك�مية،  اجلثثثهثثثات  يف  �ثثسثثركثثائثثهثثا 
اإىل  واملثثحثثلثثيثثة،  الحتثثثاديثثثة  ب�سقيها 
لتعزيز  اخلثثثا�ثثثس،  الثثقثثطثثاع  جثثثانثثثب 
ثثثثقثثثافثثثة تثثثر�ثثثسثثثيثثثد ا�ثثثسثثثتثثثهثثثالك املثثثثاء 
البيئة  بثثهثثدف حثثمثثايثثة  والثثكثثهثثربثثاء، 
الطبيعية  املثثثثثث�ارد  عثثلثثى  واحلثثثفثثثاظ 
الكرب�نية،  النبعاثات  مثثن  واحلثثد 
م�ستهدفات  دعثثثثم  يف  يثث�ثثسثثاهثثم  مبثثثا 
لتحقيق  ال�ثثسثثرتاتثثيثثجثثيثثة  املثثثثبثثثثادرة 

لأ�سحاب  الرت�سيد  كتيب  لإ�ثثسثثدار 
العاملي  الثثثيثثث�م  مثثثع  تثثثزامثثثنثثثاً  الثثهثثمثثم 
املبادرة  بتلك  م�سيداً  الإ�ثثسثثارة،  للغة 
ال�سراكة  اإطثثثثار  يف  “ اإّنثثثثه  ..وقثثثثثال: 
والهيئات  امل�ؤ�س�سات  بني  املجتمعّية 
احلثثثكثثث�مثثثيثثثة املثثثحثثثلثثثيثثثة والحتثثثثثاديثثثثثة 
م�ؤ�س�سة  ور�ثثسثثالثثة  لثثثروؤيثثثة  حتثثقثثيثثقثثاً 
زايد العليا يف متكني ودمج اأ�سحاب 
الهمم يف املجتمع، حتر�س امل�ؤ�ّس�سة 
على امل�ساركة يف الأن�سطة املجتمعية 
مبثثثثخثثثثتثثثثلثثثثف املثثثثثثثثجثثثثثثثثالت وتثثثثث�فثثثثثري 
يتنا�سب  مبا  واملن�س�رات  املطب�عات 
الهمم  اأ�ثثسثثحثثاب  فثثئثثات  مثثع خمتلف 
الر�سائل  اإيثث�ثثسثثال  يف  ُت�سهم  والثثتثثي 
والت�ع�ية  الثثثثثقثثافثثّيثثة  واملثثعثثلثث�مثثات 

لهم ».
العليا  زايثثثثد  “م�ؤ�س�سة   : واأ�ثثثسثثثاف 
التزامها  جتثثثدد  الثثهثثمثثم  لأ�ثثسثثحثثاب 
تر�سيد  جمثثال  يف  اجلثثهثث�د  بت�حيد 
ا�ثثسثثتثثهثثالك الثثطثثاقثثة واملثثثيثثثاه، واأبثثثدى 
تثثرحثثيثثب املثث�ؤ�ثثسثث�ثثسثثة بثثثالثثثتثثثعثثثاون مع 
خمثثثتثثثلثثثف اجلثثثثثهثثثثثات واملثثثث�ؤ�ثثثثسثثثث�ثثثثسثثثثات 
ن�سر  يف  تثثثرغثثثب  الثثثتثثثي  الثثثثدولثثثثة  يف 

 ،2050 بثثحثثلثث�ل  املثثنثثاخثثي  احلثثثيثثثاد 
التي متثل حمركاً وطنياً يهدف اإىل 
املناخي،  واحلياد  النبعاثات  خف�س 
دولثثثة يف  اأول  الإمثثثثثارات  ممثثا يجعل 
اأفريقيا  و�ثثسثثمثثال  الأو�ثثثسثثثط  الثث�ثثسثثرق 
احلياد  لتحقيق  هثثدفثثهثثا  عثثن  تعلن 

املناخي«.
والبنية  الثثطثثاقثثة  وزارة  اأن  واأو�ثثسثثح 
التحتية ت�فر جميع ال�سبل لتعزيز 
ورفع  والرت�سيد،  ال�ستدامة  ثقافة 
املجتمع  اأفثثراد  وعي جميع  م�ست�ى 
تر�سيد  يف  مثثث�ثثثسثثث�ؤولثثثيثثثتثثثهثثثم  حثثثثثث�ل 
واحلد  واملثثيثثاه،  الكهرباء  ا�ستهالك 
مثثن الثثهثثدر، مبثثا يثثدعثثم جثثهثث�د دولة 
حلماية  املتحدة  العربية  الإمثثثثارات 
الكرب�نية،  الب�سمة  البيئة وخف�س 
واأهداف التنمية امل�ستدامة 2030، 
اإ�سافة اإىل “مبادئ اخلم�سني«. من 
ناحيته اأبدى �سعادة نافع احلمادي، 
اخلدمات  لقطاع  التنفيذي  املثثديثثر 
العليا  زايثثثثثد  مبثث�ؤ�ثثسثث�ثثسثثة  املثثث�ثثثسثثثانثثثدة 
بالتعاون  ترحيبه  الهمم  لأ�سحاب 
التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  مع 

الثثذي يعد متثثيثثزاً يف  الأمثثثر  ثقافياً، 
الثثنثث�عثثّيثثة لهم،  تثثثقثثثدمي اخلثثثدمثثثات 
بلغة  املعل�مات  ت�فري  اأّن  اإىل  لفتاً 

�سيا�سة  تطبيق  يف  ي�ساعد  الإ�ثثسثثارة 
وُي�سهم  الثقايف والجتماعي  الدمج 
مب�ست�ى  والثثثثثرقثثثثثي  اإجنثثثثاحثثثثهثثثثا  يف 

اإ�سداراتها املتن�عة لت�سمل اأ�سحاب 
يعزز  ممثثا  فئاتهم  مبختلف  الهمم 
مثثثثثن جثثثثهثثثث�د متثثثكثثثيثثثنثثثهثثثم ودجمثثثهثثثم 

امل�سروع حقق تقدمًا �سريعًا بدءًا من التخطيط و�سوًل لأعمال الت�سييد التي انطلقت مطلع 2022

بتكلفة 14 مليار درهم ..»اأدنوك« و»طاقة« تعلنان عن اإمتام متويل م�سروعهما ال�سرتاتيجي لإن�ساء �سبكة لنقل الكهرباء حتت �سطح البحر
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �سركة برتول اأب�ظبي ال�طنية 
ال�طنية  اأب�ظبي  و�سركة  “اأدن�ك” 
اإمتام  عثثن  امثث�ثثس  “طاقة”،  لثثلثثطثثاقثثة 
ال�سرتاتيجي  مثث�ثثسثثروعثثهثثمثثا  متثث�يثثل 
اإنتاج  الثثثذي يثثهثثدف لإمثثثثثداد عثثمثثلثثيثثات 
بطاقة  الثثبثثحثثريثثة  “اأدن�ك”  حثثقثث�ل 
خف�س  يف  تثث�ثثسثثهثثم  لثثلثثبثثيثثئثثة  �ثثسثثديثثقثثة 
بتكلفة  وذلثثك  الكرب�نية  النبعاثات 
“3.8 مليار  درهم  14 مليار  قدرها 

دولر اأمريكي«.
ويثثهثثدف املثث�ثثسثثروع املثثبثثتثثكثثر، الثثثذي يعد 
ال�سرق  منطقة  يف  نثث�عثثه  مثثن  الأول 
اإىل تط�ير  اأفريقيا،  الأو�سط و�سمال 
كهربائي  تثثيثثار  لثثنثثقثثل  نثثظثثام  وت�سغيل 
مثثبثثا�ثثسثثر عثثثثثايل اجلثثثهثثثد حتثثثثت �سطح 
حق�ل  اإنثثتثثاج  عمليات  لإمثثثثداد  البحر 
“اأدن�ك” البحرية بطاقة اأكر كفاءة 
ربطها  خثثثالل  مثثن  للبيئة  و�ثثسثثديثثقثثة 
ب�سبكة كهرباء اأب�ظبي الربية التابعة 
امل�سروع  و�ثثسثثهثثد  “طاقة”.  لثث�ثثسثثركثثة 
م�سرتك  ب�سكل  تثثطثث�يثثره  يثثتثثم  الثثثثذي 

و”طاقة”  “اأدن�ك”  مثثثن  كثثثل  بثثثني 
ال�سركة  مثثثثن  كثثثثثاًل  يثث�ثثسثثم  وائثثثثتثثثثالف 
الك�رية للطاقة الكهربائية /كيبك�/، 
الكهربائية  للطاقة  كي��س�  و�ثثسثثركثثة 
الفرن�سية  الكهرباء  اليابانية، و�سركة 
بدءاً  �ثثسثثريثثعثثاً  تثثقثثدمثثاً  اإف/،  دي  /اإي 
مرحلة  اإىل  و�ثثسثث�ًل  التخطيط  مثثن 
التط�ير وانطالق اأعمال الت�سييد يف 

مطلع عام 2022..
 ممثثثا يثثث�ؤكثثثد الثثثثثدور الثثثرائثثثد لثثكثثل من 
العمل  دفثثع  يف  و”طاقة”  “اأدن�ك” 
املثثثنثثثاخثثثي ودعثثثثثثم مثثثثثبثثثثثادرة الإمثثثثثثثثثارات 

ال�سرتاتيجية لتحقيق احلياد املناخي 
بحل�ل عام 2050.

وامتالك  بت�سييد  الئتالف  و�سيق�م 
الكهرباء  نقل  �سبكة  وت�سغيل  ونثثقثثل 
“اأدن�ك”  مثثثع  بثثالثث�ثثسثثراكثثة  املثثثتثثثطثثث�رة 
على اأن تتم اإعادة امل�سروع  و”طاقة”، 
بالكامل اإىل “اأدن�ك” بعد 35 عاماً 

من الت�سغيل.
الدكت�ر  معايل  قثثال  املنا�سبة،  وبهذه 
�ثثثسثثثلثثثطثثثان بثثثثن اأحثثثثمثثثثد اجلثثثثابثثثثر وزيثثثثر 
املتقدمة  والثثتثثكثثنثث�لثث�جثثيثثا  الثث�ثثسثثنثثاعثثة 
التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�س� 

ال�طنية  اأبثثث�ظثثثبثثثي  بثثثثثرتول  لثث�ثثسثثركثثة 
�سركاتها”  وجمثثمثث�عثثة   “ اأدنثثثثث�ك   “
، املثثبثثعثث�ث اخلثثا�ثثس لثثدولثثة الإمثثثثثارات 
روؤية  مثثع  متا�سياً   “ املناخي:  للتغري 
ر�سخت  الر�سيدة،  القيادة  وت�جيهات 
يف  رائثثثثثدة  مثثكثثانثثة  لثثنثثفثث�ثثسثثهثثا  ’اأدن�ك‘ 
تثثطثثبثثيثثق حثثثثلثثثث�ل مثثثبثثثتثثثكثثثرة وجمثثثديثثثة 
اقت�سادياً لتكن�ل�جيا الطاقة النظيفة 
الكرب�نية.  النثثبثثعثثاثثثات  مثثن  واحلثثثثد 
امل�سروع  هثثثثذا  اإمتثثثثثام متثث�يثثل  ويثثث�ؤكثثثد 
ال�سرتاتيجي قدرة اأدن�ك على هيكلة 
ت�سهم  واإمتام �سفقات مبتكرة ومرنة 

يف �سمان م�ستقبل منخف�س الكرب�ن، 
للحد  امل�ستمرة  جه�دنا  �سمن  وذلثثك 
العمليات.  النثثبثثعثثاثثثات يف جمثثال  مثثن 
دفع  يف  املبتكر  املثث�ثثسثثروع  هثثذا  وي�سهم 
اأب�ظبي  لإمثثثثارة  القيمة  خثثلثثق  جثثهثث�د 
بثث�ثثسثث�رة مثث�ثثسثث�ؤولثثة ومثث�ثثسثثتثثدامثثة، كما 
يثثر�ثثسثثخ مثثكثثانثثة دولثثثة الإمثثثثثارات وجهة 
روؤو�س  ل�ستثمارات  وم�ث�قة  جذابة 

املال العاملية«.
م�س�ؤوًل  مثثثثزوداً  “ب�سفتها  واأ�ثثسثثاف: 
وم�ث�قاً لإمدادات الطاقة منخف�سة 
بالعمل  ’اأدن�ك‘  ت�ستمر  الثثكثثربثث�ن، 

“طاقة«.  ل�سركة  بالكامل  واململ�كة 
ح�سن  حممد  �سعادة  قثثال  جانبه  مثثن 
اإدارة �سركة  ال�س�يدي، رئي�س جمل�س 
“طاقة”  للطاقة  ال�طنية  اأبثث�ظثثبثثي 
حي�ي  بثثثثثدور  “طاقة”  “ت�ساهم   :
قطاع  يف  الثثتثثحثث�ل  ت�سريع  يف  وفثثاعثثل 
الطاقة يف دولثثة الإمثثثارات من خالل 
تقدمي حمفظة متكاملة من احلل�ل 
تثثث�فثثثري مثث�ثثسثثادر نظيفة  �ثثسثثاأنثثهثثا  مثثثن 
القت�سادية.  التنمية  لدعم  للطاقة 
املايل  الإغثثثثثالق  عملية  اإمتثثثثام  ويثثثاأتثثثي 
امل�سروع  هثثثذا  اإجنثثثثاز مثثهثثم يف  مبثثثثثابثثة 

عملية  حثثلثث�ل  لتط�ير  �سركائها  مثثع 
تثث�ثثسثثهثثم يف خف�س  وجمثثثديثثثة جتثثثاريثثثاً 

النبعاثات الكرب�نية«.
امل�سروع  يثث�ثثسثثاهثثم  اأن  املثثثتثثث�قثثثع  ومثثثثن 
الكرب�نية  النثثثبثثثعثثثاثثثثات  خثثفثث�ثثس  يف 
باأكر  البحرية  “اأدن�ك”  لعمليات 
م�لدات  ا�ثثسثثتثثبثثدال  عثثرب   30% مثثن 
تعتمد  الثثثتثثثي  احلثثثثالثثثثيثثثثة،  الثثثكثثثهثثثربثثثاء 
اأكر  مبثث�ثثسثثادر  الثثغثثاز،  ت�ربينات  على 
اأب�ظبي  كهرباء  �سبكة  عرب  ا�ستدامة 
اأب�ظبي  �سركة  ت�سغلها  التي  الثثربيثثة 
التابعة  /تران�سك�/  والتحكم  للنقل 

من  “طاقة”  �ستق�م  والثثذي  الفريد 
خالله بتزويد مرافق اأدن�ك البحرية 
الكرب�ن  منخف�سة  طاقة  بثثاإمثثدادات 
نظام  خثثالل  من  وفّعالة  اآمنة  بطرق 
ل�سركة  الثثتثثابثثع  الثثكثثهثثربثثاء  نثثقثثل  �سبكة 
جمم�عتنا  وتثث�ا�ثثسثثل  “تران�سك�”. 
اإثثثثبثثثات قثثدرتثثهثثا عثثلثثى ال�ثثسثثتثثفثثادة من 
الكرب�ن  لإزالثثثثثة  الثث�ا�ثثسثثعثثة  خثثرباتثثهثثا 
مثثن قثثطثثاع الثثطثثاقثثة، وذلثثثك بالعتماد 
ال�سرتاتيجية  الثث�ثثسثثراكثثات  بثثنثثاء  على 
امل�سلحة.”  القيمة لأ�سحاب  واإ�سافة 
جثثثثديثثثثر بثثثالثثثذكثثثر اأنثثثثثثثه �ثثسثثيثثتثثم اإعثثثثثثثادة 
القيمة  من   50% من  اأكثثر  ت�جيه 
القت�ساد  اإىل  للم�سروع  الإجثثمثثالثثيثثة 
املحلي عرب برنامج “اأدن�ك” لتعزيز 
حقق  الثثثذي  امل�سافة  املحلية  القيمة 
امل�سروع  هثثثثذا  ويثثعثثد  كثثثبثثثرياً.  جنثثثاحثثثاً 
ال�سرتاتيجي من�ذجاً لإقبال �سركات 
دولة  يف  ال�ستثمار  على  عاملياً  رائثثثدة 
“اأدن�ك”  الإمثثارات، مما ي�ؤكد مكانة 
ال�ستثمار  دفثثثع  يف  املثثحثث�ري  ودورهثثثثا 
الطاقة،  جمال  يف  وامل�ستدام  امل�س�ؤول 

وجه�د خلق القيمة للدولة.

- امل�سروع الأول من نوعه يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يربط حقول “اأدنوك” البحرية ب�سبكة الكهرباء الربية التابعة ل�سركة “طاقة” خلف�ش النبعاثات الكربونية 
% من القيمة الإجمالية للم�سروع اإىل القت�ساد املحلي عرب برنامج “اأدنوك” لتعزيز القيمة املحلية امل�سافة  - اإعادة توجيه اأكرث من 50 
الإمارات مبادرة  دعم  -امل�سروع ي�سهم يف خف�ش النبعاثات الكربونية من عمليات “اأدنوك” البحرية مما ير�سخ دور “اأدنوك” و“طاقة” يف 

 ال�سرتاتيجية لتحقيق احلياد املناخي بحلول عام 2050.

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/10029

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/10/03 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده بيوند لند�سكيبنك اند بول�ش �ش.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

 8،600 اأثاث مكتبي ورمال و�سائل �سماد      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/10288

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/10/03 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده دار لطفي للخياطة والتطريز و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

 850،000 ف�ساتني       
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/9562

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/10/03 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده حمريا ا�سفاق ا�سفاق احمد و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

 1،600 اأثاث       
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/5415

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/10/03 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده برواك�ش كمبيوترز )�ش.ذ.م.م( و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

 50،120 اأجهزه الكرتونيه       
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :حمل �سباب الي�م للحالقة

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:1113381 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رونى �ساندرا �ساندا روجن�ن �ساندرا �ساندا %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل �سالح حممد عيد�س الرا�سدى
تعديل ن�ع نرخ�سة / من حرفية اإىل مهنية

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل م�ؤ�س�سة مهنية
تعديل اإ�سم جتاري من/ حمل �سباب الي�م للحالقة 

SHABAB EL YOAM BARBERSHOP 

اإىل /حمل �سباب الي�م للحالقة 
SHABAB EL YOAM BARBERSHOP

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

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13655 بتاريخ 2022/9/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :دامي�ند روز لبيع ال�سماك  

CN  قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:2510266 
 تعديل اإ�سم جتاري من/ دامي�ند روز لبيع ال�سماك 

DIAMOND ROSE FISH SALE 

اإىل/�سيتاج�جن للتجارة العامة
CHITTAGONG GENERAL TRADING 

تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة عامة 4690018
 - الطازجة  البحرية  احلي�انات  و  الأ�سماك  بيع  حذف   / ن�ساط  تعديل 

بالتجزئة 4721006
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل ي�م واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل 

الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(



السبت   24  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13655  
Saturday    24    September    2022   -  Issue No   13655

•• اأبوظبي - وام:

العم�مية  اجلثثثمثثثعثثثيثثثة  انثثثثعثثثثقثثثثدت 
للتقيي�س  الثثثثدولثثثثيثثثثة  لثثلثثمثثنثثظثثمثثة 
 2022 ال�سن�ي  اجتماعها  �سمن 
ال�سناعة  وزارة  ت�ست�سيفه  الثثذي 
والثثثثتثثثثكثثثثنثثثث�لثثثث�جثثثثيثثثثا املثثثثتثثثثقثثثثدمثثثثة يف 
الأع�ساء  اجثثتثثمثثع  حثثيثثث  اأبثث�ظثثبثثي، 
للمنظمة  جديد  رئي�س  لنتخاب 
يت�ىل املن�سب بعد ال�سيدة اأولريكا 
يف  رئا�ستها  تنتهي  الثثتثثي  فثثرانثثك، 

دي�سمرب من العام 2023.
ت�س�  �س�نغ ه�ان  الدكت�ر  واختري 
و�ستبداأ  للمنظمة،  منتخباً  رئي�ساً 
العام  مثثن  يناير  يف  رئا�سته  فثثرتة 
2024 ..كما جرى انتخاب اأربعة 
اأع�ساء جدد يف جمل�س املنظمة، هم 
الهيئة امل�سرية العامة للم�ا�سفات 
واجل�دة، ومنظمة املعايري ال�طنية 
الربازيلية، ومعهد املعايري الفنية 
التقيي�س  وهثثيثثئثثة  كثث��ثثسثثتثثاريثثكثثا،  يف 

الإيطالية.
ال�س�يدي،  عثثمثثر  �ثثسثثعثثادة  واأعثثثثثثرب 
وكيل وزارة ال�سناعة والتكن�ل�جيا 

اإنتاجيتها  لثثتثثعثثزيثثز  الثثثثدولثثثثة  يف 
وناق�ست  وتناف�سيتها.  وكثثفثثاءتثثهثثا 
جل�سة رئي�سية اأخرى، حتت عن�ان 
عام”،  مثثثرور  بثثعثثد  لثثنثثدن  “اإعالن 
املنظمة  اأحثثثثرزتثثثثه  الثثثثثذي  الثثتثثقثثدم 
يف    ISO لثثلثثتثثقثثيثثيثث�ثثس  الثثثدولثثثيثثثة 
اللثثثتثثثزام الثثثثذي تثثعثثهثثدت بثثثه العام 
عرب  املناخي  العمل  بدعم  املا�سي 
التقيي�س. وخالل اجلل�سة، حتدث 
التحديات  عثثثن  املثثنثثظثثمثثة  اأعثث�ثثسثثاء 
الثثثتثثثي يثث�اجثثهثث�نثثهثثا، والإجثثثثثثثثراءات 
لدفع  وخططهم  اتثثخثثذوهثثا،  الثثتثثي 
امل�ا�سفات  عرب  ال�ستدامة  عجلة 

القيا�سية.

- ال�سياحة امل�ستدامة..
وُعقدت عدة جل�سات نقا�سية اأخرى 
ات�سالنا  مثثثثثدى  “ما  تثث�ثثسثثمثثنثثت: 
حيث  بال�اقع بعد 10 �سن�ات؟”، 
املحافظة  كيفية  الفكر  قثثادة  بحث 

امل�ستقبل؛  يف  املنظمة  اأهمية  على 
امل�ستدامة  لل�سياحة  ميكن  و”هل 
والتي  اأن تك�ن م�ستدامة فعاًل؟”، 
للمقايي�س  ميكن  كيف  ا�ستك�سفت 
اأكر  الثث�ثثسثثفثثر  املثث�ثثسثثاعثثدة يف جثثعثثل 
ا�ستدامة و�سمان اتخاذ امل�ستهلكني 

لقرارات مبنية على املعل�مات.
ووّقثثعثثت الثثثثث�زارة مثثذكثثرتثثي تفاهم 
ال�سن�ي  الجثثتثثمثثاع  هثثامثث�ثثس  عثثلثثى 
واملقايي�س  امل�ا�سفات  م�ؤ�س�سة  مع 
الأردنثثثثثثثيثثثثثثثة والثثثثث�كثثثثثالثثثثثة الثثثكثثث�ريثثثة 

للتكن�ل�جيا والتقيي�س.
ال�سن�ي  الجثثثثتثثثثمثثثثاع  ويثثث�ثثثسثثثتثثثمثثثر 
2022 بني ي�مي  للمنظمة لعام 
�سعار  حتثثثت  �ثثسثثبثثتثثمثثرب  و23   19
حيث  اخلري”،  لأجثثثثل  “التعاون 
�سخ�س،   5،000 من  اأكثثر  جمع 
ملناق�سة  وافثثثرتا�ثثثسثثثيثثثاً،  �ثثسثثخثث�ثثسثثيثثاً 
للتجارة  املثثقثثايثثيثث�ثثس  دعثثثثم  كثثيثثفثثيثثة 
الدولية والبتكار والعمل املناخي.

املتقدمة عن �سكره لل�سيدة اأولريكا 
النم�ذجية  لثثقثثيثثادتثثهثثا  فثثثثرانثثثثك، 
كرئي�سة للمنظمة ..مهنئاً الدكت�ر 
اختياره  عثثلثثى  تثث�ثثسثث�  هثثثث�ان  �ثثسثث�نثثغ 

رئي�ساً منتخباً للمنظمة.
جمل�س  اأعثث�ثثسثثاء  “اأهنئ  واأ�ثثسثثاف: 
املثثنثثظثثمثثة الأربثثثثعثثثثة اجلثثثثثثدد، م�سر 
واإيطاليا،  وك��ستاريكا  والربازيل 
الذين يعد اختيارهم انعكا�ساً لثقة 
و�سي�سهم  قثثثدراتثثثهثثثم،  يف  املثثجثثلثث�ثثس 
املجل�س  لثثثعثثث�ثثثسثثث�يثثثة  انثثثتثثثخثثثابثثثهثثثم 
ملنظ�مة  املثث�ثثسثثتثثمثثر  الثثتثثطثث�يثثر  يف 

التقيي�س الدولية«.

- ال�سناعة 4.0 والقت�ساد 
الدائري..

و�ثثثسثثثمثثثن جثثلثث�ثثسثثة حثثثمثثثلثثثت عثثثنثثث�ان 
التح�ل  الثثثثدائثثثثري:  “القت�ساد 
ما  اإىل  خثثثثرباء  اأ�ثثثسثثثار  الرقمي”، 
“ال�سناعة  تثثكثثنثث�لثث�جثثيثثا  تثثلثثعثثبثثه 

4.0” من دور رئي�سي يف الرتقاء 
بثثثتثثثطثثث�يثثثر القثثثتثثث�ثثثسثثثاد الثثثثدائثثثثري 
وامل�ستدام ..من�هني ب�سرورة دعم 
التكن�ل�جيا مب�ا�سفات متنا�سقة 
ميثثكثثن تثثبثثنثثيثثهثثا عثثلثثى اأو�ثثثسثثثع نطاق 
وال�ستدامة.    البثثثتثثثكثثثار  وتثثثدعثثثم 
وقثثثثالثثثثت �ثثثسثثثعثثثادة الثثثثدكثثثثتثثثث�رة فرح 
الزرع�ين، ال�كيل امل�ساعد لقطاع 
وزارة  يف  والت�سريعات  امل�ا�سفات 
املتقدمة  والتكن�ل�جيا  ال�سناعة 
ا�ستخدام  “اإن  اجلثثلثث�ثثسثثة:  خثثثثالل 
الثثتثثكثثنثث�لثث�جثثيثثا املثثتثثقثثدمثثة وقثثثثدرات 
�سيدعم  ال�ثثثسثثثطثثثنثثثاعثثثي  الثثثثثذكثثثثثاء 
الثثتثثغثثيثثري الثثثثثذي نثثطثثمثثح اإلثثثيثثثه مبا 
اإ�سافية  مكا�سب  حتقيق  يثثتثثجثثاوز 
امل�ساعدة  اإىل  و�ثثسثث�ًل  الثثكثثفثثاءة  يف 
دائري  اقت�سادي  نظام  ت�سميم  يف 

فعال«.
“تلعب  الثثثثثثزرعثثثثثث�ين:  واأ�ثثثثسثثثثافثثثثت 
تهيئة  يف  حا�سماً  دوراً  احلك�مات 

اقت�ساد  لبناء  مثث�اتثثيثثة  عمل  بيئة 
دائثثثثثثثري مثثثثزدهثثثثر ..فثثثاحلثثثكثثث�مثثثات 
هثثثي مثثثن حتثثثثدد الجتثثثثاهثثثثات وهي 
البتكار  حمثثثركثثثات  تثثعثثتثثرب  الثثثتثثثي 
وال�ستثمار ..ودولة الإمارات رائدة 
الدائري،  القثثتثث�ثثسثثاد  يف  اإقثثلثثيثثمثثيثثاً 
لكل  واأن  بال�سراكات  نثث�ؤمثثن  لأنثثنثثا 
فرد دورا حي�يا يف �سل�سلة القيمة، 
وامل�سنع�ن  امل�سرع�ن  ذلك  يف  مبا 

وامل�ستهلك�ن«.
الثثثثدور احلا�سم  اجلثثلثث�ثثسثثة  وبثثحثثثثثت 
ت�سريع  يف  املتقدمة  للتكن�ل�جيا 
النظيفة  الثثطثثاقثثة  نثثحثث�  النثثتثثقثثال 
الغذائي من خالل  الأمن  وتعزيز 

ال�ستدامة.
�سعادة  جانب  اإىل  اجلل�سة،  ح�سر 
الثثدكثثتثث�رة فثثرح الثثزرعثث�ين كثثل من 
�ثثسثثارة جثثاكثث�ثثسثث�ن، املثثديثثرة الإداريثثثثة 
وكاثرين  اإثثثثيثثثك،  غثثريثثن  لثث�ثثسثثركثثة 
القت�ساد  ق�سم  �سيفاو�سي، مديرة 

في�ليا،  �ثثسثثركثثة  لثثثثدى  الثثثثدائثثثثري 
ونيلغ�ن فاطمة تا�س، نائب املدير 
للبيئة لدى منظمة الأمم املتحدة 
/ي�نيدو/،  الثث�ثثسثثنثثاعثثيثثة  للتنمية 
الرئي�س  �ثثثسثثثيثثثلثثثر،  وكثثثريثثث�ثثثسثثثتثثثيثثثان 
امل�سارك  واملثثث�ؤ�ثثثسثثث�ثثثس  الثثتثثنثثفثثيثثذي 

ل�سركة �سريبل�س.
واأبرزت اجلل�سة برنامج “ال�سناعة 
يف دولثثة الإمثثثثارات، والذي   ”4.0
يعد ركيزة اأ�سا�سية لال�سرتاتيجية 
والتكن�ل�جيا  لل�سناعة  ال�طنية 
املثثتثثقثثدمثثة الثثتثثي تثثنثثفثثذهثثا الثثثثث�زارة، 
اأنظمة  تبني  تثثعثثزيثثز  اإىل  ويثثهثثدف 
املتقدمة  الثثتثثكثثنثث�لثث�جثثيثثا  وحثثثلثثث�ل 
عرب القطاع ال�سناعي ..كما يدعم 
الثثربنثثامثثج مثثبثثادرة دولثثثة الإمثثثثارات 
احلياد  لتحقيق  ال�ثثسثثرتاتثثيثثجثثيثثة 
وحتقيق   ،2050 بحل�ل  املناخي 
امل�ستدامة،  الثثثتثثثنثثثمثثثيثثثة  اأهثثثثثثثثثثداف 
ال�سركات  دعثثثثثم  مثثثثع  بثثثثالثثثثتثثثث�ازي 

•• دبي-الفجر: 

الإمارات  ل�سركة  التابعة  دو،  اختتمت 
م�ساركتها  املثثتثثكثثامثثلثثة،  لثثالتثث�ثثسثثالت 
املثثتثثمثثيثثزة يف فثثعثثالثثيثثات مثثعثثر�ثثس روؤيثثثة 
التي   2022 لثثلثث�ظثثائثثف  الإمثثثثثثثثارات 
التجاري  دبثثثثثي  مثثثركثثثز  ا�ثثسثثتثث�ثثسثثافثثهثثا 
ال�سركة  ممثل�  ا�ستقبل  حيث  العاملي، 
 2000 اأيام املعر�س اأكر من  خالل 
من اأبناء الإمارات، ووّفروا لهم فر�سة 
اإىل  والتعرف  امل�ظفني  مع  الت�ا�سل 
الفر�س التي ي�فرها قطاع تكن�ل�جيا 
املثثعثثلثث�مثثات والتثثث�ثثثسثثثالت اإ�ثثسثثافثثة اإىل 
املتاحة  ال�ظائف  �سغل  بطلب  التقدم 
يف دو. كما قدم ممثل� ال�سركة للزوار 
ملثثحثثة حثثث�ل فثثر�ثثس وبثثرامثثج التدريب 
ت�فرها  الثثثثتثثثثي  املثثثهثثثنثثثي  والثثثتثثثطثثث�يثثثر 
لالرتقاء مبهارات  وامل�سممة  ال�سركة 
وجتهيزها  الإمثثثثثثاراتثثثثثثيثثثثثثة  املثثثثث�اهثثثثثب 
الالزمة  واملثثهثثارات  والأدوات  باملعرفة 
التخرج.   بثثعثثد  الثثعثثمثثل  �ثثسثث�ق  لثثدخثث�ل 
بت�سميم  املعر�س  يف  دو  جناح  ومتيز 
والثثثثزوار من  رائثثثع وجثثثثّذاب لل�سي�ف 

خثثالل احثثتثث�ائثثه على واجثثهثثات عر�س 
الذي  ال�سركة  نهج  تعك�س  خم�س�سة 
التفكري  تثث�ثثسثثجثثيثثع  حثثثثثث�ل  يثثثتثثثمثثثحثثث�ر 
العمل  وبثثيثثئثثة  والإبثثثثداعثثثثي  الثثثثريثثثثادي 
املبتكرة. وت�سمن اجلناح نفقاً تفاعلياً 
�س�ر  لعك�س  ال�سي�ف  اأج�سام  مي�سح 
رمزية لهم على �سكل ن�سخ افرتا�سية، 
 Buzz Wire لثثعثثبثثة  اإىل  اإ�ثثسثثافثثة 
التي تخترب م�ست�ى تركيز امل�ساركني 
ال�سغط،  حتت  العمل  على  وقدرتهم 
اأخثثثثرى  اأنثث�ثثسثثطثثة واألثثثثعثثثثاب  اإىل جثثانثثب 
ال�سخ�سية.  واختبار  ذاكثثرة  لعبة  مثل 
اأتثثثثثاح اجلثثثنثثثاح لثثلثث�ثثسثثيثث�ف فر�سة  كثثمثثا 
تقدمي �سريهم الذاتية واإجراء ج�لة 
دو  ل�سركة  الرئي�سي  املقر  ل�ستك�ساف 
يف دبي هيلز با�ستخدام تقنيات ال�اقع 
مم على نح�  الفثثرتا�ثثسثثي، والثثذي �سُ
العمل  بيئة  متطلبات  ملثث�اكثثبثثة  فثثريثثد 
احل�ساوي،  فثثهثثد  وقثثثثال  املثث�ثثسثثتثثقثثبثثلثثيثثة. 
الإمارات  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
لالت�سالت املتكاملة: “�ُسررنا للغاية 
امل�اهب  مثثن  كثثبثثرية  اأعثثثداد  با�ستقبال 
روؤية  مبعر�س  جناحنا  يف  الإماراتية 

حيث   ،2022 لثثلثث�ظثثائثثف  الإمثثثثثثارات 
متثلت الغاية الأ�سا�سية من م�ساركتنا 
امل�اهب  مثثثع  الثثتثث�ا�ثثسثثل  يف  بثثثاحلثثثدث 
ومتكينها  الثثث�ثثثسثثثاعثثثدة  الإمثثثثثاراتثثثثثيثثثثثة 
ح�ل  مثثلثثمثث��ثثسثثة  روؤى  اكثثتثث�ثثسثثاب  مثثثن 
يف  ال�سروع  ي�فرها  التي  الإيجابيات 
تكن�ل�جيا  قثثطثثاع  يف  مهنية  م�سرية 
املثثعثثلثث�مثثات والتثثث�ثثثسثثثالت، فثث�ثثسثثاًل عن 
اجلدد  اخلريجني  اأمثثام  املجال  اإتاحة 
والتعرف  الثثعثثالقثثات  لبناء  والثث�ثثسثثبثثاب 
والتط�ير  الثثثثتثثثثدريثثثثب  بثثثثرامثثثثج  اإىل 
املت�فرة  ال�ظيفية  والأدوار  الداخلي 
بدوام كامل لدينا. �سن�ا�سل الرتكيز 
والكفاءات  املثثث�اهثثثب  ا�ثثسثثتثثقثثطثثاب  عثثلثثى 
الإماراتية و�سقل مهاراتهم وخرباتهم 
قيادتنا  تثث�جثثيثثهثثات  مثثثع  ين�سجم  مبثثثا 
ال�سرتاتيجية  والثثركثثائثثز  الثثر�ثثسثثيثثدة 
لتك�ن  الثثدولثثة  يف  املثثعثثريف  لالقت�ساد 
لة من  دو من ال�سركات ال�طنية املف�سّ
اأبناء  مثثن  عمل  عثثن  الباحثني  جثثانثثب 
». ونتيجة لال�سرتاتيجيات  الإمثثارات 
دو  تتبعها  الثثتثثي  املثثتثثمثثيثثزة  واخلثثثطثثثط 
متكنت  الت�طني،  ا�سرتاتيجية  لدعم 

»النقد العربي«: اأبوظبي ودبي تقودان ارتفاع 
قيمة البور�سات العربية اإىل 4.3 تريليون دولر

•• اأبوظبي-وام: 

ك�سف �سندوق النقد العربي عن ارتفاع القيمة ال�س�قية للب�ر�سات العربية 
تعامالت  نهاية  يف  دولر  األثثثف  و934  ملي�نا  و873  مليارا   41 بنح� 

الأ�سب�ع املا�سي بقيادة �س�ق اأب�ظبي لالأوراق املالية و�س�ق دبي املايل.
واأو�سح ال�سندوق، يف الن�سرة الأ�سب�عية لأ�س�اق املال العربية، اأن الر�سملة 
وت�سم  ال�سندوق  بيانات  قاعدة  املت�سمنة يف  العربية  للب�ر�سات  ال�س�قية 
13 ب�ر�سة عربية، ارتفعت اإىل 4 تريلي�نات و297 مليارا و919 ملي�ن 
4 تريلي�نات و256 مليارا  دولر يف نهاية الأ�سب�ع املا�سي مقارنة بنح� 

و45 ملي�ن دولر يف نهاية الأ�سب�ع ال�سابق عليه.
بنح�  بالقيمة  �س�قية  اأكثثرب مكا�سب  املالية  لثثالأوراق  اأب�ظبي  �س�ق  وحقق 
568.7 مليار دولر  ال�س�قي من  راأ�س ماله  38.3 مليار دولر لريتفع 
اإىل 607 مليار دولر، فيما جاء �س�ق دبي يف املرتبة الثانية مبكا�سب 4.3 
مليار دولر لي�سعد راأ�س ماله ال�س�قي من 152.6 مليار دولر اإىل 157 
مليار دولر، فيما و�سل راأ�س املال ال�س�قي لب�ر�سة ال�سع�دية اإىل 2.95 

تريلي�ن دولر.
من  دولر  مليار   4.09 بنح�  قطر  لب�ر�سة  ال�س�قية  القيمة  و�سعدت 
201.7 مليار دولر يف نهاية الأ�سب�ع املا�سي،  اإىل  197.6 مليار دولر 
 12.96 من  لت�سعد  دولر  مليار   1.1 نح�  بثثريوت  ب�ر�سة  ربحت  فيما 
مليار دولر اإىل 14.1 مليار دولر، وربحت ب�ر�سة الك�يت نح� 988.9 
اإىل  دولر  مليار   146.69 مثثن  ال�س�قية  قيمتها  لت�سعد  دولر  ملي�ن 

147.68 مليار دولر.

التزامها  دو  وتثث�ا�ثثسثثل  هثثذا  ال�سركة. 
بتط�ير امل�اهب الإماراتية من خالل 
واملهني  ال�سخ�سي  الثثتثثدريثثب  بثثرامثثج 
وتقدمي الإر�سادات والت�جيهات ح�ل 
كثثيثثف ميثثكثثن للباحثني عثثن عثثمثثل من 
م�ساراتهم  يف  النثثثطثثثالق  املثث�اطثثنثثني 
املهنية وتط�يرها �س�اًء داخل ال�سركة 

الت�سالت  قثثطثثاع  مثث�ثثسثثتثث�ى  عثثلثثى  اأو 
وتثثكثثنثث�لثث�جثثيثثا املثثعثثلثث�مثثات عثثلثثى نطاق 
مهارات  �سقل  اإىل  وبالإ�سافة  اأو�سع. 
املثثث�اهثثثب الإمثثثاراتثثثيثثثة الثث�ثثسثثابثثة، تدعم 
امل�ظفني  الأعثثمثثال بني  ريثثادة  دو روح 
اأي�ساً  ميتلك�ن  الثثذيثثن  الإمثثثاراتثثثيثثثني 

�سركات �سغرية ومت��سطة.

دو من م�ساعفة عدد امل�ظفني لديها 
اأبناء الإمثثارات منذ عام 2006.  من 
حالياً  الإماراتي�ن  امل�ظف�ن  وي�سكل 
العاملة  الق�ى  اإجمايل  من   %39.2
يف ال�سركة. بالإ�سافة اإىل ذلك، ي�سغل 
47% من م�ظفي دو من الإماراتيني 
اأق�سام  جثثمثثيثثع  يف  قثثثيثثثاديثثثة  مثثنثثا�ثثسثثب 

وتثثعثثكثث�ثثس ا�ثثسثثتثث�ثثسثثافثثة الجثثتثثمثثاع يف 
دولثثثثة الإمثثثثثثثارات مثثكثثانثثتثثهثثا كمركز 
�سناعي را�سخ ومعروف عاملياً ي�فر 
والت�سدير  الأعمال  لنم�  الفر�س 
..كثثثمثثثا تثثثثدل الثثفثثعثثالثثيثثة عثثلثثى ثقة 
املجتمع العاملي يف منظ�مة البنية 
التحتية للج�دة يف دولة الإمارات، 
ت�ؤديه  الثثثثثذي  الثثثثثثدور  جثثثانثثثب  اإىل 
حت�سني  على  امل�ساعدة  يف  الثثدولثثة 

امل�ا�سفات حملياً وخارجياً.
كانت ع�س�اً  الإمثثثارات  دولثثة  ولأن 
املنظمة  جمثثثلثثث�ثثثس  يف  رئثثثيثثث�ثثثسثثثيثثثاً 
خثثثالل الثثعثثامثثني املثثا�ثثسثثيثثني، تلتزم 
والتكن�ل�جيا  الثث�ثثسثثنثثاعثثة  وزارة 
نظرائها  مثثع  بثثالثثتثثعثثاون  املثثتثثقثثدمثثة 
بالرتقاء  والعامليني،  الإقليميني 
وامل�اءمة مع  التقيي�س،  مبنظ�مة 
اأفثث�ثثسثثل املثثمثثار�ثثسثثات الثثعثثاملثثيثثة فيها، 
تط�يرها  يف  املثث�ثثسثثاهثثمثثة  وكثثثذلثثثك 
البنية  منظ�مة  يعزز  مبثثا  عثثاملثثيثثاً، 
الثثتثثحثثتثثيثثة لثثلثثجثث�دة بثثثالثثثتثثث�ازي مع 
اأف�سل  وم�ساركة  اخلثثثربات  تثثبثثادل 
التجارة  لثثتثث�ثثسثثهثثيثثل  املثثثثمثثثثار�ثثثثسثثثثات، 

الدولية.

املنظمة الدولية للتقيي�س تنتخب رئي�سها وتعلن عن اأع�ساء جمل�سها اجلدد

اململكة املتحدة تواجه الت�سخم بخف�س ال�سرائب حتت �سبح الركود

األف م�ستثمر �سعودي يف �سوق اأبوظبي ميتلكون اأ�سهم بـ5.6 مليار درهم مليون درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�س145.6   870
•• اأبوظبي-وام:

ك�سف �س�ق اأب�ظبي لالأوراق املالية عن ارتفاع قيمة الأ�سهم 
مليار   5.627 اإىل  ال�سع�ديني  للم�ستثمرين  اململ�كة 
 25% درهم حتى مطلع �سبتمرب اجلاري بح�سة تعادل 
العرب  للم�ستثمرين  اململ�كة  الأ�سهم  قيمة  اإجمايل  من 

واخلليجيني والبالغة قيمتها 22.897 مليار درهم.
اأن  “وام”،  الإمثثثارات  اأنباء  ل�كالة  اأب�ظبي  �س�ق  واأو�سح 
 145 اإيل  و�سل  ال�س�ق  يف  ال�سع�ديني  امل�ستثمرين  عدد 
اإجمايل  %42 من  تعادل  بن�سبة  األفا و647 م�ستثمرا، 
امل�ستثمرين العرب واخلليجني يف ال�س�ق والبالغ عددهم 
344 األفا و660 م�ستثمرا حتي مطلع �سبتمرب اجلاري. 

•• دبي-وام: 

اأم�س  الأرا�سي والأمثثالك بدبي  دائثثرة  العقارية يف  الت�سرفات  بلغت قيمة 
226 مبايعة  870 ملي�ن درهم حيث �سهدت الدائرة ت�سجيل  اأكر من 
بقيمة  لثثثالأرا�ثثثسثثثي  مثثبثثايثثعثثة   18 مثثنثثهثثا  درهثثثثم  مثثلثثيثث�ن   628.08 بثثقثثيثثمثثة 
 463.4 بقيمة  والفلل  لل�سقق  مبايعات  و208  درهم  ملي�ن   164.69
50 ملي�ن درهثثم يف  اأهثثم مبايعات الأرا�سي بقيمة  ملي�ن درهثثم. وجثثاءت 
20 ملي�ن درهم يف  بقيمة  تليها مبايعة  الرابعة  الرب�ساء جن�ب  منطقة 
درهم يف منطقة  18 ملي�ن  بقيمة  تليها مبايعة  الرابعة  منطقة احلبية 
املثثركثثا�ثثس. وتثث�ثثسثثدرت منطقة احلثثبثثيثثة اخلثثامثث�ثثسثثة املثثنثثاطثثق مثثن حثثيثثث عدد 
منطقة  وتلتها  درهثثم  ملي�ن   11 بقيمة  مبايعات   5 �سجلت  اإذ  املبايعات 

واأ�سار ال�س�ق اإىل اأن قيم تداول امل�ستثمرين ال�سع�ديني يف �س�ق اأب�ظبي 
خالل   278% بن�سبة  �سن�ي  اأ�ثثسثثا�ثثس  علي  ارتثثفثثعثثت  املثثالثثيثثة  لثثثثالأوراق 
9.2 مليار درهم  اإيل  العام اجلثثاري لت�سل  الأويل من  اأ�سهر  الثمانية 
2.438 مليار درهم يف الفرتة نف�سها من العام املا�سي  مقارنة بنح� 

.2021
امل�ستثمرون  ا�ستح�ذ  املالية،  لثثثالأوراق  اأب�ظبي  �س�ق  بيانات  وبح�سب 
امل�ستثمرون  تثثثداولت  قيم  اإجثثمثثايل  من   42% نح�  على  ال�سع�دي�ن 
العام  من  الأوىل  اأ�سهر  الثمانية  خالل  ال�س�ق  يف  واخلليجيني  العرب 
اجلاري والبالغ قيمتها 22.07 مليار درهم، وذلك مقابل ح�سة بلغت 
واخلليجيني  الثثعثثرب  امل�ستثمرين  تثثثثداولت  قيم  اإجثثمثثايل  مثثن   21%
والبالغة قيمتها 11.84 مليار درهم خالل الثمانية اأ�سهر الأوىل من 

العام املا�سي 2021.

الرب�ساء جن�ب الرابعة بت�سجيلها مبايعتني بقيمة 59 ملي�ن درهم وثالثة 
يف معي�سم الأول بت�سجيلها مبايعتني بقيمة 16 ملي�ن درهم.

وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 36 ملي�ن 
درهم يف منطقة جبل على ال�سناعية الأوىل كاأهم املبايعات تلتها مبايعة 
بقيمة 27 ملي�ن درهم يف منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد واأخريا 

مبايعة بقيمة 22 ملي�ن درهم يف منطقة نخلة جمريا.
عدد  حيث  من  املناطق  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  حدائق  منطقة  وت�سدرت 
مبايعات ال�سقق والفلل اإذ �سجلت 45 مبايعة بقيمة 104 ماليني درهم 
48 ملي�ن  33 مبايعة بقيمة  وتلتها منطقة اخلليج التجاري بت�سجيلها 
درهم وثالثة يف الرب�ساء جن�ب الرابعة بت�سجيلها 12 مبايعة بقيمة 11 

ملي�ن درهم.

•• لندن-اأ ف ب:

املتحدة  املثثمثثلثثكثثة  حثثكثث�مثثة  كثث�ثثسثثفثثت 
حزمة  عثثثثن  اجلثثثمثثثعثثثة  اجلثثثثثديثثثثثدة 
الإ�سرتلينية  اجلنيهات  مبليارات 

كثثمثثا طثثثثرح خثثطثثة خلثثفثث�ثثس املعدل 
الدخل  عثثلثثى  لثثلثث�ثثسثثرائثثب  الأدنثثثثثثى 
الأعلى  املعدل  اأي�سا  خف�س  بينما 

من 45 اإىل 40 يف املئة.
وتثثراجثثع الثث�زيثثر اأيثث�ثثسثثا عثثن زيادة 
ال�سرائب  يف  لثثهثثا  خمثثطثثطثثا  كثثثثان 
على اأرباح ال�سركات �سبق اأن اأقّرها 

ب�ري�س ج�ن�س�ن، �سلف ترا�س.
باأنه  اخلثثمثثيثث�ثثس  كثثث�ارتثثثنثثثغ  وذكثثثثثثر 
يف  الثثرواتثثب،  على  �سريبة  �سيلغي 
 1،25 ن�سبتها  زيثثثادة  عثثن  تثثراجثثع 
ال�طني  التاأمني  يف  مئ�ية  نقطة 

طّبقها �سلفه ري�سي �س�ناك.
ويف عامل اآخر يفاقم حدة الأزمة، 
تراجع اجلنيه الإ�سرتليني مقابل 
غري  جديد  م�ست�ى  اإىل  الثثثدولر 
م�سب�ق منذ 37 عاما بلغ اأقل من 
اإعالن  قبيل �سدور  دولرا   1،12

ك�ارتنغ.
زاد ك�ارتنغ اأي�سا النقطة التي يتم 
عندها فر�س �سريبة على عمليات 
بينما  ال�سكنية،  الثثعثثقثثارات  �ثثسثثراء 
الكبري يف معدلت  يثث�ؤدي الرتفاع 
الفائدة اإىل جم�د يف �س�ق ال�سكن. 

الطاقة  �ثثثسثثثركثثثات  تثث�ثثسثثتثثفثثيثثد  ولثثثثن 
الثثتثثابثثعثثة لثثلثثمثثمثثلثثكثثة املثثثتثثثحثثثدة، مبا 
من هذا  و”�سل”،  “بي بي”  فيها 
اأرباح  من  ت�ستفيد  اأنها  اإذ  ال�سقف 
كبرية جنمت عن غزو رو�سيا التي 
والغاز،  للنفط  مهما  منتجا  تعد 

لأوكرانيا.
وطالب حزب العمال املعار�س باأن 
تثث��ثثسثثع احلثثكثث�مثثة الثث�ثثسثثريثثبثثة على 
الأربثثاح غري املت�قعة التي فر�ست 
واأطلقها  الثثطثثاقثثة  �ثثسثثركثثات  عثثلثثى 

�س�ناك يف وقت �سابق هذا العام.
ا�ثثثسثثثتثثثبثثثعثثثدت خط�ة  تثثثثرا�ثثثثس  لثثثكثثثن 
فر�س  اأن  اإىل  مثثث�ثثثسثثثرية  كثثثثهثثثثذه، 
التعايف  �سيعرقل  اإ�سافية  �سرائب 
جمم�عات  وجثثثهثثث�د  القثثتثث�ثثسثثادي 
�سركات  اإىل  لثثلثثتثثحثث�ل  الثثثطثثثاقثثثة 

�سديقة اأكر للبيئة.
ال�ساد�س  يف  ال�سلطة  ترا�س  ت�لت 
ي�مني  قبل  اأيل�ل/�سبتمرب،  مثثن 
الثانية،  اإليزابيث  امللكة  وفثثاة  من 
اأجراها  بثثانثثتثثخثثابثثات  فثثثازت  بثثعثثدمثثا 
احلثثثثثثثزب املثثثحثثثافثثثظ عثثثلثثثى اأ�ثثثسثثثا�ثثثس 

تعّهدها خف�س ال�سرائب.

لثثثثثدعثثثثثم الثثثثثعثثثثثائثثثثثالت والأعثثثثثثثمثثثثثثثال 
اأعلى  املثثتثث�ثثسثثررة جثثثثّراء  الثثتثثجثثاريثثة 
م�ست�ى ت�سّخم ي�سّجل منذ عق�د، 
فخف�ست ال�سرائب يف وقت يتّجه 

اقت�سادها نح� الرك�د.

ك�ارتنغ  ك�ا�سي  املثثال  وزيثثر  واأفثثثاد 
الثثثثثثثذي عثثثّيثثثنثثثتثثثه رئثثثيثثث�ثثثسثثثة الثثثثثثثث�زراء 
ترا�س  ليز  اجلثثديثثدة  الربيطانية 
�ثثسثثقثثف لف�اتري  بثثثثاأن خثثطثثة و�ثثسثثع 
ح�اىل  �ستكّلف  املرتفعة  الثثطثثاقثثة 
 68( اإ�سرتليني  جنيه  مليار   60
مليار دولر( خالل الأ�سهر ال�ستة 

الأوىل من بدء تطبيقها.
وقال ك�ارتنغ للربملان يف ما يتعلق 
بامليزانية امل�سّغرة التي ك�سف عنها 
ب�سرعة  الثثث�زراء  رئي�سة  “حتّركت 
كبرية لالإعالن عن تدخل يعد من 
بني الأكرب التي قامت بها الدولة 
على  الإطثثثالق..  على  الربيطانية 
امل�ساعدة  بثثثثاأن  يثثعثثلثثمثث�ا  اأن  الثثنثثا�ثثس 

قادمة«.
بينما  لثثلثثجثثدل  مثثثثثرية  ويف خثثطثث�ة 
ي�اجه ماليني الربيطانيني اأزمة 
ك�ارتنغ  األثثغثثى  مثثعثثيثث�ثثسثثة،  تثثكثثالثثيثثف 
املقّدمة  للح�افز  الأقثث�ثثسثثى  احلثثد 
امل�سريف،  الثثقثثطثثاع  يف  لثثلثثمثث�ظثثفثثني 
املتحدة  اململكة  ورثثثتثثه  �سقف  وهثث� 
عن الحتاد الأوروبي، وذلك بهدف 

دعم قطاع اخلدمات املالية.

خطة  الأربثثثعثثثاء  بريطانيا  اأعثثلثثنثثت 
لثثدفثثع ح�اىل  اأ�ثثسثثهثثر  �ستة  مثثدتثثهثثا 
لالأعمال  الثثطثثاقثثة  فثث�اتثثري  ن�سف 

التجارية.
بثثالثثفثثعثثل جتميد  تثثثرا�ثثثس  واأعثثثلثثثنثثثت 
للعائالت  بالن�سبة  الطاقة  اأ�سعار 
ملثثثدة عثثامثثني. لثثكثثن احلثثثد الأق�سى 
اأن  اإىل  التطبيق  حثثّيثثز  يثثدخثثل  لثثن 
كبرية  زيثثادة  الربيطاني�ن  ي�اجه 
الغاز والكهرباء اعتبارا  يف ف�اتري 

من ت�سرين الأول/اأكت�بر.
و�سيتم و�سع �سقف لفات�رة الطاقة 
ال�سن�ية بالن�سبة للعائلة املت��سطة 
اإ�سرتليني  جثثنثثيثثه   2500 عثثنثثد 
يت�قع  لثثكثثن   ،2024 الثثعثثام  حثثتثثى 
بثثثثاأن تثثنثثفثثق عثثائثثالت عثثديثثدة اأكر 
من ذلك للمحافظة على التدفئة 

خالل ال�ستاء.
لأ�سعار  اأقثث�ثثسثثى  حثثد  و�ثثسثثع  و�سيتم 
بالن�سبة  والغاز  للكهرباء  اجلملة 
اخلريية  واجلثثمثثعثثيثثات  لثثلثث�ثثسثثركثثات 
واملثثث�ثثثسثثثتثثث�ثثثسثثثفثثثيثثثات واملثثثثثثثدار�ثثثثثثثس، ه� 
ال�س�ق  يف  املت�قعة  الكلفة  ن�سف 

املفت�حة.

دو تختتم م�ساركتها الناجحة يف معر�س روؤية الإمارات للوظائف 2022

Date 24/ 9/ 2022  Issue No : 13655
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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 24/ 9/ 2022  Issue No : 13655
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 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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•• دبي-الفجر:

املالكمني  اأقثث�ى  من  نخبة  يلتقي 
دبي  يتناف�س�ن يف  الذين  العامليني 
 "2022 اأكت�بر   8" ال�سبت  يثث�م 
كيه  "بي  بط�لة  مناف�سات  �سمن 
البط�لة  ب�ك�سينغ  للكيك  كيه" 
الأكثثثثرب مثثن نثث�عثثهثثا الثثتثثي تنظمها 
�سب�رت�س"  كثثثي  كثثثي  "بي  �ثثسثثركثثة 
بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�سي 
وتثثثقثثثام  املثثثنثثثطثثثقثثثة،  يف  مثثثثثرة  لأول 
مثثنثثافثث�ثثسثثاتثثهثثا يف قثثثاعثثثة را�ثثثسثثثد بن 

حمدان بنادي الن�سر الريا�سي.
تدريباتهم  املثثثثالكثثثثمثثثثني  وكثثثثثثثثثف 
للم�ساركة يف البط�لة التي ي�سارك 
20 مالكًما عاملًيا يخ��س�ن  فيها 
بط�لت  اأقثث�ى  يف  م�اجهات   10
الكيك ب�ك�سينغ العاملية، يت�سدرها 
ال�س�ي�سري  بثثني  الرئي�س  الثثنثثزال 
اأولثثثريثثثك بثث�كثثيثثم املثث�ثثسثثنثثف 5 على 
اإيروغل�  �سريدار  والرتكي  العامل، 
الثثلثثذيثثن يثثتثثنثثافثث�ثثسثثان عثثلثثى احلثثثثزام 
ت�سم  كما  كلغ،   90 لفئة  الذهبي 
الهند  بثثثني  مثثث�اجثثثهثثثة  املثثنثثافثث�ثثسثثات 
الهندي  يتناف�س  حيث  وباك�ستان 
الباك�ستاين  مثثثع  �ثثسثثعثثيثثب  حمثثمثثد 
نزال  يف  �ثثسثثانثثديثث�  عثثبثثداهلل  �سكيل 
العامل  حثثثثث�ل  املثثثثاليثثثثني  يثثنثثتثثظثثره 

قثثثنثثثاة   64 عثثثثلثثثثى  بثثثثثثثثثه  و�ثثثثسثثثثيثثثثتثثثثم 
تلفزي�نية يف اأكر من 190 دولة 

ح�ل العامل.
ويثثثثعثثثثد الثثث�ثثثسثثث�يثثث�ثثثسثثثري اأولثثثثثريثثثثثك 
الكيك  ريا�سة  يف  اأ�سط�رة  ب�كيم 
بطل  لقب  يحمل  حيث  ب�ك�سينغ 
وبطل  ب�ك�سينغ،  الكيك  يف  العامل 
الرومان  وبثثطثثل  مثثثرتثثثني،  اأوروبثثثثثثا 
مرتني،  �س�ي�سرا  وبثثطثثل  مثثرتثثني، 
فثثيثثمثثا يثثحثثمثثل �ثثثسثثثيثثثدار اإيثثثروغثثثلثثث� 
بلقب  لثثثلثثثفثثث�ز  الثثثقثثثيثثثا�ثثثسثثثي  الثثثثرقثثثثم 
البطل ال�طني يف تركيا 17 مرة، 
املالكمة  يف  الثثعثثامل  ببط�لة  وفثثثاز 
واك�  بط�لة  ولثثقثثب  الثثتثثايثثالنثثديثثة، 

للكيك ب�ك�سينغ.

وت�سهد النزالت الأخرى م�اجهة 
اأدريثثان مايل  الروماين كري�ستيان 
ت�بييف،  مثثافثثلثث�د  الأوزبثثثثكثثثثي  مثثثع 
�سيف�لخ  الرو�سي  النجم  ويلتقي 
فرقان  الرتكي  خامباخادوف �سد 
�سيمي كاراباخ، وتلتقي يف مناف�سات 
الرتكية  الأ�ثثثثسثثثثطثثثث�رة  الثثث�ثثثسثثثيثثثدات 
الت�سيلية  �ثثسثثد  الثثكثثايثث�ثثس  فثثث�نثثثدا 
فران�سي�سكا بيلني فريا ليزاما، كما 
كاكرامي  املثثهثثدي  املثثغثثربثثي  يناف�س 
بثثثرنثثث��ثثثسثثثي �ثثثسثثثد الثثثثرتكثثثثي فثثثثثرزان 
البخاري  جي�سك، واملغربي حممد 
�ثثسثثد الثثفثثلثث�ثثسثثطثثيثثنثثي حمثثمثثد املثثثري، 
والتايالندي وراويثثت مثثادادام �سد 
تيمريلن،  بكم�ر�سيف  الثثرو�ثثسثثي 

هثثيثثنثثيثثا �سربي  بثثثثن  والثثبثثلثثجثثيثثكثثي 
الفال�جي،  اهلل  عبد  ال�س�ري  �سد 
واملثثغثثربثثي ولثثيثثد اإيثثثثك كثثيثثهثثال �سد 

الربتغايل فابي� ري�س.
املتابعني  ماليني  اأنثثظثثار  و�ستتجه 
من ح�ل العامل اإىل املباراة الأبرز 
م�اجهة  ت�سهد  التي  البط�لة  يف 
بني الهند وباك�ستان، حيث �سيك�ن 
الباك�ستاين �سكيل عبداهلل �ساندي� 
متتالية  مثثثثبثثثثاراة   15 يف  الثثثفثثثائثثثز 
املحرتفني  حلبة  عثثلثثى  يثثهثثزم  ومل 
خاللها، يف م�اجهة الهندي حممد 
�سعيب الذي يتمتع مب�سرية حافلة 
نثثثثثزاًل يف حلبة   60 خثثا�ثثس  حثثيثثث 
55 ف�ًزا  فثثيثثهثثا  املثثحثثرتفثثني حثثقثثق 

فثثقثثط، وخا�س  نثثثثزالت   5 وخثث�ثثسثثر 
نزاًل يف مرحلة اله�اة فاز يف   16
2 فقط، كما اأنه  وخ�سر  منها   14
ملالكمة  لبط�لة  األثثقثثاب   6 يحمل 
ا  اأي�سً وفثثاز  الهندية،  التايالندية 
 2018 الثثهثثنثثد  بثثبثثطثث�لثثة جثثثنثثث�ب 
وبثثث�لثثثة املثثالكثثمثثة الثثتثثايثثالنثثديثثة يف 

تايالند 2019.
وقال عبد الرحمن كاليل، رئي�س 
كيه  كيه  بثثي  �سركة  اإدارة  جمل�س 
مذهلة،  مدينة  "دبي  للريا�سة: 
وتثثعثثد مثثن اأجثثمثثل املثثثدن يف العامل، 
كافة  مثثقثث�مثثات يف  مثثن  مبثثا متلكه 
والريا�سية  الثث�ثثسثثيثثاحثثيثثة  املثثثجثثثالت 
و�ثثثسثثثنثثثحثثثر�ثثثس على  والثثثطثثثبثثثيثثثعثثثيثثثة، 

كيه(  كثثيثثه  )بثثثثي  بثثطثث�لثثة  تثثثقثثثام  اأن 
دبي  مبكانة  يليق  الثثذي  بامل�ست�ى 
ونعد  الثثرائثثدة،  العاملية  و�س�رتها 
اجلمه�ر بتقدمي بط�لة ل تن�سى 

مع اأق�ى املناف�سات العاملية".
وقثثثثثثثال مثثثثيثثثثدهثثثث�ن جثثثثيثثثثث، املثثثديثثثر 

الثثتثثنثثفثثيثثذي لثث�ثثسثثركثثة بثثثي كثثيثثه كيه 
�ثثسثثبثث�رتثث�ثثس، الثثثثذي يثثحثثمثثل رقمني 
غيني�س  مثث��ثثسثث�عثثة  يف  قثثيثثا�ثثسثثيثثني 
لالأرقام القيا�سية يف الكاراتيه وفاز 
للكيك  العامل  بط�لة  بلقب  اأي�سا 
"دبي مدينة يتمنى كل  ب�ك�سينغ: 

العامل  قثثثارات  مثثن جميع  ريثثا�ثثسثثي 
ويتناف�س  فيها  ويعي�س  يثثاأتثثي  اأن 
يف الثثبثثطثث�لت الثثعثثاملثثيثثة الثثتثثي تقام 
اأي �سع�بة  فيها، لذلك مل ن�اجه 
املالكمني  اأفثث�ثثسثثل  مثثع  الت�قيع  يف 
البط�لة  يف  للم�ساركة  الثثعثثامل  يف 
الأكرب ن�عها من حيث عدد واأ�سماء 
فيها،  امل�ساركني  العامليني  الأبطال 
مرة،  لأول  دبي  ت�ست�سيفها  والتي 
امل�ستثمرين  دبثثي  �سجعت  ولثثطثثاملثثا 
الريا�سية  الفعاليات  تنظيم  على 
من  املجتمع  فثثئثثات  كثثافثثة  و�سجعت 
ممار�سة  على  العامل  اأنحاء  جميع 
وخا�سة  يحب�نها،  التي  الريا�سة 

الريا�سات القتالية". 
واأ�ساف جيث: "ن�سكر جمل�س دبي 
الريا�سي على تعاونه الكبري لنا يف 
نتقدم  كما  البط�لة،  هثثذه  تنظيم 
ال�طنية  املثث�ؤ�ثثسثث�ثثسثثات  اإىل  بال�سكر 
الدعم  قثثدمثثت  الثثتثثي  الإمثثثاراتثثثيثثثة 
طم�حنا  حتثثقثثيثثق  يف  واملثثث�ثثثسثثثاعثثثدة 
الكبرية  الثثبثثطثث�لثثة  هثثثذه  لثثتثثنثثظثثيثثم 
راأ�سهم  وعثثثلثثثى  الثثثرائثثثعثثثة  دبثثثثثي  يف 
دائثثثثثثرة القثثثتثثث�ثثثسثثثاد والثث�ثثسثثيثثاحثثة يف 
دبثثثي، واحتثثثاد الإمثثثثارات للمالكمة 
التايالندية والكيك ب�ك�سينغ، اإىل 
ملنظمات  العاملية  الثثرابثثطثثة  جثثانثثب 

الكيك ب�ك�سينغ".

•• اأبوظبي - وام:

للمحامل  الن�ف  �سباق  الي�م  يقام 
الثث�ثثسثثراعثثيثثة فثثئثثة 43 قثثثدمثثثا الثثثذي 
للريا�سات  اأبثث�ظثثبثثي  نثثثادي  ينظمه 
الثثبثثحثثريثثة حتثثت رعثثايثثة كثثرميثثة من 
�ثثسثثمثث� الثث�ثثسثثيثثخ حثثثمثثثدان بثثثن زايثثثثد اآل 
منطقة  يف  احلثثثاكثثثم  ممثثثثثل  نثثهثثيثثان 
اأعلن عن  النادي قد  الظفرة. وكان 
املا�سي  الأ�سب�ع  الت�سجيل  باب  فتح 
امل�ساركة،  على  كبريا  اإقثثبثثال  و�سهد 
لهذه  الأول  الثث�ثثسثثبثثاق  اأنثثثثه  ل�ثثسثثيثثمثثا 
التي  ال�سيفية  الإجثثثثازة  بعد  الفئة 
وي�سارك  اأ�ثثسثثهثثر.  الثثثثثالثثثة  جتثثثثاوزت 
�سراعيا  حمثثمثثال   80 الثث�ثثسثثبثثاق  يف 
مالية  جثثثث�ائثثثثز  عثثثلثثثى  يثثثتثثثنثثثافثثث�ثثثسثثث�ن 
3 مثثاليثثني درهثثثم. وتنطلق  قثثدرهثثا 

اأعثثثايل منطقة  مثثن  الثثبثثدايثثة  �سربة 
بحرياً  مثثيثثال   25 ملثث�ثثسثثافثثة  الثثثنثثث�ف 

ك�رني�س  على  التت�يج  من�سة  حتى 
اأب�ظبي  العا�سمة بج�ار مقر نادي 

اأحمد  ووجثثه  البحرية.  للريا�سات 
رئي�س  نائب  الرميثي  مر�سد  ثثثاين 

البحرية  للريا�سات  اأب�ظبي  نثثادي 
بن  حمدان  ال�سيخ  �سم�  اإىل  ال�سكر 

نثثهثثيثثان عثثلثثى رعثثايثثة �سم�ه  اآل  زايثثثد 
�سم�ه  رعثثايثثة  اأن  مثثث�ؤكثثثداً  لثثلثث�ثثسثثبثثاق، 

وحتفز  احلثثدث  قيمة  مثثن  ت�ساعف 
يف  والت�اجد  امل�ساركة  على  اجلميع 

واأكد  الكبري.  الثثرتاثثثي  املحفل  هثثذا 
�سراعيا  حمثثمثثال   80 مثث�ثثسثثاركثثة  اأن 
تثثث�ؤكثثثد مثثثدى �ثثسثث�ق اجلثثمثثيثثع لع�دة 
فرتة  بعد  الكربى  الفئات  �سباقات 
ال�سيف  ف�سل  خالل  ط�يلة  ت�قف 
ا�ستعد  الثثثنثثثادي  اأن  اإىل  ..مثثث�ثثثسثثثريا 
اجلميع  واأن  لثثلثث�ثثسثثبثثاق  جثثيثثد  ب�سكل 
للفح��سات  يثثثخثثث�ثثثسثثثعثثث�ن  �ثثثثسثثثث�ف 
الفنية والتاأكد من مالءمة املحامل 
للم�ا�سفات والقيا�سات الفنية لهذه 
ب�سرورة  اجلثثمثثيثثع  وطثثالثثب  الثثفثثئثثة. 
الحرتازية  بثثثثالإجثثثثراءات  اللثثثتثثثزام 
الثث�ثثسثثبثثاق، ويف وقت  املثثتثثبثثعثثة خثثثثالل 
التجمعات للحد من انت�سار ك�رونا، 
م�سددا على اأن النادي اعتاد اللتزام 
ال�سباقات  خمتلف  يف  اجلميع  مثثن 

والأحداث التي ينظمها.

•• �شان نازارو-اإيطاليا -وام:

اإدارة  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  بن خليفة  �سلطان  بن  ال�سيخ حممد  حث 
نادي اأب�ظبي للريا�سات البحرية اأبطال فريق اأب�ظبي للزوارق ال�سريعة 
لزوارق  الثثعثثامل  ثثثاين جثثث�لت بط�لة  مثثا لديهم يف  اأفثث�ثثسثثل  تثثقثثدمي  على 

ف�رم�ل1- ، والتي تقام مبدينة �سان نازارو الإيطالية.
الرميثي  �سامل  �سلطان مع  بن  ال�سيخ حممد  ت�ا�سل  ذلثثك خثثالل  وجثثاء 
دعم  الفريق  لأبطال  نقل  والثثذي  العامل،  بط�لة  الفريق يف  بعثة  رئي�س 
وال�سعي  ب��سعهم،  ما  اأف�سل  لتقدمي  الت�سجيعية  وكلماته  النادي  رئي�س 
الدولية  امل�ساركات  يف  اأب�ظبي  لفريق  والق�ية  امل�سرقة  ال�س�رة  لتقدمي 

والعاملية.
الأول  الرئي�سي  ال�سباق  لتحد جديد من خالل خ��س  الفريق  ويتاأهب 
تقام  والثثتثثي  ف�رم�ل1-،  لثثثثزاورق  الثثعثثامل  بط�لة  مثثن  الثانية  للج�لة 

مبدينة �سان نازارو الإيطالية مب�ساركة 15 زورقا.
ال�سباق  ويقام  �سباق؛  لكل  خمتلفة  بنقاط  �سباقني  اجل�لة  هذه  وت�سهد 

الأول الي�م ال�سبت فيما يقام ال�سباق الثاين غدا الأحد.
وت�ستعد زوارق الفريق للدفاع عن �سدارتها للرتتيب العام للبط�لة حيث 
يحتل زورق " اأب�ظبي 6 " بقيادة �س�ن ت�رنتي املركز الأول بر�سيد 20 
نقطة، ويليه زورق "اأب�ظبي 5 " بقيادة ثاين القمزي بر�سيد 15 نقطة. 

وي�سعى الزورقان مل�ا�سلة رحلة البحث عن اللقب الثامن يف البط�لة.

و�سجل فريق اأب�ظبي بداية ق�ية يف بط�لة هذا العام بعد حتقيق املركزين 
الأول والثاين يف اجل�لة الأوىل بفرن�سا.

البط�لة  لقب  زورقثثا؛ يف مقدمتها حامل   15 وي�سارك يف هذه اجل�لة 
الأوىل  للمرة  البط�لة  لقب  حقق  والثثذي  اآندر�س�ن  ج�نا�س  ال�س�يدي 

امل��سم املا�سي.
وعلى مدار الي�مني املا�سيني، خ�سعت زوارق الفريق لتجارب مكثفة على 

املحرك ل�سمان الأداء الأمثل لكل مت�سابق من خالل املناف�سة.
نثثازارو مب��سم  اأن حقق املركز الأول يف ج�لة �سان  و�سبق لثاين القمزي 
بعد حتد ق�ي مع الإيطايل األربت� كامربات� ما مينح القمزي   ،  2021

ثقة ودافعا كبريين قبل �سباقي الي�مني املقبلني.

وينطلق ال�سباق الرئي�سي الأول غدا على م�سار يبلغ ط�له 1971 مرتا 
يت�زع على 6 ب�ابات ه�ائية، ويت�سم امل�سار بخ�سائ�س يتطلع اإليها اأغلب 
تبلغ  حيث  اله�ائية،  الثثبثث�ابثثات  بثثني  الط�يلة  امل�سافات  وهثثي  املت�سابقني 
الب�ابات، ما ي�سمح  600 مرت، و580 مرتا بني بع�س  امل�سافات  بع�س 

بالجتياز لدى بع�س الزوارق.
واأعرب جمعة القبي�سي رادي� مان ثاين القمزي عن تفاوؤله بط�ل م�سار 
متفائل�ن  فاإننا  مثثرتا،   1971 وه�  امل�سار  ط�ل  "بحكم  قائال:  ال�سباق 
لنا  بالن�سبة  مثالية  اأجثث�اء  يف  يقام  ال�سباق  التت�يج..  ملن�سة  ن�سعد  بثثاأن 
من ناحية التجهيز والإعداد وبقي اأن تكتمل ال�س�رة مع حتقيق املراكز 

الأوىل".

اأكتوبر  8 بدبي  بوك�سينغ  الكيك  يف  العامل  اأبطال  جتمع  نزالت   10

حممد بن �سلطان بن خليفة يحفز »اأبوظبي للزوارق« قبل التحدي اجلديد ببطولة العامل

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

مثثثثع الثثثثبثثثثدايثثثثة الثثثقثثث�يثثثة واملثثثثفثثثثاجثثثثاآت 
�سهدتها  الثثتثثي  التهديفية  والثثثغثثثزارة 
اجلثث�لت الأوىل من بط�لة الدوري 
امل��سم،  هثثذا  القدم  لكرة  الإجنليزي 
لتحطيم  مر�سحة  امل�سابقة  اأ�سبحت 
الثثعثثديثثد مثثثن الأرقثثثثثثثام الثثقثثيثثا�ثثسثثيثثة يف 
املثثث��ثثثسثثثم احلثثثثثايل خثثا�ثثسثثة مثثثع وجثثث�د 
هثثثثدافثثثثني بثثثثارزيثثثثن ومثثثتثثثاألثثثقثثثني مثل 
الثثثرنويثثثجثثثي اإيثثثرلثثثنثثثج هثثثثالنثثثثد جنم 

مان�س�سرت �سيتي.
وخالل 67 مباراة اأقيمت حتى الآن 
البط�لة  فثثثرق  �سجلت  املثث�ثثسثثابثثقثثة،  يف 
بلغ  تهديف  مبت��سط  هدفا   198

للمباراة ال�احدة. هدف   2.96
الثثثدوري الإجنليزي  واأ�ثثسثثارت رابثثطثثة 
ا�ثثسثثتثثمثثر هذا  حثثثثال  اأنثثثثثه  اإىل  املثثثمثثثتثثثاز 
اجل�لت  خثثالل  التهديفي  املت��سط 
املثثقثثبثثلثثة مثثثن املثث�ثثسثثابثثقثثة وحثثتثثى نهاية 
امل��سم يف 28 ماي� 2023، �سيحقق 
املثث��ثثسثثم رقثثثمثثثا قثثيثثا�ثثسثثيثثا جديدا  هثثثثذا 

�سي�سل  حثثيثثث  الأهثثثثثداف  ح�سيلة  يف 
1123 هدفا  اإىل  اإجمايل الأهثثداف 
وه� ما يف�ق الرقم القيا�سي احلايل 
وامل�سجل يف م��سم  هدفا"   1072"

.  2019-2018
وكان مت��سط التهديف يف ذلك امل��سم 
ال�احدة  للمباراة  هثثدف   2.82 بلغ 
املا�سي  امل��سم  يف  املت��سط  بلغ  فيما 
2.81 هدف للمباراة ال�احدة حيث 

املا�سي  املثث��ثثسثثم  الثثبثثطثث�لثثة يف  �ثثسثثهثثدت 
واحد  هثثثدف  بثثفثثارق  هثثدفثثا   1071

فقط عن الرقم القيا�سي.
لتحطيم  املثث�ثثسثثابثثقثثة  فثثثر�ثثثس  ويثثثدعثثثم 
امل��سم  يف  التهديفي  القيا�سي  الرقم 
الهدافني  العديد من  احلثثايل وجثث�د 
ال�سباق  يف  دخثثلثث�ا  الثثذيثثن  املتميزين 
الثثثثهثثثثداف، وياأتي  لثثقثثب  عثثلثثى  مثثبثثكثثرا 
الرنويجي  بثثالثثطثثبثثع  مثثقثثدمثثتثثهثثم  يف 

هالند.
هدفا   11 الآن  حتى  هالند  و�سجل 
بامل�سابقة  خثثا�ثثسثثهثثا  مثثثبثثثاريثثثات   7 يف 
�سيتي  مان�س�سرت  اإىل  انثثتثثقثثالثثه  بثثعثثد 
ب�رو�سيا  مثثثن  قثثثادمثثثا  الثث�ثثسثثيثثف  هثثثثذا 
دورمتثثث�نثثثد، وتثث�ثثسثثدر الثثالعثثب قائمة 
الثثثثدوري الإجنثثلثثيثثزي بجدارة  هثثثدايف 
حتى الآن كما لفت الأنظار ب�سدة من 
الفريق،  مثثع  الق�ية  عرو�سه  خثثالل 

والتي دفعت بع�س النج�م ال�سابقني 
بثثثثاأن يحطم  الثثتثث�قثثع  اإىل  واملثثحثثلثثلثثني 
هالند هذا امل��سم العديد من الأرقام 

القيا�سية لفريقه وللم�سابقة.
وبلغ مت��سط التهديف لهالند حتى 
ال�احدة  للمباراة  هدف   1.57 الآن 
مثثثا يثثعثثنثثي اإمثثكثثانثثيثثة و�ثثسثث�لثثه حلاجز 
الث60 هدفا حال �سار بنف�س املت��سط 

فيما تبقى من مباريات فريقه.

و�ثثثثسثثثثهثثثثدت اجلثثثثثثثثث�لت املثثثا�ثثثسثثثيثثثة من 
البط�لة حتى الآن 7 مباريات بلغت 
 6 منها  بثثكثثل  التهديفية  احل�سيلة 
اأهداف على الأقل، وكان يف مقدمتها 
فثثاز فيها ليفرب�ل على  التي  املثثبثثاراة 
، وتليها املباراة التي   0-9 ب�رمن�ث 
�سيتي  لي�سرت  على  ت�تنهام  فيها  فاز 
6-2 ، كما فاز برايت�ن على لي�سرت 
ليدز  على  وبرينتف�رد   2-5 �سيتي 

ي�نايتد بنف�س النتيجة.
لقب  حثثامثثل  �سيتي  مان�س�سرت  وكثثثان 
البط�لة حا�سرا يف املباريات الثالث 
تثثعثثادل مثثع ني�كا�سل  الأخثثثثرى حثثيثثث 
3-3 وفاز على كري�ستال بال�س 2-4 

وعلى ن�تنجهام ف�ري�ست 0-6 .
واأ�سارت رابطة الدوري الإجنليزي اإىل 
حتقيق  باإمكانية  اأي�سا  ي�حي  ما  اأن 
اأرقام قيا�سية جديدة يف امل�سابقة على 

م�ست�ى التهديف اأن اجل�لة املا�سية 
الك�ري اجلن�بي  �سهدت �سح�ة من 
�ثثسثث�ن مثثهثثاجثثم ت�تنهام  هثثيثث�جن مثثني 
حيث د�سن الالعب �سجله التهديفي 
هذا امل��سم بثالثة اأهداف "هاتريك" 
اأمام لي�سرت �سيتي. ومع ع�دة اأهداف 
�ثثسثث�ن وتثثثاألثثثق زمثثيثثلثثه هثثثثاري كثثني "6 
ميرتوفيت�س  واألثثكثث�ثثسثثنثثدر  اأهداف" 
اأي�سا  اأهداف"   6" فثث�لثثهثثام  مهاجم 
ينتظر اأن ت�سهد الفرتة املقبلة مزيدا 
واأ�سارت  البط�لة.  يف  الأهثثثثداف  مثثن 
زالت  مثثا  املثث�ثثسثثابثثقثثة  اأن  اإىل  الثثرابثثطثثة 
انثثتثثفثثا�ثثسثثة حمثثمثثد �سالح  انثثتثثظثثار  يف 
اقت�سم  والثثثثثذي  لثثيثثفثثربثث�ل،  مثثهثثاجثثم 
الثثهثثدافثثني يف امل��سم  �ثثسثثدارة قثثائثثمثثة 

املا�سي مع �س�ن.
معدلته  �ثثثسثثثالح  ا�ثثسثثتثثعثثاد  حثثثثال  ويف 
زميله  الثثعثثالثثيثثة وجنثثثثح  الثثتثثهثثديثثفثثيثثة 
نثث�نثثيثثز يف تقدمي  دارويثثثثثثن  اجلثثثديثثثد 
املثث�ثثسثثتثث�ى املثثنثثتثثظثثر مثثثنثثثه، قثثثد حتطم 
املثثث�ثثثسثثثابثثثقثثثة الثثثثعثثثثديثثثثد مثثثثن اأرقثثثثامثثثثهثثثثا 

القيا�سية يف امل��سم احلايل.

•• العني-وام:

اختتمت اأم�س قبل الأول مبدينة العني، مناف�سات بط�لة خريف العني الدولية لل�سطرجن 
دولة   15 من  ولعبة  لعبا   134 مب�ساركة  لل�سطرجن  العني  نثثادي  نظمها  التي  ال�سريع 
هي كندا، وبلجيكا، والهند، وم�سر، وباك�ستان، والفلبني، واجلزائر، وبنجالدي�س، وتركيا، 
ولعبات  لعبي  جانب  اإىل  اأفريقيا  وجن�ب  واليمن،  عمان،  و�سلطنة  و�س�ريا،  واإريثثرتيثثا، 

الإمارات ولعبي ولعبات نادي العني.
اإيرفن  م�اطناه  وتثثاله  نثثقثثاط،   8 بر�سيد  الأول  باملركز  ديثثلثث�رو  الفلبيني  الثثالعثثب  وتثث�ج 
ومارك��س يف املركزين الثاين والثالث بر�سيد 7.5 نقطة لكل منهما. وح�سد حمد اآل علي 
اإماراتية،  اأف�سل لعبة  اإماراتي، بينما ح�سدت م�زة املن�س�ري جائزة  اأف�سل لعب  جائزة 
وفازت اأمل فا�سل ال�سام�سي بجائزة اأف�سل لعبة يف البط�لة، وغيث النعيمي بجائزة اأف�سل 
لعب عيناوي بينما ح�سدت روان النعيمي جائزة اأف�سل لعبة عيناوية. ح�سر املناف�سات 

وت�ج الفائزين، حممد اأمني عبد اهلل الزرع�ين الرئي�س التنفيذي لنادي العني لل�سطرجن 
والألعاب الذهنية، و�سعيد ح�سن �سهداد البل��سي املدير التنفيذي لل�س�ؤون الإدارية.

وتط�ير  الفني  لالحتكاك  فثثر�ثثس  تثث�فثثري  اإىل  تثثهثثدف  البط�لة  هثثذه  اأن  الثثزرعثث�ين  واأكثثثد 
مثمنا  والدولية،  املحلية  القادمة  للم�ساركات  ا�ستعدادا  النادي  ولعبات  لالعبي  امل�ست�ى 
�سرائح  اللعبة بني خمتلف  لن�سر  النادي  الريا�سي جله�د  اأب�ظبي  دعم وم�ساندة جمل�س 

املجتمع.
اأقيمت البط�لة طبقا للنظام ال�س�ي�سري من 9 ج�لت حيث يح�سل كل لعب على زمن 
تفكري 15 دقيقة للمباراة، مع اإ�سافة 5 ث�ان، لكل نقلة من بداية املباراة ح�سب نظام في�سر 

مل�سابقات ال�سطرجن ال�سريع.
اأدار البط�لة احلكم الدويل الإماراتي اأحمد النعيمي رئي�س جلنة احلكام باحتاد الإمارات 
لل�سطرجن وعاونه احلكم الفيدرايل امل�سري اأحمد عادل، اإىل جانب حكمني حمليني من 

الإمارات هما اأحمد الهاملي وم�زة املعمري.

•• دبي-وام:

مثثثثثثع اقثثثثثثثثثثثرتاب مثثثثث�عثثثثثد غثثثثلثثثثق بثثثثاب 
القدم  كثثرة  يف  ال�سيفية  النتقالت 
القيمة  اإجثثثمثثثايل  بثثلثثغ  الإمثثثاراتثثثيثثثة، 
ال�س�قية لالعبني الذين مت قيدهم 
للمحرتفني  اأدنثث�ك  دوري  اأندية  يف 
103 ماليني  اأكثثر من  الآن  حتى 

ي�رو.
القدم  لكرة  الإمثثثثارات  احتثثاد  ويغلق 
باب القيد مل��سم النتقالت ال�سيفية 
احلايل، يف 4 اأكت�بر املقبل، بعد ما 
اأ�ثثسثثبثث�عثثا مثثثن فتح   12 يثثقثثرب مثثثن 

عملية الت�سجيل.
ماركت"  "تران�سفري  ملثث�قثثع  وطبقا 
اأرقثثثثثثثثثام  املثثثتثثثخثثث�ثثثسثثث�ثثثس يف  الثثثثعثثثثاملثثثثي 
واإح�سائيات الالعبني والأندية، بلغ 
لالعبني  ال�س�قية  القيمة  اإجمايل 

اأدنثثثثثثث�ك  دوري  اأنثثثثثديثثثثثة  يف  اجلثثثثثثثدد 
للمحرتفني، �س�اء من امل�اطنني اأو 

الأجانب، 103.66 ملي�ن ي�رو.
اأكر  قائمة  ال�سارقة  نثثادي  وت�سدر 

اإجمايل  حيث  مثثن  امل�سابقة  اأنثثديثثة 
القيمة ال�س�قية لالعبني املن�سمني 

بلغ  باإجمايل  ال�سيف  هثثذا  نثثاد  لكل 
جاء  فيما  يثثثث�رو،  مثثلثثيثث�ن   19.76

يف املثثثركثثثز الثثثثثثثاين احتثثثثثاد كثثلثثبثثاء بث 
"15.17 ملي�ن ي�رو" يف حني حل 

ال��سل يف املركز الثالث بث "11.34 
ملي�ن ي�رو" .

ال�س�قية  الثثقثثيثثمثثة  اإجثثثثمثثثثايل  وبثثثلثثثغ 
لثثثثثالعثثثثثبثثثثثني املثثثثنثثثث�ثثثثسثثثثمثثثثني لثثثفثثثريثثثق 
يثثثث�رو، تاله  8.7 مثثلثثيثث�ن  اجلثثزيثثرة 
نثثثثادي الثثبثثطثثائثثح، الثث�ثثسثثاعثثد لثثثدوري 
املثثحثثرتفثثني، بثثاإجثثمثثايل بثثلثثغ 8.07 
مثثلثثيثث�ن يثثثث�رو، ثثثم �ثثسثثبثثاب الأهثثثلثثثي بث 
بث  ي�رو" والثث�حثثدة  ملي�ن   6.95"

ي�رو". ملي�ن   6.7"
الث14  اإىل  الثامن  مثثن  املثثراكثثز  ويف 
الرتتيب  عثثلثثى  جثثثثاءت  الثثقثثائثثمثثة،  يف 
ملي�ن   6.06" بثثثث  الثثثعثثثني  اأنثثثثديثثثثة 
ي�رو" وخ�رفكان بث "5.61 ملي�ن 
ملي�ن   4.25" بثثث  والن�سر  ي�رو" 
ي�رو" ودبا الفجرية العائد لدوري 
املحرتفني بث "3.94 ملي�ن ي�رو" 
ي�رو"  ملي�ن   3.06" بثثث  والظفرة 
ي�رو"  ملي�ن   2.8" بثثث  يثثا�ثثس  وبثثنثثي 

وعجمان بث "1.25 ملي�ن ي�رو" .

•• ال�شارقة-وام:

تثثث�ثثثسثثثهثثثد �ثثثسثثثالثثثة نثثثثثثثثادي خثثث�رفثثثكثثثان 
�سباح  ال�سرقية  باملنطقة  الريا�سي 
كاأ�س  بثثطثث�لثثة  اإقثثامثثة  ال�سبت  الثثيثث�م 
امل�ؤجلة  للم�سارعة  الثثدولثثة  رئي�س 
تتجدد  والتي  املن�سرم،  امل��سم  من 
اإقامتها يف مدينة خ�رفكان بالتعاون 
مع جمل�س ال�سارقة الريا�سي ونادي 

خ�رفكان الريا�سي.
ومن املنتظر اأن ي�سارك يف البط�لة 
هي  اأنثثثثديثثثثة   6 مثثثن  لعثثثبثثثا   160
وعجمان،  والثثث�ثثثسثثثارقثثثة،  الأنثثثث�ثثثثسثثثثار 
ودبثثثا الثثفثثجثثرية، والثثفثثجثثرية للفن�ن 
م�ست�سيف  وخثثث�رفثثثكثثثان  الثثقثثتثثالثثيثثة 
البط�لة، �سجل�ا جميعا على امل�قع 

الإلكرتوين اخلا�س بالحتاد.
و�ستح�سم نتيجة تلك البط�لة ا�سم 
التف�ق  درع  بثثلثثقثثب  الثثفثثائثثز  الثثثنثثثادي 
 ،2021  -  2020 ملثث��ثثسثثم  الثثثعثثثام 

حثثثيثثثث يثثثتثثث�ثثثسثثثدر نثثثثثثثادي خثثث�رفثثثكثثثان 
الرتتيب العام.

النا�سئني  فثثئثثات  الثثبثثطثث�لثثة  وت�سمل 
والأ�ثثثسثثثبثثثال وفثثقثثا لثث�ثثسثثروط كثثثل فئة 
مثثثن الثثفثثئثثتثثني حثث�ثثسثثب قثثثانثثث�ن احتاد 
الإمثثثثثثثثثارات لثثلثثمثث�ثثسثثارعثثة واجلثثثثثث�دو، 
و�ستك�ن الأدوار النهائية ع�سر الي�م 
ع�سرا  الرابعة  يف  وتعقبها  ال�سبت، 

الفائزين  لتكرمي  التت�يج  مرا�سم 
و�ستق�م   .. والثثكثث�ؤو�ثثس  بثثاملثثيثثدالثثيثثات 
بالحتاد  للم�سارعة  الفنية  اللجنة 

بثثر�ثثسثثد اأ�ثثسثثمثثاء اأبثثثثثرز الثثالعثثبثثني يف 
املنتخبات  دعثثثم  بثثهثثدف  املثثنثثافثث�ثثسثثات 
للم�سارعة  الثثثعثثثمثثثريثثثة  الثثث�طثثثنثثثيثثثة 

للم�ساركات القادمة.
بثثثن ثعل�ب  �ثثسثثعثثادة حمثثمثثد  واأ�ثثثثسثثثثاد 
امل�سارعة  احتثثثثثاد  رئثثيثث�ثثس  الثثثثدرعثثثثي 

ال�سارقة  جمل�س  بتعاون  واجلثثث�دو، 
�سعادة  برئا�سة  امل�ستمر  الثثريثثا�ثثسثثي 
وكذلك  احلثثثثزامثثثثي،  هثثثثالل  عثثيثث�ثثسثثى 

الريا�سي  خثث�رفثثكثثان  نثثثادي  بثثجثثهثث�د 
يف دعثثم م�سرية الحتثثاد، وثمن دور 
كثثافثثة اجلثثهثثات املثث�ثثسثثاهثثمثثة يف اإجنثثثاح 

البط�لة الأغلى التي تقام لأول مره 
يف مدينة خ�رفكان، متمنياً الت�فيق 

للجميع وللبط�لة النجاح.

•• دبي-وام:

برئا�سة  الطائرة  للري�سة  الإمثثثارات  احتثثاد  اإدارة  جمل�س  اأعلن 
الأع�ساء،  على  الإداريثثثة  املنا�سب  ت�زيع  اجل�سمي  ح�سن  نثث�رة 
مقر  يف  الأع�ساء  جميع  بح�س�ر  عقد  الثثذي  الجتماع  خثثالل 
املثثزروعثثي يف من�سب  �سامل خمي�س  اختيار  بدبي. ومت  الحتثثاد 
اأمثثيثثنثثا عثثامثثا لالحتاد  املثثثري  الثثرئثثيثث�ثثس، ونثثا�ثثسثثر خمي�س  نثثائثثب 
للجنة  رئي�سا  النقبي  عبيد  وحممد  املنتخبات،  للجنة  رئي�سا 
والت�س�يق.  الت�سال  للجنة  رئي�سا  ال�سايغ  و�سارة  الفعاليات، 

رئي�سا  ال�سهالوي  منى  تعيني  اأي�سا  الإدارة  جمل�س  واعتمد 
للجنة  رئي�سا  امل�سلمي  اإبثثراهثثيثثم  وفثثاطثثمثثة  ال�ستثمار،  للجنة 
ماليا.  مديرا  الأمثثريي  حممد  وح�سني  املجتمعية،  امل�س�ؤولية 
قرر  املجل�س  اأن  الإدارة  جمل�س  رئي�سة  اجل�سمي  نثث�رة  واأكثثثدت 
املجالت  يف  خرباتهم  بح�سب  الأعثث�ثثسثثاء  على  املنا�سب  تثث�زيثثع 
باأف�سل  الحتثثثاد  دعثثم  فر�سة  منهم  لكل  تثثتثثاح  حتى  املختلفة، 
�س�رة بح�سب اخلربات ال�سابقة. واأو�سحت اجل�سمي اأن احتاد 
الري�سة الطائرة لديه خطة وا�سحة ومدرو�سة لن�سر اللعبة يف 
خمتلف قطاعات التعليم، وكذلك اإقامة العديد من البط�لت 

وقت  يف  عنها  �سيعلن  والتي  اخلارجية  وامل�ساركات  الريا�سية 
لحق لتك�ن ن�اة لتك�ين منتخب ي�سارك يف خمتلف البط�لت 
الإقليمية والدولية باعتبار ذلك اأهم اأول�يات الحتاد. ولفتت 
اأنه  اإىل  الطائرة  للري�سة  الإمثثثارات  احتثثاد  اإدارة  رئي�س جمل�س 
ومنذ ت�سكيل املجل�س اجلديد لالحتاد كانت هناك العديد من 
اأوملبي  بطل  مل�سروع  مدرو�سة  خطة  و�سع  اأجثثل  من  امل�ساورات 
خالل املرحلة املقبلة، لفتة اإىل اأن الريا�سة الإماراتية متلك 
كل الإمكانات وامل�ؤهالت التي جتعلها قادرة على ح�سد الألقاب 

وحتقيق الإجنازات يف كربى املحافل الدولية.

احتاد الإمارات للري�سة الطائرة يوزع منا�سبه الإدارية

نورة اجل�سمي: ن�سر اللعبة وتكوين املنتخب اأهم اأولويات الفرتة املقبلة

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

الفلبني حت�سد املراكز الأوىل يف بطولة خريف العني الدولية لل�سطرجن

103 ماليني يورو القيمة ال�سوقية لالعبني اجلدد يف دوري اأدنوك للمحرتفني

اليوم.. خورفكان ت�ست�سيف كاأ�س رئي�س الدولة للم�سارعة
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لي�نيل  القدم  لكرة  الأرجنتني  ملنتخب  الفني  املدير  قثثال 
مدينة  يف  املقررة  هندورا�س  ودية  "�سيلعب  اإنه  �سكال�ين، 
بقيادة  املعتاد  الأ�سا�سي  ت�سكيله  بنف�س  الأمريكية  ميامي 

النجم لي�نيل مي�سي ودون اإدخال تغيريات كبرية".
 DRV واأو�ثثثثسثثثثح �ثثسثثكثثالثث�ين يف تثث�ثثسثثريثثحثثات مثثثن مثثلثثعثثب
املنتخب  مثثران  عقب  ميامي  اإنثثرت  فريق  معقل   PNK
يحدث  اأن  ميكن  الطريقة..  بنف�س  "�سيلعب  الفريق  اإن 

تغيريان اأو ثالثة ولكن الأ�سا�س ه� ذاته".
اأنه  �سكال�ين  اأكثثثد  الثثثذي  مي�سي  الأ�ثثسثثا�ثثس  هثثذا  وي�سمل 
�سيلعب اأ�سا�سياً وقال "اإنه يرغب دائماً يف اللعب. �سيلعب 

معي دائماً اإل اإذا حدث �سيء ما".
ويرى �سكال�ين اأن مي�سي يقدم اأداًء جيداً يف باري�س �سان 
جريمان وقال "لقد خطا خط�ة مهمة للغاية يف فريقه. 

نحن �سعيدون ب�ج�ده".
وكثثثان بثثاولثث� ديثثبثثال الثثالعثثب الثث�حثثيثثد الثثثذي تثثثدرب على 

لثثلثثمثثنثثتثثخثثب ب�سبب  الثثثتثثثدريثثثب اجلثثثمثثثاعثثثي  هثثامثث�ثثس 
معاناته من اآلم ع�سلية.

ويبدو اأن ديبال لن يتمكن من امل�ساركة 
اأن  كثثثمثثثا  هثثثثنثثثثدورا�ثثثثس،  وديثثثثثثة  يف 

املثثثثبثثثثاراة  مثث�ثثسثثاركثثتثثه يف 

يف  املقبل  الثالثاء  جامايكا  اأمثثام  للفريق  الأخثثرى  ال�دية 
ني�جري�سي باتت حمل �سك.

الي�م يف  وهندورا�س  الأرجنتني  ودية  تقام  اأن  املقرر  ومن 
ملعب هارد روك مبيامي ومن املنتظر اأن يح�سر 75 األف 

م�سجع .

ل يزال النجُم جنماً. ذلك اأن الربتغايل كري�ستيان� رونالدو امل�ؤّطر بدور ثان�ي هذا امل��سم 
مع فريقه مان�س�سرت ي�نايتد الإنكليزي، يبقى "مهماً" ملنتخب بالده الذي يحّل �سيفاً على 
ت�سيكيا ال�سبت يف العا�سمة براغ �سمن مناف�سات املرحلة اخلام�سة ما قبل الأخرية من دوري 

الأمم الأوروبية.
منذ بداية م�سريته الحرتافية يف العام 2002، كان املهاجم البالغ 37 عاماً معتاداً على 
ل��سعه  را�سخاً  الآن  بثثات  لكنه  حت�سى،  ل  اأهثثثداف  وت�سجيل  كلل  بثثال  اللعب  دقثثائثثق  ق�سم 

اجلديد كبديل يف "ال�سياطني احلمر".
 ،2023-2022 م��سم  خالل  ي�نايتد  مان�س�سرت  لعبها  التي  الع�سر  املباريات  بني  من 
ل  �سارك الفائز خم�س مرات بالكرة الذهبية، ثالث مرات اأ�سا�سياً فقط. وبدًل منه، يف�سّ

مدّرب الفريق اله�لندي اإريك تن هاغ اإ�سراك الدويل الإنكليزي مارك��س را�سف�رد.
ترتاجع،  7" اإح�ساءاته  اآر  "�سي  يرى  منتظم،  ب�سكل  الحتياط  مقاعد  على  بقائه  ومع 

اذ ا�سطر اإىل النتظار حتى الأ�سب�ع املا�سي لي�سجل هدفه الأول هذا امل��سم، من ركلة 
جزاء اأحرزها على اأر�س �سريف تريا�سب�ل امل�لدايف )-2�سفر( �سمن مناف�سات الدوري 

الأوروبي )ي�روبا ليغ(، يف مباراة نادرة �سارك فيها الربتغايل اأ�سا�سياً.
اإجثثمثثاع يف  الثثنثثادي الإنثثكثثلثثيثثزي، يبقى رونثثالثثدو حمثثّط  لكن رغثثم قلة دقثثائثثق م�ساركاته يف 

الربتغال. فاجلميع يعتمدون عليه، بدءاً من املدرب فرناندو �سانت��س.
مل�اجهتي  الأمم  دوري  ملباريات  قائمته  النقاب عن  ك�سف  عند  67 عاماً  البالغ  املثثدرب  قال 

مهماً  يثثزال  ل  رونثثالثثدو  كري�ستيان�  اأن  يف  ي�سّكك  اأحثثثداً  اأن  اأعتقد  "ل  واإ�سبانيا  ت�سيكيا 
للمنتخب".

ومع 189 مباراة دولية و117 هدفاً، وه� رقم قيا�سي عاملي، يبدو اأن النجم 
الربتغايل دائماً ما يك�ن اأول�ية مدربه يف خط هج�م املنتخب.

وكدليل على ذلك، فمن بني اأ�سماء اأولئك الذين اختريوا لهذه 
النافذة الدولية الأخرية قبل م�نديال قطر 2022 "من 

الأول- كان�ن   18 حتى  الثاين-ن�فمرب  ت�سرين   20
دي�سمرب"، غاب ا�سم لعب ال��سط املهاجم يف ليبزيغ 

الأملاين اأندري �سيلفا.
ومل ي�ستدع �سانت��س مهاجماً اإل بعد الإعالن املفاجئ 

الثثثنثثني عثثن اعثثتثثزال لعثثثب خثثط الثث��ثثسثثط املهاجم 
لبنفيكا الدويل رافا �سيلفا، ليحل بدًل منه زميله 

يف النادي غ�ن�سال� رام��س الذي ي�سارك للمرة 
الأوىل مع املنتخب.

مثثن جثثانثثبثثه، ل يخفي رونثثالثثدو رغبته يف 
بالده،  منتخب  مثثع  املثثغثثامثثرة  م�ا�سلة 

اأوروبا  كاأ�س  بط�لة  حتى  الأقثثل  على 
�سن  مثثن  يثثقثثرتب  عثثنثثدمثثا   ،2024

الأربعني.
وقثثثثثثال الثثثربتثثثغثثثايل الثثثثثثثالثثثثاء بعد 
اأورو"  دو  "كينا�س  جثثثائثثثزة  نثثيثثلثثه 

الربتغايل  الحتثثثثثثاد  قثثدمثثهثثا  الثثثتثثثي 
تاريخ  يف  هثثداف  لأف�سل  القدم  لكرة 

ينته.  مل  "م�س�اري  ال�طني  املنتخب 
كري�س  دعثثثم  مثث�ا�ثثسثثلثثة  عليكم  يثثتثث�جثثب 

)رونالدو( لبع�س ال�قت".
العامل  كاأ�س  يف  امل�ساركة  "اأريد  واأ�ساف 

 ...  )2024( اأوروبثثثا  وكثثاأ�ثثس   )2022(
اأ�سعر بحافز كبري. طم�حي كبري".

ول يبدو رونالدو را�سياً، فه� الذي لعب حتى الآن 
وباملثل،  ت�سع بط�لت كربى مع "�سيلي�ساو" اأوروبا. 

ل يبدو م�ستعداً لإف�ساح املجال للجيل اجلديد الذي 
يرمز اإليه ب�سكل خا�س مهاجم ميالن الإيطايل رافايل 

لياو، حتى واإن اأقّر بدمج "ت�سكيلة مكّ�نة من العديد من 

الالعبني ال�سباب مب�ستقبل رائع".
ورداً على �س�ؤال اخلمي�س حيال ت�سريحات قائد املنتخب، مل يبد لعب و�سط ولفرهامبت�ن 

الإنكليزي روبن نيفي�س متفاجئاً.
"بطريقة ما، كنا نعرف ذلك م�سبقاً من طريقة عمله،  اأنه  25 عاماً  واأّكثثد الالعب البالغ 

ويف كل مرة ُي�ستدعى فيها للمنتخب يك�ن ا�ستثنائياً �سيك�ن اأكر من جاهز وم�ساركته، 
لتلك امل�سابقات".

ومع متركزه ثانياً يف املجم�عة الثانية بفارق نقطة واحدة 
عن اإ�سبانيا، يجب على منتخب الربتغال ح�سد النقاط 
اإىل  بالتاأهل  فر�سه  على  احلثثفثثاظ  اأراد  اإذا  ت�سيكيا  يف 

ن�سف النهائي قبل م�اجهة "ل روخا" الثالثاء.
ويف هذا ال�سياق، قد تك�ن قدرة رونالدو على الت�سجيل 
حا�سمة، اإذ يعطي الربتغالي�ن انطباعاً بال�سياع يف 

هذه املهمة بحال غيابه.
رونالدو،  دون  ومثثثن  املثثا�ثثسثثي  حثثزيثثران/يثث�نثثيثث�  فثثفثثي 
�س�ي�سرا  يف  لثثهثثزميثثة   2016 اأوروبثثثثثثثا  بثثطثثل  تثثعثثر�ثثس 
)�سفر1-( ومل يعرف الطريق اإىل ال�سباك رغم الفر�س 

العديدة.
الربتغايل  املنتخب  يثثجثثد  مل  احلثثثثايل،  الثث�قثثت  يف 
الذي  الآن بدياًل لنجمه املخ�سرم  حتى 
التهديفية  غثثريثثزتثثه  لثثه  اأتثثثاحثثثت 
اإحثثثثثثثثثثثراز عثثثثثثدد خمثثثيثثثف من 
الأهداف )816( خالل 

م�سريته.

•• ال�شارقة-وام:

ا�ستاأنف جمل�س ال�سارقة الريا�سي برناجمه لتط�ير 
مهارات الألعاب اجلماعية يف ال�سلة والطائرة واليد، 
ح�سره  الرئي�س  املجل�س  مبقر  م��سع  اجتماع  بعقد 

من اأندية الإمارة. مدرباً   19
املا�سي  اأغثث�ثثسثثطثث�ثثس  انثثطثثلثثق يف  قثثثد  الثثثربنثثثامثثثج  وكثثثثثان 
اليد  يف  لعثثب   100 ب�اقع  لعبني   210 مب�ساركة 
ومن  الطائرة،  يف  لعباً  و60  ال�سلة  يف  لعباً  و50 
احلايل.  الثثعثثام  بثثنثثهثثايثثة  الثثربنثثامثثج  يختتم  اأن  املثثقثثرر 
رئي�س جمل�س  عي�سى هالل احلزامي  �سعادة  واأعثثرب 
ال�سارقة الريا�سي عن �سعادته مبردود الربنامج حتى 
وفرز  املثثهثثارات  تط�ير  �سعيد  على  حتقق  ومبثثا  الآن 
امل�ه�بني يف الفئات العمرية املختلفة باأندية الإمارة، 
تثث�جثثيثثهثثات �ساحب  اأن ذلثثثك يثثرتجثثم عثثمثثلثثيثثاً  مثثث�ؤكثثثدا 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكت�ر  ال�سيخ  ال�سم� 
الهتمام  يف  الثث�ثثسثثارقثثة  حثثاكثثم  الأعثثلثثى  املجل�س  ع�س� 
بكل الألعاب، ودعم جه�د تط�ير الالعبني لتحافظ 

الفرق على متيزها وتف�قها.
واألقى نبيل حممد عا�س�ر مدير اإدارة �س�ؤون الريا�سة 
بق�له:  الجثثتثثمثثاع  حم�سلة  على  الثث�ثثسثث�ء  والتط�ير 
املدربني بخريطة الربنامج للمرحلة املقبلة  "اأحطنا 

بثثثثالإدارة،  اجلماعية  الألثثعثثاب  اأخ�سائيي  خثثالل  مثثن 
اأ�سب�عية  تدريب  اليد هناك ح�س�س  لكرة  وبالن�سبة 
و�سي�سارك  ب��سنينة  طثثارق  مع  مدربني   6 مب�ساركة 
فيها لعب� 8 اأندية هي ال�سارقة، واملدام، والبطائح، 
وخ�رفكان،  وكلباء،  احل�سن،  ودبا  ومليحة،  والذيد، 
مثثدربثثني من   6 اأيثث�ثثسثثاً  هثثنثثاك  ال�سلة  لثثكثثرة  وبالن�سبة 
اأندية الإمارة ينفذون الربنامج باإ�سراف عماد عثمان 
من خالل ثالثة جمم�عات من الأ�سبال والنا�سئني 
ب�اقع 19 لعباً لكل من املجم�عتني الأوىل والثانية، 
و 12 لعباً للمجم�عة الثالثة، وهم ميثل�ن 9 اأندية 
هثثي الثث�ثثسثثارقثثة والثثبثثطثثائثثح واملثثثثدام والثثذيثثد واحلمرية 
ومليحة ودبا احل�سن وخ�رفكان وكلباء، اأما يف الكرة 
 6 مع  امل�سح�ط  حممد  بن  ال�ليد  فيت�ىل  الطائرة 
الأ�سب�عية  التدريب  على ح�س�س  الإ�سراف  مدربني 
والذيد  املثثثدام  هثثي  اأنثثديثثة   6 فيه لعب�  ي�سارك  التي 
واأختتم  وخثثث�رفثثثكثثثان.  وكثثلثثبثثاء  والثثبثثطثثائثثح  ومثثيثثلثثحثثة 
داخلية  مع�سكرات  هناك  اأن  اإىل  بالإ�سارة  ت�سريحه 
البط�لت،  تثث�قثثف  وعثثنثثد  الإجثثثثثثازات  اأثثثثنثثثاء  للجميع 
املتابعة دوريثثاً عرب تقارير �سهرية من املدربني  وتتم 
والخ�سائيني لر�سد تط�ر مهارات الالعبني مع رفع 
املردود  بتح�سني  تتكفل  التي  واملقرتحات  املالحظات 

يف كل مرحلة.

•• اأبوظبي-وام: 

يتطلع املنتخبان الإ�سباين والربتغايل اإىل احلفاظ على 
بالن�سخة  النهائي  لن�سف  التاأهل  يف  الق�ية  فر�سهما 
احلالية من بط�لة دوري اأمم اأوروبثثا لكرة القدم قبل 
امل�اجهة املرتقبة بينهما ي�م الثالثاء املقبل، والتي قد 

ت�سبح حا�سمة على بطاقة التاأهل.
الت�سيكي  املنتخب الربتغايل �سيفا على نظريه  ويحل 
نظريه  الإ�ثثسثثبثثاين  املنتخب  يلتقي  فيما  ال�سبت  الثثيثث�م 
الثث�ثثسثث�يثث�ثثسثثري يف املثثثبثثثاراة الأخثثثثثرى بثثاملثثجثثمثث�عثثة، لتك�ن 
املباراتان مبثابة الإعداد الأمثل لكليهما قبل امل�اجهة 
ال�ساد�سة  اجل�لة  يف  الثالثاء  بينهما  واملرتقبة  املثرية 

الأخرية من مباريات املجم�عة الثانية بالبط�لة.
ويت�سدر املنتخب الإ�سباين املجم�عة بر�سيد 8 نقاط 
هذه  يف  الهزائم  مثثن  خاليا  �سجله  على  حافظ  بعدما 
الربتغايل  املنتخب  البط�لة، فيما يحتل  الن�سخة من 

املركز الثاين بفارق نقطة واحدة .
ويثثثحثثثتثثثاج املثثنثثتثثخثثب الإ�ثثثثسثثثثبثثثثاين لثثثلثثثفثثث�ز عثثثلثثثى نظريه 
مباريات  مثثن  اخلثثامثث�ثثسثثة  اجلثث�لثثة  يف  غثثثدا  ال�س�ي�سري 
املجم�عة لالحتفاظ بال�سدارة قبل املباراة مع املنتخب 
على  حا�سمة  ت�سبح  قثثد  والثثتثثي  الثثثثثالثثثاء،  الثثربتثثغثثايل 
املنتخب  جنح  حال  النهائي  لن�سف  والتاأهل  ال�سدارة 

الربتغايل يف حتقيق الف�ز خارج ملعبه الي�م.

نهائي  خ�سر  الثثثذي  الإ�ثثسثثبثثاين،  املنتخب  يطمح  وفيما 
الفرن�سي،  نظريه  اأمثثام  البط�لة  من  املا�سية  الن�سخة 
الثانية،  بثثاملثثجثثمثث�عثثة  اجلثثثيثثثدة  مثث�ثثسثثريتثثه  مثث�ا�ثثسثثلثثة  يف 
يتطلع اأي�سا املنتخب الربتغايل اإىل هدية من املنتخب 
الثث�ثثسثث�يثث�ثثسثثري بثثتثثفثثجثثري مثثفثثاجثثاأة عثثلثثى مثثلثثعثثب املنتخب 

الإ�سباين.
غاليا  فثثث�زا  انثثتثثزع  نف�سه  الثث�ثثسثث�يثث�ثثسثثري  املنتخب  وكثثثان 
عثثلثثى نثثظثثريه الثثربتثثغثثايل يف اجلثثث�لثثثة املثثا�ثثسثثيثثة بهدف 
ثانية فقط من   57 بعد  �سفريوفيت�س  �سجله هاري�س 
�سدارة  مثثن  الثثربتثثغثثايل  املنتخب  ليحرم  اللقاء  بثثدايثثة 

املجم�عة.
ويثثقثثدم املثثنثثتثثخثثب الإ�ثثسثثبثثاين يف الثثبثثطثث�لثثة هثثثذا امل��سم 
عرو�سا اأف�سل مما كان عليه يف الن�سخة املا�سية التي 
بلغ فيها املباراة النهائية، ما يجعله مر�سحا بق�ة للف�ز 
الغد ثم  اجتياز مباراة  ب�سرط  الأمم  باللقب يف دوري 

الختبار الربتغايل.
واإىل جانب الرغبة يف التاأهل لن�سف النهائي للبط�لة، 
من  بق�ة  لال�ستعداد  اأي�سا  الفريقني  مثثن  كثثل  ي�سعى 
الذي  الأ�سعب  الختبار  قبل  اجل�لتني  هاتني  خثثالل 
ينتظرهما يف كاأ�س العامل 2022 حيث يعكف املدربان 
الإ�سباين  للمنتخب  الثثفثثنثثي  املثثثديثثثر  اإنثثريثثكثثي  لثث�يثث�ثثس 
وفريناندو �سانت��س مدرب الربتغال اإىل جتربة بع�س 

الن�احي اخلططية والالعبني ا�ستعدادا للم�نديال.

ال�سارقة الريا�سي ي�ستاأنف برنامج تطوير 
مهارات الألعاب اجلماعية يف ال�سارقة

اإ�سبانيا والرتغال ي�ستعدان 
ملواجهة حا�سمة بدوري اأمم اأوروبا

�سكالوين: مي�سي �سيلعب 
دائمًا معي

رونالدو بديل يف ناديه .. اأ�سيل يف املنتخب 

اأثارت �سحيفة "امل�ندو" الإ�سبانية اجلدل جمدداً بن�سرها 
دا  نيمار  الربازيلي  النجم  رحيل  �سبب  تك�سف  ت�سريبات 
�سيلفا عن بر�سل�نة يف 2017 اإىل باري�س �سان جريمان، 
وذلك بعد اأيام قليلة من ن�سرها ت�سريب بخ�س��س اأ�سباب 

رحيل النجم الأرجنتيني لي�نيل مي�سي عن "الرب�سا".
ونثث�ثثسثثرت الثث�ثثسثثحثثيثثفثثة ر�ثثسثثالثثة عثثثرب الثثثربيثثثد الإلثثثكثثثرتوين 
�سانليهي  راوؤول  بر�سل�نة،  يف  ال�سابق  املفاو�سات  مل�س�ؤول 
وجهها ملجل�س اإدارة النادي عقب اجتماعه مع والد نيمار 

والالعب نف�سه.
وجاء يف الر�سالة باأن والد نيمار لي�س له عالقة مبحاولت 

اأن  ال�سغط على جنله ب�ساأن النتقال اإىل باري�س، م�ؤكًدا 
الأب يقف يف �سف بر�سل�نة.

جنله  بغ�سب  �سانليهي،  اأبثثلثثغ  نيمار  والثثثد  اأن  اإىل  واأ�ثثسثثار 
يق�سي  والثثثذي  الثثنثثادي،  مثثع  عقده  تفا�سيل  ت�سريب  مثثن 
والتي  اجلديد،  عقده  على  ت�قيع  مكافاأة  على  بح�س�له 

كانت تبلغ 64.4 ملي�ن ي�رو.
وتابعت: "مل يتحدث والد نيمار عن رغبته يف احل�س�ل 
اأن يتم  اأكثثر من مثثرة  على املزيد من الأمثثث�ال، بل طلب 

التحدث اإىل جنله ب�سكل �سخ�سي".
النادي،  اإدارة  العارم جتاه  بالغ�سب  ي�سعر  نيمار  اأن  واأكثثد 

�سخمة  ت�قيع  مكافاأة  على  ح�س�له  اأنثثبثثاء  ت�سريب  بعد 
الالعب  اأن  اإىل  ريثثال مدريد يف ميامي، لفتاً  وديثثة  قبل 
لل�سغط  النادي يعد حماولة  اأن ت�سرف  الربازيلي يرى 
مغادرة  من  ملنعه  اجلماهري،  اأمثثام  حثثرج  يف  وو�سعه  عليه 
ب�ستى  الرحيل  على  لالإ�سرار  دفعه  ما  وهثث�  نثث�،  الكامب 

الطرق.
وكان النجم الربازيلي نيمار رحل عن بر�سل�نة يف �سيف 
ملي�ن   222 مقابل  جريمان  �سان  باري�س  اإىل   2017
ي�رو بطريقة مثرية للجدل، بعدما دفع النادي الفرن�سي 

ال�سرط اجلزائي يف عقد الالعب مع "الرب�سا".

اأزمات بر�سلونة تتوا�سل.. ت�سريب جديد عن رحيل نيمار
•• دبي-وام:

يلتقي منتخب الإمثثارات الأوملبي لكرة القدم م�ساء الي�م 
مع نظريه الُعماين يف مباراة ودية با�ستاد اآل مكت�م نادي 

الن�سر بدبي.
وا�ستعد منتخبنا الأوملبي لهذه املباراة عرب خ��س عدد من 
الطاير  حميد  ملعب  على  الي�مية  التدريبية  احل�س�س 
حتت قيادة الإ�سباين ديني�س �سيلفا وجهازه الفني امل�ساعد، 

ومب�ساركة 25 لعباً املن�سمني للمع�سكر احلايل.
بالتزام  املنتخب  اإداري  اليعق�بي  �سامل  اأ�ساد  جانبه،  من 
ت�جيهات  وتنفيذهم  املع�سكر  خثثالل  الثثالعثثبثثني  وجثثديثثة 

اجلهاز الفني خالل احل�س�س التدريبية.
اأمام  املثثنثثتثثخثثب جتثثربثثتثثني وديثثتثثني  اأن خثث��ثثس  اإىل  واأ�ثثثسثثثار 
ُتثثعثثد خط�ة  ُعثثمثثان،  مثثثثثل منتخب  قثثث�ي،  عثثربثثي  منتخب 
مهمة يف مرحلة اإعداد املنتخب الأوملبي للبط�لت املقبلة، 
كافة  لتجربة  املطل�ب  بال�سكل  ا�ستغاللها  يجب  وفر�سة 
الالعبني واإجراء تقييم �سامل لقدرات كل لعب يف ختام 

املع�سكر احلايل.
ال�طنية  املنتخبات  جلنة  واهتمام  دعثثم  اليعق�بي  وثمن 
التي  وا�سرتاتيجيتها  الثثكثثرة،  احتثثاد  يف  الفنية  والثث�ثثسثث�ؤون 
ت�فر الإعثثداد املبكر للمنتخبات من مع�سكرات ومباريات 

ودية قبل امل�ساركات يف البط�لت الكروية.

منتخب الإمارات الأوملبي يواجه نظريه العماين وديا اليوم

ليت�س مدربًا جديدًا 
لبوخوم الأملاين

الثثدوري الأملثثاين لكرة القدم ت�ما�س ليت�س مدرباً  عنّي ب�خ�م متذيل ترتيب 
جديداً قادماً من فيتي�س اأرنهيم اله�لندي يف �سفقة متتد حّتى عام 2024، 

ح�سب ما اأفاد اجلمعة النادي.
قال املدير الريا�سي يف ب�خ�م باتريك فابيان اإن "ت�ما�س ليت�س ه� حّل مبثابة 

احللم ملن�سب املدرب".
واأ�ساف "لديه اخلربة الالزمة يف كرة القدم وقادر على ت�سكيل فريق بهيكلية 

وا�سحة واأفكار لعب".
مثثبثثاراة، وقثثاده منذ ت�سلمه   101 واأ�ثثسثثرف ليت�س )54 عاماً( على فيتي�س يف 
2020 لحتالل املركزين ال�ساد�س والرابع ت�الياً يف الدوري،  مهامه يف عام 

واإىل املباراة النهائية للكاأ�س عام 2021 التي خ�سرها اأمام اأياك�س 2-1.
مباراة   37 يف  النم�س�ي  فيينا  اأو�سرتيا  نثثادي  اأدار  اأن  الأملثثاين  للمدرب  و�سبق 
مع  ق�سرية  مغامرة   2017 عثثام  خا�س  كثثان  بعدما   ،"2019-2018"
اإرزغيربغي اأوي الذي يلعب حالياً يف الدرجة الثالثة الأملانية. وعمل مع نادي 
ف�سلت  بعدما  يغادره  اأن  قبل  اأعثثث�ام،   5 لفرتة  النم�س�ي  �سالزب�رغ  بثث�ل  ريثثد 
الفني  املدير  من�سب  ل�سغل  روزه  مارك�  احلثثايل  ليبزيغ  مثثدرب  عليه  الإدارة 
ب�خ�م  ي�سافر  عندما  وذلك  روزه،  الأوىل  مباراته  يف  ليت�س  وي�اجه  ال�ساغر. 
�سمن  املقبل  الّول-اأكثثتثث�بثثر  ت�سرين  مثثن  الأّول  يف  ليبزيغ  �سيافة  يف  للعب 

مناف�سات املرحلة الثامنة من "ب�ند�سليغا".
ال�ساعدين  النج�م  للعديد من  الهج�مي وتخريجه  باأ�سل�به  ليت�س  وي�ستهر 
اأوباميكان�  داي�  والفرن�سي  النكليزي  ليفرب�ل  كيتا جنم  نابي  الغيني  اأمثال 

)بايرن مي�نيخ( والنم�س�ي ك�نراد لمير )ليبزيغ(.
ك�لن  اأمثثام  تعادله  يتيمة ح�سدها من  بنقطة  الرتتيب  قاع  ب�خ�م يف  ويقبع 
ت�قف  قبل  ال�سابعة  املرحلة  يف  ب�ت�سر  هايك�  امل�قت  مدربه  با�سراف   1-1
الدوري للنافذة الدولية، وذلك بعد 6 هزائم ت�الياً، منها ال�سق�ط ب�سباعية 

نظيفة اأمام بايرن مي�نيخ يف املرحلة الثالثة.



طائرة ت�سطدم باأ�سالك الكهرباء 
جنا اأربعة اأ�سخا�س باأعج�بة من حادث حتطم مروحية ا�سطدمت 

اأ�سالك ال�سغط العايل، يف حادثة وثقتها الكامريات بالربازيل.
وذكرت تقارير اإخبارية اأن الأ�سخا�س الأربعة هم ع�س� يف جمل�س 
ال�سي�خ الربازيلي ونائب رئي�س بلدية و�سخ�سني اآخرين، اأحدهما 
�سرقي  �سمال  غراي�س  مينا�س  وليثثة  يف  احلادثة  ووقعت  الطيار. 
منخف�س  ارتفاع  على  حتلق  الطائرة  الفيدي�  ويظهر  الربازيل. 
ال�سرار  تطاير  حيث  الثثعثثايل،  ال�سغط  باأ�سالك  ت�سطدم  اأن  قبل 
يف ال�سماء، ثم ه�ت الطائرة على الأر�س. وكانت الطائرة ت�ستعد 

للهب�ط يف ملعب كرة قدم قريب يف مدينة اإنغينهريو كالدا�س.
الكهرباء الذي وقع فيه  اإن خط  اإدارة الإطفاء الربازيلية  وقالت 

احلادث ت�سبب يف ن�س�ب حريق انت�سر على الأر�س اأ�سفله.
وحل�سن احلظ، جنا ركاب الطائرة املروحية كلهم، لكنهم اأ�سيب�ا، 
تغطي  والدماء  دينيز  هري�سيلي�  الربملاين  اإ�سابة  �س�ر  ور�سدت 
راأ�سه وج�سده من جراء احلثثادث، لكنه مل يكن فاقدا لل�عي، بل 
اإن املروحية كانت جزءا  كان واقفا على قدميه. وتق�ل ال�سلطات 

من اأ�سط�ل �سركة حملية متخ�س�سة يف "التاك�سي اجل�ي".

مقتل 10 رجال بالر�سا�س يف �سالة للبلياردو
داخل  عليهم  النار  اأطلق�ا  م�سلحني  بر�سا�س  رجثثال  ع�سرة  قتل 
املك�سيك  و�سط  ال�اقعة يف  للبلياردو يف ولية غ�اناخ�ات�،  �سالة 

والتي ت�سهد اأعلى م�ست�ى من اأعمال العنف.
اإن املجزرة وقعت م�ساء الأربعاء  وقالت النيابة العامة يف ال�لية 
املا�سي يف مقاطعة تارمي�رو، م�سرية اإىل اأن ت�سعة من القتلى عر 
عليهم جثثا هامدة داخل ال�سالة، يف حني اأ�سيب العا�سر بجروح 
نقل على اإثرها اإىل امل�ست�سفى حيث فارق احلياة. ويف تغريدة على 
ت�يرت، ندد حاكم غ�اناخ�ات�، دييغ� �سينه� رودريغيز، بث"الهج�م 
وغ�اناخ�ات�،  ال�لية.  يف  النظام  فر�س  باإعادة  واعثثدا  اجلبان"، 
املك�سيك  يف  عنفا  الأكثثثر  اأ�سبحت  املثثزدهثثرة،  ال�سناعية  الثث�ليثثة 
ليما"  دي  روزا  "�سانتا  ع�سابتي  بني  فيها  الدائر  ال�سراع  ب�سبب 
يف  خ�س��سا  تن�سطان  اللتني  جينريا�سي�ن"  ن�يفا  و"خالي�سك� 
جمايل تهريب املخدرات و�سرقة ال�ق�د. ومنذ �سن اجلي�س حربه 
األف   340 اأكثثر من  املك�سيك  قتل يف  دي�سمرب،  املثثخثثدرات يف  �سد 
�سخ�س، غالبيتهم يف جرائم ن�سبت اإىل منظمات اإجرامية، يف حني 

اعترب 100 األف �سخ�س اآخرين يف عداد املفق�دين.

متحف برادو يحقق يف 62 عماًل فنيًا
62 عماًل فنياً  يجري متحف بثثرادو يف مدريد حتقيقاً يف م�سدر 
كانت �س�درت  اإذا  ما  ملعرفة  ال�سخمة  الأقثثل من جمم�عته  على 
ديكتات�رية  اأو   "1939-1936" خالل احلرب الأهلية الإ�سبانية 
"اأن يفتح ر�سمياً حتقيقاً  اأنه قرر  بيان  املتحف يف  واأعلن  فرانك�. 
يف احثثتثثمثثال اأن تثثكثث�ن بثثعثث�ثثس الأعثثثمثثثال يف جمثثمثث�عثثتثثه عثثائثثدة اإىل 
م�سادرات اأثناء احلرب الأهلية اأو اأثناء ديكتات�رية فرانك�" التي 
انتهت عام 1975. واأو�سح املتحف اأن التحقيق يهدف اإىل "اإزالة 
"و�سياق  القطع" �سمن جمم�عته  ال�سك�ك ح�ل من�ساأ عدد من 
اأ�سحابها ال�سرعيني  "اإىل  اأنه قد يعيدها  �سمها" اإليها، م��سحاً 
اإذا لزم الأمر، وفقاً للقان�ن". وكان "برادو" ن�سر الثالثاء قائمة 
"جلنة الدفاع عن  اأردتها �سمن جمم�عته  25 عماًل  اأولية ت�سم 
م�سادرة  جلنة  �سادرتها  تثثكثث�ن  اأن  املحتمل  ومثثن  الفني  الثثثرتاث 
الأعمال الرتاثية الفنية وحمايتها" التي ا�ستحدثها فران�سي�سك� 
فرانك� خالل احلرب الأهلية. وات�سعت القائمة تالياً يف 48 �ساعة 

اإذ احت�ت اخلمي�س على 62 عماًل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جامعة كامريدج تعرتف: ا�ستفدنا من جتارة الرقيق
اأقرت جامعة كامربدج الربيطانية املرم�قة، با�ستفادتها من عائدات العب�دية على مدى تاريخها، ووعدت بزيادة 

املنح الدرا�سية لذوي الب�سرة ال�سمراء، ومت�يل املزيد من الأبحاث يف م��س�ع جتارة الرقيق.
ياأتي هذا العرتاف يف ال�قت الذي تعيد فيه �سل�سلة من امل�ؤ�س�سات الرائدة، من بنك اجنلرتا اإىل كني�سة اإجنلرتا، 

تقييم الدور املركزي الذي لعبته العب�دية يف اإثراء بريطانيا، وكيف ا�ستفادت من الظلم املرتبط بالعب�دية.
وقالت كامربيدج اإن حتقيقا طلبت اإجراءه مل ي�سل اإىل اأي دليل على اأن اجلامعة نف�سها امتلكت اأي عبيد اأو مزارع 

ا�ستعباد ب�سكل مبا�سر. لكن النتائج اأظهرت اأنها ح�سلت على "ف�ائد كبرية" من العب�دية.
الرقيق،  جتثثارة  من  اأم�الهم  ك�سب�ا  الذين  للجامعات  املتربعني  خثثالل  من  جثثاءت  ال�ستفادة  اأن  التحقيق  وذكثثر 

وا�ستثمارات اجلامعة يف ال�سركات التي �ساركت يف هذه التجارة، واحل�س�ل على ر�س�م من عائالت متلك املزارع.
وخل�س الباحث�ن اإىل اأن زمالء من كليات كامربيدج تعاون�ا مع �سركة الهند ال�سرقية، بينما كان مل�ستثمرين يف 

ال�سركة الإفريقية امللكية اأي�سا �سالت بكمربيدج، وكالهما كانتا تعمالن يف جتارة الرقيق.
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لغز يف مدر�سة .. انت�سار ال�سرطان بني املعلمات
ذكرت تقارير �سحفية يف ولية اآي�ا الأمريكية، اأن عددا كبريا من املعلمات 
اأقل  الثدي، يف  ب�سرطان  اأُ�سنب  ال�لية،  اإحثثدى مدار�س  الالئي يعملن يف 
من ع�سرة اأع�ام، الأمر الذي دفع اإىل فتح حتقيق من اأجل حتديد الأ�سباب 
املحتملة لث"ا�ست�سراء" املر�س اخلبيث" و�سط العاملني يف م�ؤ�س�سة واحدة.

12 من املعلمات الل�اتي يعملن يف  فاإن  وبح�سب قناة "KCRG" املحلية، 
اإحدى املدار�س، اأ�سنب بال�سرطان، و�سط ت�ساوؤلت ح�ل ما اإذا كان عملهن 

يف املكان، ه� الذي اأدى اإىل اإ�سابتهن.
اإن  املدر�سة مبدينة هاد�س�ن،  تلك  كثثارول مينيفي، وهي معلمة يف  وتق�ل 
الإ�سابات ب�سرطان الثدي �سجلت ب�سكل كبري و�سط العامالت يف امل�ؤ�س�سة 
منذ �سنة 2009. وحتكي كارول، اأنها عملت يف املدر�سة لثالثني عاما، فعانت 
من ال�سرطان مرتني؛ اإحداهما ب�سرطان الثدي، ثم باأحد �سرطانات الدم، 
�سابقة  معلمة  وهي  اآندر�س�ن،  ديانا  تق�ل  نف�سه،  املنحى  ويف  اأخثثرى.  مرة 
اأ�سيبت بال�سرطان بعد عامني فقط من بدئها العمل يف  اإنها  يف املدر�سة، 
امل�ؤ�س�سة. واأ�سافت اأن معظم من اأُ�سنب بال�سرطان، مل يكن من املعر�سات 
اأمرا  ثمة  اأن  يعني  وهثثذا  ووراثثثيثثة،  بفعل ع�امل جينية  للمر�س اخلبيث، 
ما قد اأدى لذلك. وعلى اإثثثر تثث�ايل احلثثالت، قثثررت جامعة اآيثث�ا اأن ت�فد 
باحثني لأجل التحقيق يف ما اإذا كانت اإ�سابات ال�سرطان املت�الية باملدر�سة 

قد جنمت عن عامل ما من الع�امل امل�ج�دة يف املكان.

الكوابي�س يف منت�سف العمر موؤ�سر على اخلرف
قال بحث جديد اإن الذين يعان�ن اأحالماً �سيئة متكررة يف منت�سف العمر، 
اأكر عر�سة لالإ�سابة باخلرف لحقاً. واأ�سارت النتائج اإىل اأن وترية تكرار 

الك�ابي�س ل�سن�ات اأو عق�د ترتبط مب�ساكل يف الذاكرة.
واأجثثثريثثثت الثثدرا�ثثسثثة يف جثثامثثعثثة بثثرمثثنثثغثثهثثام، وُنثث�ثثسثثرت يف جمثثلثثة "لن�سيت" 

الطبية.
لتحديد  مفيدة  طريقة  تثثكثث�ن  اأن  ميكن  الك�ابي�س  اإن  الثثدرا�ثثسثثة   وقثثالثثت 

املعر�سني خلطر اخلرف مبكراً.
و64 عاماً،  و�سملت الدرا�سة 600 �سخ�ساً من اجلن�سني اأعمارهم بني 35 

مقارنًة مع 2600 �سخ�س يف�ق�ن 79 عاماً.
الذين يعان�ن من  اأن  البحث  اأعثث�ام، وجد فريق   9 ا�ستمرت  وبعد متابعة 
الك�ابي�س على اأ�سا�س اأ�سب�عي اأكر عر�سة بث 4 اأ�سعاف لالإ�سابة بتده�ر 
معريف يف العقد املةايل اإذا كانت اأعمارهم اأقل من 60 عاماً، اأما كبار ال�سن 

فكان�ا عر�سة مبقدار ال�سعف لالإ�سابة باخلرف.
ارتباط  واأن  الن�ساء،  %41 بني  اأن اخلطر مل يتجاوز  الباحث�ن   ولحثثظ 

جينيفر لوبيز عرو�س 
.. واملدعوون رهائن! 
ل�بيز  جينيفر  النجمة  تتح�سر 
اجلديد  الك�ميدي  فيلمها  لطرح 

Shotgun Wedding قريباً.
وتثثثثثثثثثدور اأحثثثثثثثثثثداث الثثثفثثثيثثثلثثثم حثثث�ل 
�سخ�سيتها  وجتثث�ثثسثثد  "دار�سي" 
واملمثلة  املخ�سرمة  الب�ب  مغنية 
يف  احلثثلثثم  لزفافها  تتحم�س  الثثتثثي 
مثث�قثثع رائثثثثع، لثثكثثن يف �ثثسثثيثثنثثاريثث� ل 
اأهلها  يثثجثثتثثمثثع  تثثطثثلثثعثثاتثثهثثا،  يثث�ثثسثثبثثه 
ال�ست�ائي  امل�قع  يف  واأ�ثثسثثدقثثاوؤهثثا 

ويتم اأخذ كل واحد منهم رهينة.
دار�سي  تق�م   ، الي�م  هثثذا  ولإنثثقثثاذ 
دوره  يلعب  الثثثذي  تثثث�م  وخطيبها 
معاً-اإل  بالعمل  دوهثثامثثيثثل  ج��س 
اأحدهما  بقتل  ذلثثك  بثثدل  قاما  اإذا 
الآخثثر-حثث�ثثسثثًنثثا ، مثثن الثث�ا�ثثسثثح اأن 
كثث�مثثيثثديثثا   رومان�سية  لي�ست  هثثثذه 
يت�قعها  الثثثثثثذي  مثثثثن  منثثث�ذجثثثيثثثة 
�سيك�ن  الفيلم  لكن   ، املثث�ثثسثثاهثثدون 

مليئاُ بالكثري من احلركة.
وقثثد حتثثدد م�عد طثثرح الفيلم يف 
دور ال�سينما الأمريكية يف 27 من 
�سهر كان�ن الثاين-يناير من العام 

2023 على "برامي فيدي�.

جوين ديب يقع 
يف حب حماميته

للممثل  اخلثثثا�ثثثسثثثة  احلثثثثيثثثثاة  عثثثثثثادت 
الأمريكي، ج�ين ديب، اإىل ال�اجهة 
تقارير  ك�سفت  بعدما  اأخثثثرى،  مثثرة 
كانت  حمامية  ي�اعد  اأنثثه  �سحفية، 
قد دافعت عنه يف ق�سية رفعها �سد 
الربيطانية.  �سن"  "ذا  �سحيفة 
اأن  زعمت  قد  �سابقة  تقارير  وكانت 
ديب واعد املحامية، كاميل فا�سكيز، 
التي دافعت عنه يف الق�سية املرف�عة 
هريد،   اآمبري  ال�سابقة،  زوجته  �سد 
املثثتثثحثثدة، لكن تبني يف  الثث�ليثثات  يف 

وقت لحق اأن اخلرب غري �سحيح.
وت�لت املحامية ج�يل ريت�س، وهي 
احلبيبة الفعلية، الدفاع عن ج�ين 
ديب يف بريطانيا، عندما رفع دع�ى 
�سن"  "ذا  �سحيفة  �ثثسثثد  ق�سائية 
بث"�سارب  ي�سفه  مقال  كتبت  التي 
يك�سب  مل  ديثثثثثب  لثثثكثثثن  زوجته". 
الثثتثثي رفعها  الثثقثث�ثثسثثائثثيثثة  الثثثدعثثث�ى 
بتهمة  الربيطانية  ال�سحيفة  �سد 
تتهمه  هثثريد  كانت  فيما  الت�سهري، 
"ي�  بالعتداء عليها. وكتبت جملة 
اأن ج�ين  اإ�ثثس ويكلي" الأمثثريكثثيثثة، 
ديب واملحامية منجذبان ب�سدة اإىل 

بع�سهما البع�س.

هذا ما يحدث بعد الإقالع عن التدخني 
املقلعني عن  اأن  م��ّسعة حديثة  درا�سة  وجدت 
قد  �سحي  حياة  منثثط  تبن�ا  الثثذيثثن  التدخني 
انخف�س لديهم خطر ال�فاة لأي �سبب بن�سبة 
%، وانخف�س خطر ال�فاة من ال�سرطان   27
%، ومن اأمرا�س القلب بن�سبة 28  بن�سبة 24 

.% %، ومن مر�س تنف�سي بن�سبة 30 
ال�طني  املعهد  اأجثثراهثثا  التي  الدرا�سة  ومتتاز 
لثثلثث�ثثسثثرطثثان بثثثالثثث�ليثثثات املثثتثثحثثدة بثثطثث�ل فرتة 
املتابعة للمقلعني عن التدخني والتي ا�ستمرت 

19 عاماً، لث 159937 �سخ�ساً.
ت�سمن  اإك�سربي�س"،  "ميديكال  مل�قع  ووفثثقثثاً 
منثثثط احلثثثيثثثاة الثث�ثثسثثحثثي احلثثثفثثثاظ عثثلثثى وزن 
اأطثثعثثمثثة �ثثسثثحثثيثثة، وممار�سة  اجلثث�ثثسثثم، وتثثثنثثثاول 
الن�ساط البدين. ومن املعروف اأن لالإقالع عن 
اله�سمي  التدخني ف�ائد عديدة على اجلهاز 

واللياقة البدنية ومظاهر ال�سيخ�خة.
تبني  اأن  اإىل  اجلديدة  الدرا�سة  نتائج  وت�سري 
عادات �سحية يعّزز من ف�ائد خط�ة الإقالع 
اإيجابياً على ط�ل  عن التدخني، واأنه ينعك�س 

الُعمر.

فيديو ير�سد عملية �سرقة وقحة
جم�هرات  متجر  �سرقة  عملية  فيدي�  مقاطع  ر�ثثسثثدت 
يف ني�زيلندا، مل تتم بعد منت�سف الليل، بل يف وقت كان 
التقطه  الثثذي  الفيدي�  ويظهر  باملت�س�قني.  يعج  ال�س�ق 
اأحد املارة 8 ل�س��س وهم يقتحم�ن متجرا يقع يف مركز 
يف  �ثثسثثرعثث�ا  حيث  ني�زيلندا،  يف  اأوكثثالنثثد  مبدينة  جتثثثاري 
ياأبه  الزجاج ونهب ما حتته من جم�هرات. ومل  حتطيم 
عنا�سر  حتى  ول  املثثكثثان  يف  املت�س�قني  بثث�جثث�د  الل�س��س 
الأمن، الذين ظهروا يف الفيدي�، ف�سرق�ا املتجر وفروا من 
املركز التجاري. وقالت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية 
اإن حثثرا�ثثس الأمثثثن يف املثثركثثز الثثتثثجثثاري كثثانثث�ا خائفني ومل 
يفعل�ا �سيئا يزيد عن مراقبة ال�سرقة. ومل يرك�س خلفهم 
اإل بعدما غادروا املتجر. ويف  اأحد عنا�سر الأمن يف املكان 
الت�سدي لل�س��س  امثثراأة عاملة يف املتجر  املقابل، حاولت 
و�سرخت عليهم مرارا " اأخرج�ا من هنا"، لكن الل�س��س 
جتاهل�ها. وعرت ال�سرطة يف وقت لحق على �سيارة تبعد 
اأنها ا�ستخدمت  كيل�مرت واحد من مكان احلثثادث، يعتقد 
للهروب. و�س�هدت الدماء على ال�سطح اخلارجي لل�سيارة، 

وجم�هرات مرتوكة بجانبها على الطريق.

�سبط متورطني بتزوير 50 مليون ورقه  نقدية
األقت اجلهات الأمنية يف ال�سع�دية القب�س على م�اطن 
العمالت  تزوير  يف  ت�رطهم  بعد  الثث�افثثديثثن؛  من  وعثثدد 
الأجنبية. ووثق ح�ساب وزارة الداخلية ”�سناب الداخلية“ 
وعث�رهم  املتهمني،  ملقر  الأمن  لرجال  املبا�سر  القتحام 
يف  الداخلية“،  ”�سناب  واأو�ثثسثثح  املزيفة.  العمالت  على 
�سع�دي  اأحدهم  اأن  وتبني  املتهمني،  اأنثثه مت �سبط  بيان، 
وال�س�رية  اليمنية  اجلن�سيات  من  والآخثثريثثن  اجلن�سية 
وامل�سرية، وداأب�ا على طباعة وتزييف العمالت الأجنبية 
الأمنية  واأكدت اجلهات  اأنها حقيقية.  واإيهام �سحاياهم 
العث�ر على 50 ملي�ن ورقة نقدية مزيفة متت طباعتها، 
حثثيثثث ُر�ثثثسثثثدت يف الثثفثثيثثديثث� املثثث�ثثثثق، فثثيثثمثثا جثثثرى اتخاذ 

الإجراءات القان�نية الالزمة بحق املتهمني.

ر�سد فقاعة غاز و�سط جمرة درب التبانة 
تدور  الثثغثثاز  مثثن  لفقاعة  عثثابثثراً  ر�ثثسثثد علماء فلك ظثثهثث�راً 
املجّرة  و�سط  يف  الأ�ثثسثث�د  الثقب  حثث�ل  "مذهلة"  ب�سرعات 
ُن�سرت اخلمي�س.  علمية  لدرا�سة  وفقاً  الأر�ثثس،  ت�سّم  التي 
ومثثثن �ثثسثثاأن اكثثتثث�ثثسثثاف هثثثذه الثثفثثقثثاعثثة الثثتثثي مل تثثتثثجثثاوز مدة 
ظه�رها ب�سع �ساعات اأن ي�فر معل�مات عن �سل�ك الثق�ب 
ال�س�داء. وما يزيد من غم��س هذه الأج�سام الفلكية اأنها 
غري ظاهرة بكل ما للكلمة من معنى، اإذ اأن ق�ة جاذبيتها 
متنع حتى ال�س�ء من الت�سرب منها. ويبعد الثقب الأ�س�د 
درب  جمرة  و�سط  *" ال�اقع  ايه  "�ساجيتاري��س  العمالق 
التبانة نح� 27 األف �سنة �س�ئية عن ك�كب الأر�س، واأمكَن 
ون�سرت  ح�له.  تثثدور  التي  النج�م  حركة  بف�سل  اكت�سافه 
�سبكة "اي ات�س تي" الدولية للمرا�سد الفلكية الرادي�ية يف 
اأيار/ماي� الفائت اأول �س�رة حللقة املادة التي تزّنر الثقب 
"اأملا"، وه�  الأ�س�د قبل امت�سا�سها فيه. والتقط تل�سك�ب 
اأحد هذه املرا�سد ويقع يف ت�سيلي، اإ�سارة "مفاجئة جداً" يف 
بيانات مراقبة "�ساجيتاري��س ايه *"، على ما اأو�سح ل�كالة 
الفلكية ما�سيك ويلغ��س من  الفيزياء  فران�س بر�س عامِل 

معهد "ماك�س بالنك" الأملاين لعلم الفلك الرادي�ي.

اليابان.. �سرا�سري للبحث عن ناجني يف الكوارث
وكان  الثثبثثعثثيثثد  غثثري  امل�ستقبل  يف  زلثثثثزال  وقثثثع  اإذا 
الأنقا�س،  من  اأطنان  حتت  حما�سرين  الناج�ن 
اأن  لتحديد م�اقعهم ميكن  امل�ستجيبني  اأول  فاإن 

يك�ن اأ�سراب ال�سرا�سري.
هذا ه� تطبيق حمتمل لبتكار حديث نفذه باحث�ن 
”حقائب  تركيب  يف  خالله  من  جنح�ا  ياباني�ن 
ظهر“ من اخلاليا ال�سم�سية والإلكرتونيات على 
جهاز  طريق  عن  حركتها  يف  والتحكم  احل�سرات 

التحكم عن بعد.
وطثثثثث�ر كثثيثثنثثجثثريو فثثثث�كثثثث�دا وفثثثريثثثقثثثه يف خمترب 
اليابانية  الأبثثحثثاث  �سركة  يف  الرقيقة  الأجثثهثثزة 
العمالقة ريكن فيلما مرنا من اخلاليا ال�سم�سية 
ب�سمك اأربعة ميكرونات، وعر�سه نح� ربع عر�س 

�سعرة الإن�سان، وميكن اأن يالئم بطن احل�سرة.
ويثث�ثثسثثمثثح الثثفثثيثثلثثم لثثلثث�ثثسثثر�ثثسثث�ر بثثالثثتثثحثثرك بحرية 
بينما ت�ّلد اخللية ال�سم�سية طاقة كافية ملعاجلة 
الأع�ساء احل�سية يف  اإىل  اإ�سارات الجتاه  واإر�سال 

م�ؤخرة احل�سرة.
�ثثسثثابثثقثثة ملكافحة  الثثعثثمثثل عثثلثثى جتثثثثثارب  ويثثعثثتثثمثثد 

احلثث�ثثسثثرات يف جثثامثثعثثة نثثانثثيثثانثثغ الثثتثثكثثنثث�لثث�جثثيثثة يف 
اأن ينتج عنها ذات ي�م ح�سرات  �سنغاف�رة وميكن 
تركيبها  بثثثني  جتثثمثثع  اأي  هثثجثثيثثنثثة،  )�ثثثسثثثايثثثبثثث�رغ( 
املركبة  املتط�رة  واملثثعثثدات  الطبيعي  البي�ل�جي 
اأج�سادها وميكنها دخ�ل مناطق خطرة ب�سكل  يف 

اأكر كفاءة من اأجهزة الإن�سان الآيل.
داخل  املثث�جثث�دة  البطاريات  ”تنفد  فثث�كثث�دا  وقثثال 
ب�سرعة، وبالتايل  ال�سغرية  الآيل  الإن�سان  اأجهزة 
الرئي�سة  املثثيثثزة  اأق�سر،  ال�ستك�ساف  وقثثت  ي�سبح 
الأمر  يتعلق  عندما  اأنثثه  هي  �سايب�رج(  )حل�سرة 
تلقاء  تتحرك من  احل�سرة  فثثاإن  احل�سرة،  بحركة 
لي�ست  املطل�بة  الكهرباء  فثثاإن  وبثثالثثتثثايل  نف�سها، 

بالقدر ذاته“.
�ثثسثثرا�ثثسثثري مدغ�سقر  وفثثريثثقثثه  فثثث�كثثث�دا  واخثثثتثثثار 
املعدات  حلمل  يكفي  مبثثا  كثثبثثرية  لأنثثهثثا  للتجارب 
ولي�س لها اأجنحة تعرت�س طريقها. وحتى عندما 
ظه�رها،  على  والفيلم  الظهر  حقيبة  ل�سق  يتم 
اأو تعديل  ميكن للح�سرات اجتياز عقبات �سغرية 

و�سعها اإذا انقلبت.

املمثلة الأمريكية مايا هوك لدى ح�سورها العر�ش اخلا�ش لنيتفليك�ش »قم بالنتقام«  يف لو�ش اأجنلو�ش، كاليفورنيا )ا ف ب(

�ساكريا تتحدث لأول مرة عن 
انف�سالها عن بيكيه 

جريارد  الإ�سباين  القدم  كثثرة  بالعب  عالقتها  عن  �ساكريا  العاملية  النجمة  حتدثت 
بيكيه، اإثر بداية انف�سالهما وتاأثري ذلك على ولديهما.

�ساكريا التي ظهرت على غالف جملة Elle المريكية ك�سفت انه اثر انف�سالهما يف 
الأم�ر  لكن  الأمثثر،  ت�ست�عب  اأن  وحاولت  هادئة  بقيت  املا�سي  ي�ني�   - �سهر حزيران 
النف�سال  يتقبال  مل  اأي�ساً  ولديها  ولأن  عامة  �سخ�سية  لأنها  اليها  بالن�سبة  �سعبة 
�سن�ات   9 ميالن  ولديها  حماية  الإمثثكثثان  قثثدر  حتثثاول  اأنها  �ساكريا  اأ�سافت  ب�سه�لة. 
و�سا�سا 7 �سن�ات لأنهما اأول�يتها يف احلياة لكن عندما ي�سمعان اأ�سياء يف املدر�سة من 
اأ�سدقائهم ي�ؤثر ذلك عليهما. قالت �ساكريا اإنها و�سعت كل ما لديها يف هذه العالقة 
والف�ز  القدم  كثثرة  لعب  من  يتمكن  لكي  بيكيه  لدعم  اإ�سبانيا  اىل  اأتثثت  عائلتها،  ويف 

بالألقاب وهذا ما �سمح لها اأن تخلق رابطا رائعا مع ولديها ل �سيء ميكنه تدمريه.


