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جل�سة خا�سة ملجل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة حول اإيران  )ا ف ب(

الدخان يت�ساعد يف حقل نفط عقب �سربات تركية يف احل�سكة   )ا ف ب(

مو�سكو تعلن �إحباط هجوم �إرهابي على �ساوث �سرتمي 

رو�ضيا: اأمريكا تطور برامج بيولوجية يف اأوكرانيا و�ضنف�ضحها
الأمم املتحدة: 40 طفاًل قتلوا خالل تظاهرات اإيران

•• نيويورك-وكاالت:

الحتجاجات  ت��وا���س��ل  وق���ع  ع��ل��ى 
التي تفجرت يف اإيران منذ �سبتمرب 
مه�سا  ال�����س��اب��ة  اإث���ر مقتل  امل��ا���س��ي 
حد  على  القمع  وا�ستمرار  اأميني، 
���س��واء، اأع��رب��ت الأمم امل��ت��ح��دة عن 
احلا�سلة  الن��ت��ه��اك��ات  م��ن  قلقها 

بحق املتظاهرين يف البلد.
املتحدة  الأمم  م���ف���و����س  وق�������ال 
فولكر  الإن�����س��ان،  حلقوق  ال�سامي 
تورك، اخلمي�س، يف م�ستهل اجتماع 
جنيف،  يف  الإن�سان  حقوق  ملجل�س 
اعتقلوا، منذ  األف �سخ�س   14 اإن 
اأطفال،  بينهم  الحتجاجات،  ب��دء 
بينهم   ،300 من  اأك��ر  قتل  فيما 

امراأة.  20 و  طفل   40
ك��م��ا اأك����د اأن����ه ي�����س��ع��ر ب��ق��ل��ق عميق 
عمليات  يف  ال��ك��ب��رة  ال���زي���ادة  اإزاء 
اإ�سدار  اإىل  اإ�����س����ارة  يف  الإع��������دام، 
 7 م��ن  اأك��ر  الق�سائية  ال�سلطات 
بحق  الآن،  حتى  ب���الإع���دام  اأح��ك��ام 

م�ساركني يف التظاهرات.
�ساملة  اأزم��ة  هناك  اأن  على  و�سدد 
ب�سكل  اإي����ران،  الإن�����س��ان يف  حلقوق 
اإىل وقف  ال�����س��ل��ط��ات  داع���ي���اً  ع����ام، 
وغر  ال�سروري  غر  ال�ستخدام 

املتنا�سب للقوة.
اإىل ذلك، عرب عن خماوفه من اأن 
اأميني،  مه�سا  وف��اة  يف  التحقيقات 

قبل  عاماً   22 العمر  من  البالغة 
�سهرين، مل تف باملعاير الدولية.

طلبت  املفو�سية  اأن  ك�سف  كذلك، 
من ال�سلطات الإيرانية اإذناً لزيارة 
مل  لكنها  الأو�ساع،  وتفقد  البلد، 

تتلق رداً.
امل��ح��ق��ق الأمم���ي  م��ن ج��ه��ت��ه، راأى 
ال��و���س��ع يف  اأن  ب����اإي����ران،  اخل���ا����س 
ي��ن��ذر باخلطر،  ال��ك��ردي��ة  امل��ن��اط��ق 
معترباً اأن ال�سلطات قدمت تقارير 
حول  ال�سحة«  من  لها  اأ�سا�س  »ل 

الحتجاجات.
وك���ان���ت اأن��ال��ي��ن��ا ب���رب���وك، وزي����رة 
اخل���ارج���ي���ة الأمل����ان����ي����ة، اأع���ل���ن���ت يف 
جمل�س  اأع�����س��اء  اأن  ���س��اب��ق،  وق���ت 
حقوق الإن�سان ي�سعون اإىل ت�سكيل 
احلا�سلة  النتهاكات  توثق  جلنة 

ب��ح��ق امل��ت��ظ��اه��ري��ن. وق��ال��ت قبيل 
جنيف:  يف  ب��الج��ت��م��اع  ال��ت��ح��اق��ه��ا 
اليوم ميكن ملجل�س حقوق الإن�سان 
ينادي  اأن  امل��ت��ح��دة  ل���لأمم  ال��ت��اب��ع 
للتجزئة  ال��ق��اب��ل��ة  غ��ر  ب��احل��ق��وق 
ل�����س��ع��ب اإي������ران. ك��م��ا اع���ت���ربت اأنه 
اأمام املجل�س املوؤلف من 47 دولة، 
وال�سرب  الظلم  �سد  ال��راي��ة  رف��ع 
واإطلق النار االذي ي�سعى النظام 
تدمر  اإىل  ع����ربه����ا  الإي������������راين 

الحتجاج ال�سلمي.
اإىل ذلك، اأكدت اأن طهران رف�ست 
م���������رارا دخ��������ول امل�����ق�����رر اخل���ا����س 
جمل�س  دول  لكن  املتحدة،  ل��لأمم 
اآلية  اليوم  حقوق الإن�سان، �ستقرر 
انتهاكات  يف  للتحقيق  م�ستقلة 

حقوق الإن�سان والتعامل معها.

�ضربيا وكو�ضوفو تتفقان على جتنب الت�ضعيد
•• عوا�صم-وكاالت:

قال املمثل الأعلى لل�سوؤون اخلارجية وال�سيا�سة الأمنية للحتاد الأوروبي جوزيب 
من  املزيد  لتجنب  اإج���راءات  على  اتفاق  اإىل  تو�سلتا  وكو�سوفو  �سربيا  اإن  بوريل، 
الت�سعيد.  واأ�ساف بوريل يف تغريدة له على موقع التوا�سل الجتماعي )تويرت(: 
وكو�سوفو  �سربيا  يف  املفاو�سني  كبار  اأن  اأعلن  اأن  للغاية  ي�سرين  ات��ف��اق...  لدينا 
اإ�سراف الحتاد الأوروبي ،على اإجراءات لتجنب املزيد من الت�سعيد  اتفقوا، حتت 

والرتكيز ب�سكل كامل على القرتاح املتعلق بتطبيع علقاتهما.
وقال بوريل اإنه �سيدعو الأطراف يف الأيام القادمة ملناق�سة اخلطوات التالية و�سكر 
املمثل اخلا�س للحتاد الأوروبي للحوار بني بلغراد وبري�ستينا مرو�سلف لجاك 

وجميع الأطراف على العمل ال�ساق.
وتابع بوريل: �سنبحث الآن اخلطوات التالية يف اإطار اقرتاحنا لتطبيع العلقات 

بني الطرفني.
ومت التفاق على اأن تتوقف �سربيا عن اإ�سدار لوحات ترخي�س لل�سيارات اخلا�سة 
مبدن كو�سوفو واأن تتوقف الأخرة عن اتخاذ املزيد من الإجراءات املتعلقة باإعادة 

ت�سجيل املركبات.
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الهالل الأحمر يطلق حملته ال�ستوية ال�سنوية 

مل�ساعدة ن�سف مليون �سخ�ص يف 31 دولة

اأخبار الإمارات

نيوزويك: »�ساروخ بولندا«... 

جر�ص اإنذار لدعاة احلرب املفتوحة

عربي ودويل

اليوم.. 4 مواجهات مثرية يف بداية اجلولة 

الثانية للمونديال اأبرزها قطر وال�سنغال

الفجر الريا�سي

��ستقبل وزير �لقو�ت �مل�سلحة �لفرن�سي 

رئي�س الدولة وملك الأردن يبحثان العالقات الأخوية
رئي�س الدولة خلل مباحثاته مع ملك الأردن    )وام(

عا�ضم منري رئي�ًضا جديًدا لالأركان يف باك�ضتان 
•• ا�صالم اباد-اأ ف ب:

العامة يف  الأرك����ان  لهيئة  ق��ائ��ًدا ج��دي��ًدا  �سيد عا�سم منر  ُع��نينّ اجل���رال 
متلك  ال��ت��ي  الإ���س��لم��ي��ة  اجلمهورية  ه��ذه  يف  مهم  من�سب  وه��و  باك�ستان، 

ال�سلح النووي، على ما اأعلنت احلكومة الباك�ستانية اخلمي�س.
الباك�ستاين  ال����������وزراء  رئ���ي�������س  واخ�����ت�����ار 
با�ستخدام  منر  اجل��رال  �سريف  �سهباز 
كتبت  ح�سبما  ال��د���س��ت��وري��ة،  ���س��لح��ي��ات��ه 
وزي�������رة الإع��������لم م�����رمي اأورجن�����زي�����ب يف 

تغريدة.
ول ي�����زال ي��ت��ع��نينّ ع��ل��ى ال��رئ��ي�����س ع���ارف 
علوي املوافقة على هذه الت�سمية. وعلوي 
الإن�ساف  ح��رك��ة  امل��ع��ار���س  احل���زب  ع�سو 
الباك�ستانية بزعامة رئي�س الوزراء ال�سابق 

عمران خان.
امل�سوؤول حالًيا عن  ويحلنّ اجلرال منر، 

مكان  والنقل،  الباك�ستاين  اجلي�س  اإم���دادات 
الأرك��ان منذ  �سيتقاعد بعدما قاد هيئة  ال��ذي  باجوا  اجل��رال قمر جاويد 
2016. وتوىل اجلرال منر �سابقا رئا�سة جهاز  الثاين نوفمرب  ت�سرين 
ال�ستخبارات الع�سكرية. واأُقيل من هذا املن�سب يف العام 2019 بعد ثمانية 
اأ�سهر فقط على ت�سميته، بناًء على طلب عمران خان الذي كان حينها رئي�ًسا 
الباك�ستاين بنفوذ  للحكومة، وفق و�سائل الإعلم املحلية. ويتمتنّع اجلي�س 
ا اأنه كان يف ال�سلطة لأكر  كبر على احلياة ال�سيا�سية الباك�ستانية، خ�سو�سً

من 37 عاًما منذ ا�ستقلل باك�ستان يف العام 1947.

اليورو  منطقة  يف  الت�ضخم 
ي����ق����رب م�����ن ال�������ذروة 

•• ميالنو-رويرتز:

نائب  ج��ي��ن��دو���س  ل��وي�����س دي  ق���ال 
رئ��ي�����س ال��ب��ن��ك امل���رك���زي الأوروب�����ي 
اأم�������س اخل��م��ي�����س اإن ال��ت�����س��خ��م يف 
م��ن��ط��ق��ة ال�����ي�����ورو ����س���ي���ح���وم حول 
ال�سهور  يف  ال���راه���ن���ة  م�����س��ت��وي��ات��ه 
ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة ق��ب��ل اأن ي���ب���داأ يف 
من  الأول  الن�سف  يف  النخفا�س 

.2023
واأ������س�����اف خ�����لل ح�����دث م�����ايل يف 
املرجح  م��ن  الت�سخم  اأن  م��ي��لن��و 
يقرتب  اأو  ذروت������ه  ب��ل��غ  ي���ك���ون  اأن 
منها على كل حال. وتابع بالن�سبة 
)للت�سخم( الأ�سا�سي... اعتقد اأننا 
رمبا  بالذروة،  يتعلق  فيما  بلغناها 
اأو  ���س��ع��ودا  واح����دة  ع�سرية  نقطة 
اأننا  اعتقد  لكنني  �سيحوم،  ن��زول، 
الن�سف  خ��لل  انخفا�سا  �سن�سهد 

الأول من العام املقبل. 
وم����ن����ذ ب�������دء احل��������رب ال���رو����س���ي���ة 
الوكرانية ت�ساعدت ن�سب الت�سخم 

يف معظم دول الحتار الأوروبي.

والغاز  النفط  تورد  لن  رو�ضيا 
للدول الداعمة ل�ضقف الأ�ضعار 

•• مو�صكو-رويرتز:

اإن  اخلمي�س  اأم�س  الكرملني  قال 
النفط  ت��وري��د  ت��ع��ت��زم  ل  مو�سكو 
تدعم فر�س  التي  ل��ل��دول  وال��غ��از 
الرو�سي،  ال��ن��ف��ط  ل�����س��ع��ر  ���س��ق��ف 
ال���ق���رار  اأن  اإىل  اأ������س�����ار  اأن������ه  اإل 
كافة  بعد حتليل  �سُيتخذ  النهائي 

البيانات.
وت��ت��ط��ل��ع جم��م��وع��ة ال�����س��ب��ع اإىل 
النفط  ل�سعر  اأق�����س��ى  ح��د  و���س��ع 
الرو�سي املنقول بحرا يرتاوح بني 
65 و70 دولرا للربميل، اإل اأن 
حكومات دول الحتاد الأوروبي مل 
تتفق بعد على ال�سعر، ومن املقرر 

اأن ت�ستمر املحادثات بهذا ال�ساأن.
الكرملني  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
ات�ساله  يف  ب��ي�����س��ك��وف  دم���ي���رتي 
اعتبارا  ال�سحفيني  م��ع  ال��ي��وم��ي 
الرئي�س  م��وق��ف  ن��دع��م  الآن،  م��ن 
توريد  ب���ع���دم  ب���وت���ني  ف���لدمي���ر 
النفط والغاز للدول التي �ست�سع 

)احلد الأق�سى( و�ستن�سم له.

القتال  املتحدة يف  الوليات  �سريك 
الإ�سلمية،  ال���دول���ة  تنظيم  ���س��د 
الأرا�������س������ي  �����س����رب����ت  ت����رك����ي����ا  اإن 
فعلته  اأع��م��ق مم��ا  ب�سكل  ال�����س��وري��ة 
يف  وق��ال��ت  ال�����س��اب��ق��ة.  عملياتها  يف 
بيان اإن ال�سربات قتلت 15 مدنيا 
ق���وات احلكومة  م��ن  ج��ن��دي��ا  و25 

ال�سورية.
ووعد الرئي�س الرتكي رجب طيب 
اإن  العملية وقال  بتو�سيع  اأردوغ��ان 
اأنقرة �ستتوغل بريا يف الوقت الذي 

تراه منا�سبا.
����س���وري���ا  ب�����ي�����ان ق���������وات  وج���������اء يف 
ي�ستهدف  العدو  اأن  الدميقراطية 
لقواتنا  ك���ب���رة  ����س���رب���ات  ت��وج��ي��ه 
ومراكز  قادتنا  وخا�سة  الدفاعية 
ميهد  الطريقة  وب��ه��ذه  قيادتنا... 
ل��ه��ج��وم ب����ري. وت��وغ��ل��ت اأن���ق���رة يف 
ثلث  بالفعل  ال�����س��وري��ة  الأرا����س���ي 
م�ستهدفة   2016 عام  منذ  مرات 

اجلماعات امل�سلحة الكردية.

مقتل وزير دفاع ق�سد يف �لق�سف �لرتكي

�ضربات تركية ت�ضتهدف من�ضاآت نفطية ب�ضمال �ضوريا 
•• عمان-رويرتز:

اإن  اأم�����س اخلمي�س،  م�����س��ادر  ق��ال��ت 
يف  الدفاع  لهيئة  امل�سرتك  الرئي�س 
ق���وات ���س��وري��ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة ق�سد 
ري���زان ك��ل��و، واث��ن��ني م��ن مرافقيه، 
الرتكية  ل��ل��ق��وات  ق�سف  يف  ق��ت��ل��وا 

على مدينة القام�سلي.
واأكدت امل�سادر، اأن كلو كان ي�ستقل 
عندما  ل��ل��ت��م��وي��ه  اآب  ب��ي��ك  ���س��ي��ارة 
تابعة  م�������س���رة  ط����ائ����رة  ق�����س��ف��ت 
دوار  عند  �سيارته  الرتكية  للقوات 
اأدى  م��ا  القام�سلي  يف  القرموطي 
الثنني،  مرافقيه  م��ع  مقتله  اإىل 
�سبوتنيك  وك��ال��ة  ذك��رت��ه  مل��ا  وف��ق��اً 

اأم�س اخلمي�س.
حملية  م�سادر  ثلثة  وق��ال��ت  ه��ذا 
ت��رك��ي��ة م�سرة  ه��ن��اك ط��ائ��رات  اإن 
رئي�سية  نفطية  من�ساآت  ت�ستهدف 
تديرها قوات �سوريا الدميقراطية 
التي يقودها الأكراد يف �سمال �سرق 
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الربملان الليبي: ل ميكن 
حلكومة الدبيبة ال�ضتمرار

•• طرابل�س-وكاالت:

حذر  اأ�سهر،  منذ  ليبيا  تعي�سها  التي  والتوتر  النق�سام  حالة  و�سط 
الوحدة  حكومة  ا�ستمرار  من  �سالح  عقيلة  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س 

الوطنية برئا�سة عبداحلميد الدبيبة يف ال�سلطة.
املنطقة  اأع��ي��ان  م��ع  اجتماعه  خ��لل  األ��ق��اه��ا  �سوتية  كلمة  يف  وق���ال 
يف  ف�سلت  الدبيبة  حكومة  اإن  اخلمي�س،  الأرب��ع��اء-  ليل  اجلنوبية، 
ال�سوي�سرية  جنيف  مدينة  يف  اأجلها  من  انتخبت  التي  املهام  اإجن��از 
وتوفر حاجيات  املوؤ�س�سات  توحيد  2019، وهي  عام  �سهر فرباير 
املواطنني واإجراء النتخابات وامل�ساحلة الوطنية، ومت�سكت بالبقاء 
يف ال�سلطة رغم انتهاء مدتها القانونية واملحددة بتاريخ 24 دي�سمرب 

و�سحب الربملان الثقة منها.  2021
اإل  ي��ك��ون  اأن  ميكن  ل  العا�سمة  م��ن  احلكومة  عمل  اأن  اع��ت��رب  كما 
مع  بالتفاق  اأو  يرف�سه  م��ا  وه��و  امل�سلحة،  بالقوة  اإم��ا  بطريقتني، 

املجموعات امل�سلحة يف املنطقة الغربية.
اأن  اأن عمل احلكومة يف طرابل�س غر�سه الفو�سى. واعترب  واأ�ساف 
�سيا�سي  باتفاق  جديدة  حكومة  بتكليف  �سلحياته  مار�س  الربملان 
بني الربملان واملجل�س الأعلى للدولة، برئا�سة فتحي با�ساغا، م�سيفاً 
باأن يكون عمل هذه  ا�ستقرار ليبيا مت�سكت  ال��دول التي ل تريد  اأن 

احلكومة من العا�سمة.
اأ�سدر  اأب��دا، بل  اأن جمل�س النواب مل يعرقل النتخابات  اأكد  كذلك 

قوانني انتخاب ال�سلطة الت�سريعية وانتخاب الرئي�س.
)برملانيا(  نائبا   12 من  م�سرتكة  جلنة  اجتماع  على  اتفقنا  وق��ال 
خلف  عليها  التي  امل��واد  بع�س  حلل  ال��دول��ة  مبجل�س  ع�سوا  و12 

وهي حوايل �ست مواد.
وكان املجل�س الأعلى للدولة يف ليبيا اتهم قبل اأيام ميلي�سيات تابعة 
لبحث  خم�س�سة  جل�سة  عقد  من  اأع�سائها  مبنع  الدبيبة  حلكومة 

املنا�سب ال�سيادية وال�سلطة التنفيذية.

�سكان يف طابور للو�سول اإىل م�سخة مياه يف حديقة مللء الزجاجات البل�ستيكية يف كييف   )ا ف ب(

•• عوا�صم-وكاالت:

لأوكرانيا  اتهامها  رو�سيا  ج��ددت 
بيولوجية  جت���������ارب  ب�������اإج�������راء 
ع�������س���ك���ري���ة، ب����رع����اي����ة وت���وج���ي���ه 
م���وؤمت���ر �سحايف  ف��ف��ي  اأم����رك����ي، 
وزير  ن��ائ��ب  اأك���د  اخلمي�س،  اأم�����س 
�سرغي  ال����رو�����س����ي  اخل����ارج����ي����ة 
كافة  ب����لده  ل���دى  اأن  ري���اب���ك���وف، 
البيولوجية  التجارب  على  الأدل��ة 

الع�سكرية التي جتريها كييف.
الأوكرانية  ال�����س��ل��ط��ات  ات��ه��م  ك��م��ا 
باإجراء بع�س تلك التجارب بقرب 

احلدود الرو�سية.
املختربات  اأن  اإىل  اأ�سار  ذل��ك،  اإىل 
البيولوجية الع�سكرية يف اأوكرانيا 
اأن  م��وؤك��دا  وا�سنطن،  م��ن  مم��ول��ة 
مو�سكو تعمل على ف�سح تفا�سيل 

تلك التجارب.
وق��������ال: وا����س���ن���ط���ن ت���ت���ه���رب من 
ب�ساأن  ال���ت�������س���اوؤلت  ع���ن  الإج����اب����ة 
على  ال���ب���ي���ول���وج���ي���ة  اأن�������س���ط���ت���ه���ا 

الأرا�سي الأوكرانية.
ب����لده قدمت  اأن  اأو����س���ح  ك��ذل��ك، 
الوثائق  كافة  املا�سي  مار�س  منذ 

التي تثبت هذا الأمر.
هذا واأعلن جهاز الأمن الفيدرايل 

الأم���وال واإح��داث��ي��ات امل��ك��ان الذي 
ي��خ��ط��ط ل��ت��ن��ف��ي��ذ الن���ف���ج���ار فيه 

وذلك مبنطقة فولغوغراد.
�ساوث  اأنابيب  خط  م�سروع  وك��ان 
الغاز  ن��ق��ل  اإىل  ي���ه���دف  ����س���رتمي 
اإىل  الأ���س��ود  البحر  ع��رب  الرو�سي 
وقت لحق  األغي يف  لكنه  بلغاريا، 
وحل حمله م�سروع ترك �سرتمي.

وك���ان اجل��ي�����س ال��رو���س��ي ق��د اتهم 
بال�سلوع  ل��ن��دن  ال�����س��ه��ر،  م��ط��ل��ع 
يف  ت�سببت  ال��ت��ي  الن���ف���ج���ارات  يف 
خطي  م���ن  �سبتمرب  يف  ت�����س��رب��ات 
و2   1 �سرتمي  ن��ورد  الغاز  اأنابيب 
يف بحر البلطيق اللذين بنيا لنقل 

الغاز الرو�سي اإىل اأوروبا.
وكتبت وزارة الدفاع الرو�سية على 
تلغرام وقتها: �سارك ممثلون من 
وحدة تابعة للبحرية الربيطانية 
وتنفيذ  والإم�����داد  التخطيط  يف 
البلطيق  الإرهابي يف بحر  العمل 
عمل  ل��ت��خ��ري��ب  �سبتمرب   26 يف 
�سرتمي  ن��ورد  الغاز  اأنابيب  خطي 

و2.  1
وتقول رو�سيا، التي مدت خطوط 
الأنابيب نورد �سرتمي مع �سركاء 
الأ����س���رار جنمت عن  اإن  اأج��ان��ب، 

اأعمال تخريب.

اإحباطه  اخل���م���ي�������س،  ال����رو�����س����ي، 
اأنابيب  خط  على  اإره��اب��ي  لهجوم 
ال���ذي ميد  غ��از ال�سيل اجل��ن��وب��ي، 

تركيا واأوروبا بالطاقة.
اأن��ه نتيجة  وج��اء يف بيان اجل��ه��از 
ملجموعة من الإجراءات العملياتية 
متت احليلولة دون تنفيذ حماولة 
الأوكرانية  ال�ستخبارات  من قبل 

واإرهابي  تخريبي  عمل  لرت��ك��اب 
اأن���اب���ي���ب ال���غ���از �ساوث  ع��ل��ى خ���ط 
�����س����رتمي )ال�������س���ي���ل اجل����ن����وب����ي(، 
وال������ذي ي��ت��م م���ن خ���لل���ه اإم�����داد 

تركيا واأوروبا بالطاقة.
كما اأف��اد مكتب الأم��ن الفيدرايل 
م����واط����ن����ني  اع�����ت�����ق�����ال  مت  اأن�����������ه 
التح�سر  يف  ����س���ال���ع���ني  رو��������س 

حيث  الإره��اب��ي،  الهجوم  وتنفيذ 
مت���ت م�������س���ادرة 4 اأرب����ع����ة األ���غ���ام 
كيلوغرامات  و4  مغناطي�سية، 
األ���ف  و593  ال��ب��ل���س��ت��ي��ت،  م���ن 
روبل وو�سائل ات�سال حتتوي على 
م��را���س��لت م��ع اجل��ه��ات اخلا�سة 
لتجميع  وت��ع��ل��ي��م��ات  ب���اأوك���ران���ي���ا، 
وتركيب عبوة نا�سفة، وكذلك نقل 

اأدانتها  ���س��رب��ات ج��وي��ة  ���س��وري��ا، يف 
الوليات املتحدة ب�سدة.

الدميقراطية  �سوريا  ق��وات  وقالت 
من   11 ب��ي��ن��ه��م  م���ن  ع�����س��رات  اإن 
مقاتليها لقوا حتفهم يف ال�سربات، 
وهذه هي املرة الأوىل التي ت�ستهدف 
النفط  حقول  منهجيا  تركيا  فيها 
عليها  ت�����س��ي��ط��ر  ال���ت���ي  امل��ن��ط��ق��ة  يف 

قوات �سوريا الدميقراطية.
�سن  تركية  حربية  طائرات  وب��داأت 
�سربات على قواعد وحدات حماية 
�سمال  يف  ال�سورية  الكردية  ال�سعب 
�سوريا مطلع الأ�سبوع مما اأدى اإىل 
�سربات انتقامية على طول احلدود 

ال�سورية.
الدميقراطية،  �سوريا  قوات  وقالت 

الإمارات توؤكد اأن الدبلوما�ضية ال�ضبيل 
الوحيد لإنهاء الأزمة الرو�ضية الأوكرانية 

•• اأبوظبي-وام:

الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزير  م�ساعدة  ن�سيبة  لنا  معايل  اأ�سدرت 
لل�سوؤون ال�سيا�سية بياناً فيما يلي ن�سه: 

اإىل وق��ف الت�سعيد واحلوار،  ب��داي��ة الأزم���ة  دع��ت دول��ة الإم����ارات منذ 
..توؤمن  ال�سدد  ه��ذا  يف  الدبلوما�سية  امل��ب��ادرات  جميع  بدعم  وق��ام��ت 
تزال هي  الدبلوما�سية ل  باأن  را�سخاً  اإمياناً  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
ال�سبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، وت�سارك دولة الإمارات املجتمع الدويل 
داخل  املدنيني  على  احل��ايل  الو�سع  تداعيات  ب�ساأن  العميقة  خماوفه 
ال�سعيدين  على  وال�ستقرار  والأم��ن  ال�سلم  وعلى  وخارجها،  اأوكرانيا 

الإقليمي والدويل.                                     )التفا�سيل �س5(

مبعوث �لواليات �ملتحدة للحريات �لدينية: 
الوليات املتحدة والإمارات تعترب 

التعددية والتنوع م�ضادر قوة 
•• اأبوظبي-وام:

املكلف  الأمريكية  املتحدة  للوليات  املتجول  ال�سفر  ح�سني  ر�ساد  اأك��د 
باحلرية الدينية الدولية اأن التعددية والتنوع تعترب م�سادر لقوة دولة 
والتعاي�س  الت�سامح  وثقافة  والديني  الثقايف  التنوع  مثمنا  الإم���ارات 

ال�سلمي يف املجتمع. 
وقال ال�سفر ر�ساد ح�سني الذي يزور الدولة حاليا يف ت�سريح لوكالة 
اأبوظبي والذي ي�سمل  العائلة الإبراهيمية يف  اإن دار   .. اأنباء الإم��ارات 
م�سجدا وكني�سة ومعبدا يف مكان واحد واملقرر افتتاحه يف عام 2023، 
يوؤكد ثقافة الت�سامح والتعاي�س لدولة الإمارات ودعمها لتنوع املجتمعات 

الدينية.                              )التفا�سيل �س3(

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  بحث �ساحب 
ال��ث��اين بن  امل��ل��ك عبد اهلل  اأخ��ي��ه �ساحب اجل��لل��ة  )حفظه اهلل( م��ع 
الأخوية  العلقات  اأم�س  الها�سمية  الأردن��ي��ة  اململكة  عاهل  احل�سني 
ال��وث��ي��ق��ة ال��ت��ي جت��م��ع ال��ب��ل��دي��ن وخم��ت��ل��ف ج��وان��ب ال��ت��ع��اون والعمل 

امل�سرتك الذي يحقق م�ساحلهما املتبادلة.

ال��ث��اين، متمنياً  ب��ل��ده  ب��اأخ��ي��ه ج��لل��ة م��ل��ك الأردن يف  ���س��م��وه  ورح���ب 
دوام  ال�سقيق  و�سعبه  ول����لأردن  وال�����س��ع��ادة  ال�سحة  م��وف��ور  جلللته 

التقدم والزدهار.
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل  اخ��رى  جهة  م��ن 
نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( ام�س �� يف ق�سر ال�ساطئ يف اأبوظبي 
اجلمهورية  يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  وزي���ر  ل��وك��ورن��و  �سبا�ستيان  م��ع��ايل   ����

الفرن�سية ال�سديقة .                      )التفا�سيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات

الحتاد الن�ضائي يعزز الوعي باأهمية ا�ضتغالل امل�ضاحات املنزلية يف دعم منظومة الأمن الغذائي

جامعة حمدان بن حممد الذكية و الفلبني املفتوحة يناق�ضان الإطار املرجعي ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل
•• دبي-وام: 

نظمت جامعة حمدان بن حممد الذكية وجامعة الفلبني 
املفتوحة حلقًة نقا�سية افرتا�سية لت�سليط ال�سوء على 
الإلكرتونية  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات  املرجعي  الإط���ار 
اآ�سيا  ملنطقة  بالتكنولوجيا  واملعززة  والذكية  واملفتوحة 
اأثناء  ال��ت��ي مت��ت م�ساركتها  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  وع��ر���س 

تطبيق الإطار على نطاٍق عاملي خلل العام 2022.
للتعليم  ال��دويل  املجل�س  مع  بال�سراكة  اجلل�سة  وعقدت 
املفتوح والتعليم عن بعد، و�سهدت ح�سور 100 م�سارًك 
املرجعي ملنطقة  الإط��ار  من �سمنهم ممثلني عن احت��اد 

اآ�سيا، اإىل جانب خرباء �سمان اجلودة يف جمال التعليم 
العايل، والطاقم الإداري واأع�ساء الهيئة التدري�سية.

واأكد �سعادة الدكتور من�سور العور، رئي�س جامعة حمدان 
بن حممد الذكية، اأهمية هذه اجلل�سة يف تعزيز التعاون 
امل�ستمر وت�سهيل قنوات  ال��دويل وتوطيد ج�سور احل��وار 
الح�سائية  البيانات  واأح���دث  املمار�سات  اأف�سل  ت��ب��ادل 
التي من �ساأنها تر�سيخ دور منظومة التعليم الذكي كقوة 

حمورية يف التعليم العايل.
وتطبيقه  ومكوناته  املرجعي  الإط���ار  امل�ساركون  وبحث 
على  بناًء  الآ�سيوية  اجلامعات  ممار�سات  اأف�سل  وعر�س 
روؤى  وم�����س��ارك��ة   ،2022 ع��ام  يف  ع��امل��ي��اً  الإط����ار  تطبيق 

النقا�سية  احل��ل��ق��ة  امل�����س��ارك��ني يف  واخل�����رباء  امل��ت��ح��دث��ني 
تطبيق  يتيحها  التي  وامل��زاي��ا  الفر�س  ح��ول  واجلمهور 

الإطار.
واخلرباء،  املتحدثني  من  نخبٍة  م�ساركة  احل��دث  و�سهد 
املجل�س  ع���ام  اأم����ني  جيل�سفيك،  ت����ورون  �سمنهم  وم���ن 
تولَّت  والتي  بعد،  عن  والتعلم  املفتوح  للتعليم  ال��دويل 
رئي�س  بينا،  دي��ل  ميليندا  وال��دك��ت��ورة  النقا�سات؛  اإدارة 
جامعة الفلبني املفتوحة، اإىل جانب ممثلني عن جامعة 
املفتوحة  ال�سني  وجامعة   Asia e University
حممد  بن  حمدان  وجامعة  املفتوحة  الفلبني  وجامعة 

الذكية.

رئي�س الدولة وملك الأردن يبحثان العالقات الأخوية

•• اأبوظبي-وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
عبد  امللك  اجلللة  �ساحب  اأخيه  مع  اهلل(  )حفظه  الدولة 
اهلل الثاين بن احل�سني عاهل اململكة الأردنية الها�سمية اأم�س 
وخمتلف  البلدين  جتمع  التي  الوثيقة  الأخ��وي��ة  العلقات 
م�ساحلهما  يحقق  ال��ذي  امل�سرتك  والعمل  التعاون  جوانب 

بلده  يف  الأردن  ملك  جللة  باأخيه  �سموه  ورح��ب  املتبادلة. 
الثاين، متمنياً جلللته موفور ال�سحة وال�سعادة وللأردن 

و�سعبه ال�سقيق دوام التقدم والزدهار.
�� خلل  كما ا�ستعر�س �سموه وجللة امللك عبد اهلل الثاين 
���� فر�س  ال��ل��ق��اء ال���ذي ج���رى يف ق�سر ال�����س��اط��ئ ب��اأب��وظ��ب��ي 
التنموية  املتعددة وجمالته خا�سة  التعاون  تنمية م�سارات 

والقت�سادية مبا يخدم البلدين وال�سعبني ال�سقيقني.

ح�سر اللقاء .. �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
زايد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  و�سمو  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
ال�سيخ  و�سمو  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�سو املجل�س التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي و�سمو ال�سيخ 
حمدان بن حممد بن زايد اآل نهيان ومعايل ال�سيخ حممد 
بن حمد بن طحنون اآل نهيان م�ست�سار ال�سوؤون اخلا�سة يف 

ديوان الرئا�سة ومعايل حميد عبيد خليفة اأبو �سب�س رئي�س 
جهاز اأبوظبي للمحا�سبة.

ب�سر  ال��دك��ت��ور  دول����ة   .. الأردن  ج��ان��ب  م���ن  ح�����س��ره  ف��ي��م��ا 
مدير  ح�سان  جعفر  وال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  اخل�ساونة 
امللك عبداهلل  اجل��لل��ة  وك��ان �ساحب  امل��ل��ك.  مكتب جللة 
الثاين بن احل�سني عاهل اململكة الأردنية الها�سمية ال�سقيقة 

قد و�سل اإىل البلد اأم�س يف زيارة عمل اإىل الدولة. 

وكان يف ا�ستقبال جللته لدى و�سوله مطار البطني �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
زايد  بن  ال�سيخ عبداهلل  ال�ستقبال..�سمو  اهلل.  كما كان يف 
ال�سيخ  و�سمو  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
حمدان بن حممد بن زايد اآل نهيان ومعايل ال�سيخ حممد 
بن حمد بن طحنون اآل نهيان م�ست�سار ال�سوؤون اخلا�سة يف 

ديوان الرئا�سة. 

جلنة حتكيم برنامج املنكو�س تبداأ مقابالت امل�ضاركني 28 نوفمرب
•• اأبوظبي-وام:

تبداأ جلنة التحكيم برنامج املنكو�س، الذي تنتجه جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي 
مقابلت امل�ساركني مبو�سمه الثالث وذلك يومي 28 و29 نوفمرب اجلاري يف م�سرح �ساطئ الراحة باأبوظبي.

الأول من  املر�سحني للربنامج  اأعمال  اأنهت فرز وتقييم  الثالث  "املنكو�س" مبو�سمه  وكانت جلنة حتكيم برنامج 
80 م�سرتكاً من  اإذ مت اختيار  "املنكو�س" اأحد اأحلان ال�سعر النبطي،  نوعه يف الوطن العربي واملتخ�س�س بلحن 
"دولة الإمارات، اململكة العربية ال�سعودية، �سلطنة عمان، دولة الكويت وجزر القمر". و�ستبث تفا�سيل املقابلت 
�سمن حلقات ت�سجيلية ت�سبق احللقات املبا�سرة، و�سيتم عقب املقابلت اختيار 18 م�سرتكاً من جنوم حلن املنكو�س، 
�سيتناف�سون يف احللقات املبا�سرة للربنامج و�سوًل اإىل اإعلن الفائز بلقب "فار�س املنكو�س" للمو�سم الثالث. ويعترب 
حلن املنكو�س واحداً من الفنون الإماراتية واخلليجية الرتاثية لغناء ال�سعر النبطي، حيث يهدف الربنامج اإىل 
اإعادة اإحياء حلن املنكو�س الأ�سيل، ومد ج�سور التوا�سل بني اجليل القدمي وجيل ال�سباب، واحلفاظ على املوروث 
التوا�سل مع  اأكرب قدر ممكن من  العاملية، وحتقيق  ثابتة ينطلق منها نحو  ثقافية  وت�سجيله كمن�سة  الإماراتي 

اجلماهر اخلليجية والعربية.

•• اأبوظبي- وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
�سبا�ستيان  م��ع��ايل   ���� اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�ساطئ  ق�سر  يف   ���� ام�����س  اهلل(  )حفظه 

لوكورنو وزير القوات امل�سلحة يف اجلمهورية الفرن�سية ال�سديقة . 
التعاون  ت��ط��ور  م�ستوى  ال��ل��ق��اء  خ��لل  الفرن�سي  وال��وزي��ر  �سموه  وب��ح��ث 
والتن�سيق امل�سرتك يف ال�سوؤون الع�سكرية والدفاعية والتي ت�سهم يف تعزيز 

العلقات والعمل امل�سرتك بني البلدين . 
الهتمام  ذات  الق�سايا  ب�ساأن عدد من  النظر  اجلانبان وجهات  تبادل  كما 

امل�سرتك. 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  اللقاء..  ح�سر 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�سة و�سمو ال�سيخ حمدان بن 
اآل  ال�سيخ حممد بن حمد بن طحنون  اآل نهيان ومعايل  زاي��د  حممد بن 
نهيان م�ست�سار ال�سوؤون اخلا�سة يف ديوان الرئا�سة ومعايل حممد بن اأحمد 
البواردي وزير الدولة ل�سوؤون الدفاع ومعايل خلدون خليفة املبارك رئي�س 
امل�سوؤولني  من  وع��دد  التنفيذي  املجل�س  ع�سو  التنفيذية  ال�سوؤون  جهاز 

والوفد املرافق للم�سوؤول الفرن�سي. 

رئي�س الدولة ي�ضتقبل وزير القوات امل�ضلحة الفرن�ضي 

•• ابوظبي-وام:

اأبوظبي للزراعة وال�سلمة  العام بالتعاون مع هيئة  الن�سائي  نظم الحتاد 
امل�ساحات  ا�ستغلل  "طرق  ع��ن��وان  حت��ت  افرتا�سية  عمل  ور���س��ة  الغذائية، 
ا�ستغلل  باأهمية  الوعي  ن�سر  بهدف  وذل��ك  الذاتي"،  الكتفاء  يف  املنزلية 
امل�ساحات املوؤهلة للزراعة واإنتاج الغذاء، مبا يدعم منظومة الأمن الغذائي 

وحتقيق الكتفاء الذاتي للأ�سر والأفراد وحت�سني النظام البيئي.
الحتاد  اأطلقها  ال��ت��ي  اكتفائي"  "زراعتي  م��ب��ادرة  �سمن  ال��ور���س��ة  وج���اءت 

فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ورع��اي��ة  بدعم   ،2015 اأواخ���ر  منذ  ال��ع��ام  الن�سائي 
بنت مبارك، رئي�سة الحتاد الن�سائي العام، رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة 
"اأم الإمارات"، بهدف  والطفولة، الرئي�س الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية 
ت�سجيع املراأة على الزراعة املنزلية عرب ا�ستغلل امل�ساحات اخل�سراء يف اإنتاج 
تعزيز  عن  ف�سًل  الأ���س��رة،  مائدة  ت��ري  �سحية  ع�سوية  غذائية  منتجات 

دورها احليوي يف احلفاظ على ا�ستدامة البيئة.
زراعة  اأن  خللها  اأك��د  ال��ذي  الرببكر،  عبد  خالد  املهند�س  الور�سة  وق��دم 
حديقة املنزل ي�سفي اأجواًء من ال�سرتخاء، اإذ متنح اأ�سكال واألوان اخُل�سار 

اأرجائها �سعوراً من الراحة وال�سلم، الأمر  املتناثرة يف  والنباتات والأزه��ار 
الذي يتجلى من خلل النباتات التي تكت�سي اخل�سرة واجلمال، مما يجعل 

من اجللو�س يف احلديقة من الأمور املف�سلة للعائلت.
وحر�س على تقدمي �سرح عن طبيعة املوقع الذي ميكن زراعته والعمليات 
احل�ساد،  وح��ت��ى  ال��زراع��ة  ب��داي��ة  م��ن  بالنبات  بالعناية  اخلا�سة  ال��زراع��ي��ة 
حيث تعمق يف ال�سرح عناجلانب اخلا�س بزراعة احلدائق املنزلية بدًء من 
مك�سوفاً  اأنيكون  يجب  اأن��ه  اإىل  م�سراً  احلديقة،  يف  املنا�سب  املكان  اختيار 
الن�سائح  من  جمموعة  قدم  كما  املياه،  م�سدر  من  وقريباً  ال�سم�س  لأ�سعة 

امل�ستل،  اخ��ت��ي��اره��ا م��ن  ال��ب��ذور وال�����س��ت��لت وط��ري��ق��ة  والر����س���ادات لتجهيز 
زراعة  �سواء  نف�سها  الزراعة  الري ثم عملية  الرتبة و�سبكة  بتجهيز  م��روراً 
اأ�سجار الفاكهة اأو اخل�سروات، مع تو�سيح ملواعيد الزراعة واأنواع الأ�سجار 
واخل�سروات املنا�سبة ملو�سمي ال�ستاء وال�سيف، انتهاء بعمليات خدمة النبات 

واملمار�سات ال�سحيحة لعمليات احل�ساد والعناية باملنتج.
وحظيت الور�سة بح�سور وا�سع خا�سة من العن�سر الن�سائي، اللتي تفاعلن 
وقدمن العديد من ال�ستف�سارات حول مو�سوع الفعالية، الأمر يعك�س مدى 

وعيهن وحر�سهن على ال�ستفادة من خمرجات الور�سة.
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اأخبـار الإمـارات

الهالل الأحمر يطلق حملته ال�ضتوية ال�ضنوية مل�ضاعدة ن�ضف مليون �ضخ�س يف 31 دولة
•• اأبوظبي -وام:

الأحمر  ال���ه���لل  ه��ي��ئ��ة  اأط���ل���ق���ت 
ال�ستوية  ح��م��ل��ت��ه��ا  الإم������ارات������ي، 
ال�سنوية حتت �سعار "اأنتم الأيادي 
مليون  ن�سف  مل�ساعدة   " الدافئة 
�سخ�س يف 31 دولة حول العامل، 
احتياجاتهم  ت���وف���ر  خ����لل  م���ن 

الغذائية وال�سحية والإيوائية. 
�ستخ�س�س  اأن��ه��ا  الهيئة  واأع��ل��ن��ت 
للجئني  اإ����س���اف���ي���ة  م�������س���اع���دات 
الدول  م��ن  العديد  وال��ن��ازح��ني يف 
يواجهونها  التي  للظروف  ن�سبة 
خلل ف�سل ال�ستاء، خا�سة الذين 
يتواجدون يف املخيمات التي تفتقر 

للكثر من مقومات احلياة. 
ال�سحفي  امل���وؤمت���ر  يف  ذل����ك  ج����اء 
مبقرها  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ق���دت���ه  ال������ذي 
����س���ع���ادة حمود  ب��ح�����س��ور  اأم���������س، 
العام  الأم����ني  ع��ب��د اهلل اجل��ن��ي��ب��ي 
امل��ك��ل��ف ل��ل��ه��لل الأح����م����ر، وع���دد 
و�سركاء  الهيئة  يف  امل�سوؤولني  من 

احلملة والإعلميني. 
ويف كلمته اأمام املوؤمتر قال �سعادة 

بنك  الإ�سلمي،  ابوظبي  م�سرف 
اأبوظبي  ب��ن��ك  الإ����س���لم���ي،  دب����ي 
العقارية،  ال�����دار  ���س��رك��ة  الأول، 
التعاونية،  اأب����وظ����ب����ي  ج���م���ع���ي���ة 

ات�سالت، ودو. 
كما خاطب املوؤمتر ال�سحفي اأحمد 
�سامل الرا�سدي الرئي�س الإقليمي 
للتمويل العقاري مب�سرف اأبوظبي 
الإ�سلمي قائل “ اإننّ امل�ساركة يف 
رع��اي��ة و دع���م ح��م��ل��ة ال�����س��ت��اء هي 
اأبوظبي  مل�����س��رف  ف��ر���س��ة مم��ت��ازة 
الإ�سلمي، للعب دور فعال يف دعم 
الدولة متا�سياً  العطاء يف  م�سرة 
الر�سيدة  حكومتنا  توجيهات  م��ع 
لإر����س���اء م��ف��اه��ي��م اخل����ر، علوة 
امل�ساريع  دع���م  يف  امل�����س��اه��م��ة  ع��ل��ى 
التعاون واملحبة  املحلية، وبث روح 
والرتابط  الج��ت��م��اع��ي  وال��ت��ك��اف��ل 

الأ�سري بني اأفراد املجتمع”. 
م�سرف  يف  " ي�����س��رف��ن��ا  واأ�����س����اف 
اأب���وظ���ب���ي الإ����س���لم���ي وم����ن هذا 
على  حر�سنا  على  د  نوؤكنّ اأن  املنرب 
املبادرة  ه���ذه  م��ن  ج����زءاً  ن��ك��ون  اأن 
اإب���راز  اإىل  ت�سعى  ال��ت��ي  ال�سنوية، 

ال���ط���رود  ج���ان���ب  اإىل  ال���ت���دف���ئ���ة، 
تنفيذ  و�سيتم  والطبية،  الغذائية 
ب��رن��ام��ج امل�����س��اع��دات ع��ل��ى مراحل 
بالتن�سيق مع ال�سركاء الإن�سانيني 
تلك  يف  الإم��������������ارات  و������س�����ف�����ارات 
ال���دول  اأن  اإىل  م�����س��را  الدول”، 
ت�سمل،  احل��م��ل��ة  م���ن  امل�����س��ت��ف��ي��دة 
اليونان،  م�سر،  ال��ع��راق،  الأردن، 
باك�ستان،  تون�س،  امل��غ��رب،  �سوريا، 
رومانيا،  الأ�سود،  اجلبل  الرويج، 
ال�سويد، �سان مارينو، بنجلدي�س، 
البو�سنة،  ك��ازاخ�����س��ت��ان،  األ��ب��ان��ي��ا، 
طاجاك�ستان،  ق���رغ���ي���ز����س���ت���ان، 
رو�����س����ي����ا، اأرم���ي���ن���ي���ا، اأذرب����ي����ج����ان، 
اأوزبك�ستان،  ج��ورج��ي��ا،  داغ�����س��ت��ان، 
تركمان�ستان،  ا�ستونيا،  ليتوانيا، 

لتفيا، ومولدوفا، ومقدونيا. 
الأحمر  ال���ه���لل  ه��ي��ئ��ة  اأن  واأك�����د 
لتحقيق  جهدنا  ق�سارى  �سنبذل 
اأه�����داف احل��م��ل��ة، وال��و���س��ول اإىل 
امل�ستهدفني يف مناطقهم، وتوفر 
تقيهمتداعيات  التي  م�ستلزماتهم 
ال�����ربد وال�������س���ت���اء، وت��ع��ي��ن��ه��م على 

مواجهة ظروفهم ال�سعبة. 

فهد عبد الرحمن بن �سلطان نائب 
والتعاون  للتنمية  ال��ع��ام  الأم����ني 
ال�����دويل يف ال���ه���لل الأح����م����ر، اإن 
ال��ه��ي��ئ��ة درج���ت ع��ل��ى اإط����لق هذه 
ا�ستجابتها  احلملة �سنويا، لتعزيز 
جتاه ال�سرائح ال�سعيفة واملتاأثرين 
من تداعيات ف�سل ال�ستاء، خا�سة 

ال�سحية منها. 
واأ�ساف " تاأتي حملة هذا العام اأكر 
ال�سائدة  ل��لأو���س��اع  ن�سبة  اأهمية، 
ل�سراوة  ن��ت��ي��ج��ة  واأي�������س���ا  ع��امل��ي��ا، 
الإن�سانية  وال�����ك�����وارث  الأزم��������ات 
العامل،  ي�����س��ه��ده��ا  ال��ت��ي  الأخ�����رى 
لذلك ا�ستهدفت خطة الهيئة هذا 
امل�ستفيدين  مظلة  تو�سيع  ال��ع��ام 
م���ن امل�����س��اع��دات ال�����س��ت��وي��ة، وهذا 
عوامل،  ع����دة  ف��ر���س��ت��ه  ال��ت��و���س��ع 
العاملية  ال�سحية  الظروف  اأهمها 
والنزاعات والأزمات الطارئة، اإىل 
جانب نق�س الغذاء يف العديد من 

ال�ساحات ب�سبب تلك الأحداث". 
اأهم  امل�����س��اع��دات  “ تت�سمن  وق���ال 
امللب�س  يف  املتمثلة  الح��ت��ي��اج��ات 
ال�ستوية والأغطية واأجهزة ووقود 

ودعا نائب الأمني العام املح�سنني 
وجميع  وامل����ان����ح����ني  واخل�����ري�����ن 
يف  للم�ساهمة  املجتمع  ق��ط��اع��ات 
اأج�����ل تخفيف  دع����م احل��م��ل��ة م���ن 
ال�������س���ت���اء على  ت����داع����ي����ات ف�������س���ل 
ك��اه��ل امل��ت��اأث��ري��ن يف ال��ع��دي��د من 
اأكملت  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  وق����ال  ال�����دول، 
ترتيباتها لتعزيز فعاليات احلملة 
وا�ستقبال دعم اخلرين، وت�سهيل 
من�سات  ع�����رب  ال�����ت�����ربع  ع���م���ل���ي���ة 
املوقع  خ��لل  م��ن  الهيئة  ومنافذ 
البنكية  والي��داع��ات  الل��ك��رتوين 
الذكية  ال����ه����وات����ف  وت���ط���ب���ي���ق���ات 
الهاتف  ورق��م  الن�سية  والر�سائل 
النقدية  املجاين و�سناديق التربع 
اإ�سافة  الل��ك��رتون��ي��ة،  والأج���ه���زة 
ال���ه���ي���ئ���ة يف  م���ن���دوب���ي  ن�������س���ر  اإىل 
حوايل 175 موقعا على م�ستوى 
الدولة، خا�سة يف املراكز التجارية 

وال�سواق واملوؤ�س�سات املختلفة. 
ويف خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه ت��ق��دم ف��ه��د بن 
لرعاة  والتقدير  بال�سكر  �سلطان 
احل���م���ل���ة وه�������م: ����س���رك���ة ب�����رتول 
"اأدنوك"  ال���وط���ن���ي���ة  اأب����وظ����ب����ي 

خمتلف  من  وامل�ساندة  الدعم  كل 
موؤ�س�سات وقطاعات الدولة ونحن 
ن��ح��ر���س ع��ل��ى ت���ق���دمي ال���ع���ون يف 
كافة املجالت مل�ساندة تلك اجلهود 
خدمة  يف  ت�����س��ب  ال���ت���ي  ال��ن��ب��ي��ل��ة 
امل�سرف  اأن  اإىل  واأ�سار  املجتمع".  
قام خلل ال�سنوات املا�سية بدعم 
عدد كبر من احلملت الإن�سانية 
والجتماعية، انطلقاً من اإميانه 
الجتماعية  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة  ال��ك��ب��ر 
وال��������دور ال����ه����ام ال������ذي ي��ل��ع��ب��ه يف 

مع  التعاون  واأهمية  العطاء  قيم 
يف  اخل��ري��ة  واجلمعيات  الهيئات 
الدولة وخارجهاحيث اأننّ ال�سراكة 
اأبوظبي  م�������س���رف  ت���رب���ط  ال���ت���ي 
الأحمر  الهلل  بهيئة  الإ�سلمي 
جديدة،  ل��ي�����س��ت  ه���ي  الإم�����ارات�����ي 
ف��ن��ح��ن ن��ح��ر���س دائ���م���اً ع��ل��ى دعم 
ملا  الأحمر  الهلل  حملت  جميع 
تقدمه من م�ساعدات لي�س ل�سكان 
للعامل  ب����ل  ف��ح�����س��ب،  الإم����������ارات 
ت�ستحق  جهة  فهي  ل��ذل��ك  اأج��م��ع، 

خمتلف  ع���ل���ى  امل���ج���ت���م���ع  ت��ن��م��ي��ة 
امل�سرف  �سعي  م��وؤك��دا  امل�ستويات، 
العديد من برامج  الدائم لرعاية 
امل�سوؤولية الجتماعية، كاحلملت 
والدينية  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل��ري��ة 
لتعزيزتوا�سله  ال��ع��ام  م���دار  على 
مع املجتمع، ودعا يف ختام حديثه 
امل��وؤ���س�����س��ات وح��ت��ى الأف����راد  جميع 
م�سرة  ت��ب��ن��ي  يف  ق���دم���اً  ب��امل�����س��ي 
ال��ع��ط��اء ه���ذه وامل�����س��اه��م��ة يف دعم 

احلملت اخلرية امل�سابهة. 

الإمارات ت�ضت�ضيف اجتماع جمموعة ال�ضتقرار للتحالف الدويل �ضد داع�س
•• اأبوظبي -وام:

ا�ست�سافت دولة الإمارات اجتماع جمموعة ال�ستقرار للتحالف الدويل 
وزير  م�ساعد  ال�سام�سي  حم��م��د  �سلطان  ���س��ع��ادة  ب��رئ��ا���س��ة  داع�����س  ���س��د 
وبقيادة م�سرتكة  الدولية،  التنمية  ل�سوؤون  الدويل  والتعاون  اخلارجية 
من دولة الإمارات واأملانيا والوليات املتحدة وبح�سور اأع�ساء املجموعة، 

والذي عقد مبقر اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�سية باأبوظبي.
بدعم  املتعلقة  امل��وا���س��ي��ع  م��ن  ال��ع��دي��د  مناق�سة  ع��ل��ى  الج��ت��م��اع  ورك����ز 
ال���س��ت��ق��رار يف امل��ن��اط��ق امل��ح��ررة م��ن تنظيم داع�����س الإره���اب���ي يف �سوريا 
يف  والنازحني  اللجئني  دع��م  لإع��ادة  التمويلية  والحتياجات  وال��ع��راق 
خميمات الهول واجل��ادة واإع��ادة ادماجهم يف املجتمع وتوفر اخلدمات 

الطاقة  مثل  الأ�سا�سية  اخل��دم��ات  م��ن  وغ��ره��ا  والتعليمية  ال�سحية 
وتوفر �سبل العي�س وفر�س العمل وتعزيز الأمن الغذائي واملائي.

الإمارات  دول��ة  اأن  على  الفتتاحية  كلمته  ال�سام�سي خلل  �سعادة  واأك��د 
لتحقيق  امل��ب��ذول��ة  ال��دول��ي��ة  ب��اجل��ه��ود  م�ساركتها  موا�سلة  على  ع��ازم��ة 
الإره��اب��ي يف  داع�س  تنظيم  املحررة من  املناطق  ال�ستقرار يف  متطلبات 
�سوريا والعراق، �سمن التحالف الدويل �سد داع�س، والتي تهدف خلل 
املرحلة القادمة �سمان العودة الناجحة للنازحني واللجئني ملجتمعاتهم 

باملناطق املحررة.
النظر  وج��ه��ات  مل�ساركة  فر�سة  يعد  الج��ت��م��اع  اأن  اإىل  �سعادته  واأ���س��ار 
وا�ستك�ساف �سبل جديدة للتعاون وتو�سيع جهود التحالف العاملي لهزمية 

داع�س خا�سة على املدى الطويل.

جمل�س حكماء امل�ضلمني: وثيقة الأخوة الإن�ضانية واحدة من اأهم ثمار احلوار الديني يف الع�ضر احلديث
•• اأبوظبي-وام:

ملجل�س حكماء  ال��ع��ام  الأم���ني  دع��ا 
حممد  امل�������س���ت�������س���ار  امل�������س���ل���م���ني، 
العمل  ���س��رورة  اإىل  ع��ب��دال�����س��لم، 
م�سامني  م����ن  ال����س���ت���ف���ادة  ع���ل���ى 
وثيقة اأبوظبي التاريخية للأخوة 
الت�سريعات  �سياغة  يف  الإن�سانية 
اخلا�سة  ال����دول����ي����ة  وامل�����واث�����ي�����ق 
بالعلقات بني احل�سارات وتعزيز 
ال��ق��ي��م الأخ���لق���ي���ة وال���روح���ي���ة يف 
الإن�سانية  امل�سكلت  م��ع  التعامل 

الكربى.
كلمته  يف  ال����ع����ام،  الأم�������ني  وق������ال 
خلل اجلل�سة احلوارية حول دور 
التعاي�س  ت��ع��زي��ز  الأدي�����ان يف  ق���ادة 
��م��ه��ا جمل�س  الإن�����س��اين؛ ال��ت��ي ن��َظنّ
ح��ك��م��اء امل�����س��ل��م��ني ب��ال��ت��ع��اون مع 
لتحالف  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة 
احل�سارات يف مدينة فا�س املغربية 
التي  الإن�سانية  الأخ��وة  وثيقة  اإَننّ 
اأ.  الأك����رب  الإم�����ام  ف�سيلة  وق��ع��ه��ا 
د. اأح���م���د ال��ط��ي��ب، ���س��ي��خ الأزه����ر 
حكماء  جمل�س  رئ��ي�����س  ال�����س��ري��ف، 
امل�سلمني، وقدا�سة البابا فرن�سي�س، 
ب���اب���ا ال��ك��ن��ي�����س��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، يف 
واح�����دًة من  ت��ع��د  اأب��وظ��ب��ي ٢٠١٩، 
اأهم ثمار احلوار الديني يف الع�سر 

احلديث.
اأن  عبدال�سلم  امل�ست�سار  واأ���س��اف 
ه���ذه ال��وث��ي��ق��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة؛ التي 
الإن�ساين  ال��ت��اري��خ  يف  الأب����رز  تعد 
اأفراد  لكافة  ن��داًء  مَثنّلت  احلديث، 

من   ٢٠١٤ ع����ام  يف  اإن�������س���ائ���ه  م��ن��ذ 
معاين  اأهمية  على  الرتكيز  اأج��ل 
الواقعَينّة،  جت��ل��ي��ات��ه��ا  يف  احل��ك��م��ة 
عنها  غنى  ل  ال��ت��ي  الأدوار  وع��ل��ى 
الدينيني  القادة  من  ميثلونها  ملَن 
واملجتمعيني يف اأي جمتمع، موؤمًنا 
والثقافية  القيمية  اخل���ربات  ب��اأن 
لل�سعوب م�سدًرا عظيًما للحكمة يف 
تدبر النزاعات، وملهًما لتح�سني 
م�ستوى العلقات الإن�سانية؛ التي 
ز على ا�ستلهام ر�سيد اخلربات  ترِكنّ
الكامن يف الثقافات، وعلى احرتام 
املجتمعات  لكافة  الذكاء اجلماعي 
وال�سعوب، الذي يتجلَنّى يف جتاربها 

احل�سارية املتنوعة.
ويف ختام كلمته اأعرب الأمني العام 
ملجل�س حكماء امل�سلمني عن �سكره 

تعزيز  اأجل  من  الإن�سانية  العائلة 
ال�سلم والحرتام املتبادل، والوئام 
الج��ت��م��اع��ي ال��ق��ائ��م ع��ل��ى احرتام 

كافة الفئات و�سيانة حقوقها.
ملجل�س حكماء  العام  الأم��ني  ودع��ا 
اإي����لء  اإىل م���زي���د م���ن  امل�����س��ل��م��ني 
الأه���م���ي���ة ل����دور ق����ادة الأدي�������ان يف 
ال���ت���ع���ام���ل م����ع م�����س��ك��لت ان���ع���دام 
ال�سلم، والحرتام املتبادل؛ م�سراً 
انت�سار  م��رح��ل��ة  جت���رب���ة  اأن  اإىل 
������دت ما  ��ا اأَكنّ ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ع��امل��ًينّ
ميكن لهوؤلء القادة على امل�ستويني 
من  ال�سواء  على  واملحلي  ال���دويل 

القيام به يف هذا املجال.
َ امل�����س��ت�����س��ار ع��ب��دال�����س��لم اأن  وب������نَينّ
جم��ل�����س ح��ك��م��اء امل�����س��ل��م��ني، الذي 
ا له، يعمل  يَتنّخذ من اأبوظبي مقًرنّ

مبا  امل��غ��رب��ي��ة؛  للمملكة  وت��ق��دي��ره 
متِثنّله من منوذج رائد يف التعاي�س 
والأخ��وة الإن�سانية وجلللة امللك 
لقيم  دعمه  على  ال�ساد�س  حممد 
احلوار والتعاي�س الإن�ساين، معرًبا 
���ا مل��ن��ظ��م��ة الأمم  ع���ن ���س��ك��ره اأي�������سً
على  احل�سارات  لتحالف  املتحدة 
املنتدى  من  التا�سعة  ال��دورة  عقد 
امل��ت��ح��دة لتحالف  ل���لأمم  ال����دويل 
احل�������س���ارات حت���ت ع���ن���وان: "نحو 
حتالف من اأجل ال�سلم: لنتعاي�س 
جميًعا كاإن�سانية واحدة"، اآمًل اأن 
لوعي  مقدمة  املنتدى  ه��ذا  يكون 
عاملي اأكرب بقيم احلوار والتعاي�س، 
باعتبارها اأ�سا�س الحرتام املتبادل 
والدائم  احلقيقي  ال�سلم  وعماد 

لعاملنا.

مبعوث الوليات املتحدة للحريات الدينية: الوليات املتحدة 
والإمارات تعترب التعددية والتنوع م�ضادر قوة

الثقايف والديني يف الدولة وثقافة 
يف  ال�سلمي  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت�����س��ام��ح 

املجتمع. 
اأع�ساء  م��ع  ناق�س  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 
امل��ج��ت��م��ع��ات ال��دي��ن��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
�سراكة  “ ه��ن��اك  وق����ال  الإم������ارات 
ال���وف���اء بكافة  ل�����س��م��ان  م��ت��ن��ام��ي��ة 
الدينية  امل��ج��ت��م��ع��ات  اح��ت��ي��اج��ات 
فيما  ول�سيما  الدينية  والأقليات 
ال�سعائر  مم��ار���س��ة  ب��ح��ري��ة  يتعلق 

الدينية”. 
و�سلط املبعوث الأمريكي – الذي 

التقى  الدولية  الدينية  باحلرية 
املجتمعات  مم��ث��ل��ي  م���ن  ع����دد  م���ع 
ي�سمل  مب���ا  ال����دول����ة  يف  ال��دي��ن��ي��ة 
وال�سيخ  ال��ه��ن��دو���س��ي��ة  ال���دي���ان���ات 
والإ�سلم.  واليهودية  وامل�سيحية 
بالجتماع  ����س���ع���ادت���ه  ع����ن  وع�����رب 
وال�ستماع  الديانات  تلك  مبمثلي 

اإىل جتربتهم يف الإمارات. 
ودار  ال��ه��ن��دو���س��ي  امل��ع��ب��د  زار  ك��م��ا 
وكذلك  الإب���راه���ي���م���ي���ة  ال���ع���ائ���ل���ة 
املقرر  ال��ه��ن��دو���س��ي  امل��ع��ب��د  م��وق��ع 
التنوع  اأب��وظ��ب��ي، وث��م��ن  ب��ن��اوؤه يف 

•• اأبوظبي-وام:

املتجول  ال�سفر  ر�ساد ح�سني  اأك��د 
للوليات املتحدة الأمريكية املكلف 
ب���احل���ري���ة ال��دي��ن��ي��ة ال���دول���ي���ة اأن 
م�سادر  تعترب  وال��ت��ن��وع  التعددية 
التنوع  الإم��ارات مثمنا  لقوة دولة 
الت�سامح  وثقافة  والديني  الثقايف 

والتعاي�س ال�سلمي يف املجتمع. 
الذي  ح�سني  ر���س��اد  ال�سفر  وق��ال 
ت�سريح  يف  ح��ال��ي��ا  ال���دول���ة  ي����زور 
اإن دار  اأن��ب��اء الإم�����ارات ..  ل��وك��ال��ة 
اأبوظبي  يف  الإب��راه��ي��م��ي��ة  العائلة 
وكني�سة  م�����س��ج��دا  ي�سمل  وال����ذي 
واملقرر  واح����د  م��ك��ان  يف  وم��ع��ب��دا 
يوؤكد   ،2023 ع���ام  يف  اف��ت��ت��اح��ه 
لدولة  والتعاي�س  الت�سامح  ثقافة 
الإمارات ودعمها لتنوع املجتمعات 

الدينية. 
واأ�ساف اأن دار العائلة الإبراهيمية 
واملركز التعليمي امل�ساحب له يعد 
لتعزيز  ال��دول��ة  جهود  على  م��ث��اًل 
املجتمعات  ب����ني  ال��ت�����س��ام��ح  روح 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وك���ذل���ك ت�����س��ج��ي��ع روح 
اأتباع  ب���ني  وال���ت���ع���اون  ال��ت�����س��ام��ن 

الديانات املختلفة. 
وكان ر�ساد ح�سني ال�سفر املتجول 
للوليات املتحدة الأمريكية املكلف 

لل�سلم  اأبوظبي  �سارك يف منتدى 
ال�������س���وء ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ���س��ع��ار هذا 
وال�سلم  الدولية  "النزاعات  العام 
تعزيز  اإىل  احل�����اج�����ة  ال����ع����امل����ي: 
الوليات  تعمل  حيث  ال�سراكات" 
املتحدة والإمارات العربية املتحدة 
الإن�سان  ح���ق���وق  حل��م��اي��ة  ���س��وي��ا 

وتعزيز ال�سلم. 
بني  ال����ت����ع����اون  ع����ن  ح���دي���ث���ه  ويف 
الوليات املتحدة الأمريكية ودولة 
الإمارات العربية املتحدة يف جمال 
ومناه�سة  ال���دي���ن���ي���ة  احل����ري����ات 
الأمريكي  املبعوث  ق��ال  التطرف، 
اإن العلقات الثنائية بني الدولتني 
اإىل  بالتحدث  ت�سرف  واأن���ه  ق��وي��ة 
اأبوظبي  م��ن منتدى  ال��ع��امل  ق��ادة 
ال�سلم  لتعزيز  اجل��ه��ود  اإط����ار  يف 

واحلريات الدينية. 
اأخرى  اإدارات  " ت��ت��ع��اون  واأ���س��اف 
م��ع دول���ة الإم�����ارات يف ع���دد كبر 
التعاون  ذلك  يف  مبا  الق�سايا  من 
يف جم������الت م���ك���اف���ح���ة الإره�������اب 

ومتويله. 
وث����م����ن ج����ه����ود امل���ج���ت���م���ع امل�����دين 
ل�ستخدام  الأخ������رى  والأط�������راف 
لتعزيز  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  الأدوات 
الروابط بني الأفراد ون�سر ثقافة 

الت�سامح واحرتام الآخر. 

بالتعاون مع �سركائها �ال�سرت�تيجيني وجمموعة من �ملتطوعني 
بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية لتنظيف �ضاطئ 

الباهية حفاظًا على البيئة ال�ضحية واملظهر احل�ضاري 
•• اأبوظبي – الفجر:

بلدية  م��رك��ز  خ��لل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي،  بلدية مدينة  نظمت 
الباهية،  ���س��اط��ئ  لتنظيف  م��ي��دان��ي��ة  فعالية  ال�����س��ه��ام��ة، 
)تدوير(،  النفايات  لإدارة  اأبوظبي  مركز  مع  بالتعاون 
املجتمع  اأف��راد  توعية  بهدف  املتطوعني،  من  وجمموعة 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ي��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة واملظهر 
اجل��م��ايل امل��ت��م��ي��ز مل��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي، واحل���د م��ن املظاهر 
و�سركائها  البلدية  بني  التعاون  تفعيل  وكذلك  ال�سلبية، 
ال�سرتاتيجيني وتعزيز �سبل التوا�سل مع اأفراد املجتمع. 
وت�سمنت الفعالية قيام فريق البلدية وعدد من املتطوعني 

بتنظيف �ساطئ الباهية والتخل�س من النفايات التي مت 
اأبوظبي  املتبعة من قبل مركز  ال�سليمة  بالطرق  جمعها 
لإدارة النفايات )تدوير(، كما مت يف نهاية الفعالية تكرمي 
املتطوعني وممثلي ال�سركاء ال�سرتاتيجيني امل�ساركني يف 
توعية  يف  وتعاونهم  جلهودهم  تقديراً  التنظيف،  اأعمال 
ومظهرها  العامة  املرافق  على  واحلفاظ  املجتمع  اأف��راد 
احل�ساري.  تاأتي الفعالية �سمن اإطار جهود بلدية مدينة 
اأفراد  و�سلمة  �سحة  على  للحفاظ  املتوا�سلة  اأبوظبي 
املجتمع والبيئة ال�سحية وال�سواطئ النظيفة، واحلفاظ 
امل�سوهات،  م��ن  واحل��د  للمدينة  احل�����س��اري  املظهر  على 

والتوعية بال�ستخدام الأمثل للمرافق العامة.

�سمن م�سروعه ترجمات و�إثر�ء للمعارف و�لثقافات

الأر�ضيف واملكتبة الوطنية ينظم مبقره دورات تدريبية متخ�ض�ضة يف الرجمة
•• اأبوظبي-الفجر:

الوطنية  واملكتبة  الأر�سيف  ينظم 
التدريبية  ال�����دورات  م��ن  �سل�سلة 
موظفي  ت�ستهدف  ال��رتج��م��ة،  يف 
اجلهات احلكومية، وطلبة درا�سات 
واملعنيني  اجلامعات،  يف  الرتجمة 

يف قطاعات الرتجمة.
 وي��ف��ت��ت��ح ه����ذه ال�����س��ل�����س��ل��ة ب����دورة 
ت��دري��ب��ي��ة ع��ن��وان��ه��ا: )م��ق��دم��ة يف 
الرتجمة التحريرية(، وتاأتي هذه 
ال��دورات يف اإطار م�سروعه الكبر 
)ترجمات(، وانطلقاً من حر�سه 
ع��ل��ى اإث�����راء اأو����س���اط ال��رتج��م��ة ملا 
بني  و���س��ل  كهمزة  اأهمية  م��ن  لها 
الثقافات واحل�سارات، وكونها اأحد 

اأركان الإبداع الإن�ساين.
التدريبية يف  الدورات  و�ستتوا�سل 
جمال الرتجمة لتتناول موا�سيع 
الرتجمات  يف  ك��ب��رة  اأه��م��ي��ة  ذات 
املتخ�س�سة مثل: الرتجمة الأدبية 
لأغرا�س  والرتجمة  والتاريخية، 
اإدارية، واأغرا�س جتارية، واأغرا�س 

الرتجمة،  منظومة  ت��ك��ام��ل  ع��ل��ى 
مهامه  بني  كبرة  اأهمية  ويوليها 
برتجمة  اهتم  اأن  فبعد  الوطنية، 
توثق  ال���ت���ي  الإ��������س�������دارات  اأب��������رز 
الإمارات  دول��ة  تاريخ  من  جوانب 
العربية املتحدة وتراثها، من لغات 
عديدة اإىل اللغة العربية، وترجم 
ل��غ��ات حية  اإىل  اإ����س���دارات���ه  اأب�����رز 
اأخرى، ونظم ن�سختني من املوؤمتر 
الدويل للرتجمة، يتوجه الأر�سيف 
واملكتبة الوطنية اإىل تنظيم دورات 
للرتجمة،  وم��ت��خ�����س�����س��ة  م��ك��ث��ف��ة 
معارف  اإث������راء  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع  وه����و 
وتوعيتهم  ال��ل��غ��وي��ة،  امل��رتج��م��ني 
يف  والعملية  النظرية  ب��اجل��وان��ب 
�سوؤون الرتجمة الدقيقة التي من 
ال�سحيحة  الطريق  متهيد  �ساأنها 
واملي�سرة نحو املعارف واحل�سارات 

والثقافات العاملية.
توجه  اإن  احل����م����ري:  واأ������س�����اف 
نحو  الوطنية  واملكتبة  الأر���س��ي��ف 
التدريبية  ال�����دورات  ه���ذه  تنظيم 
مل�سروع  العليا  الإدارة  بدعم  ياأتي 

وترجمة  ودب��ل��وم��ا���س��ي��ة،  ق��ان��ون��ي��ة 
والن�سو�س  ال��دي��ن��ي��ة،  الن�سو�س 
العلمية والطبية، وكافة الن�سو�س 
على  ع��لوة  الأخ���رى،  املتخ�س�سة 
والرتجمة  الآل�����ي�����ة،  ال���رتج���م���ة 
ال��ف��وري��ة، وت��رج��م��ة امل���وؤمت���رات... 

وغرها.
وعن هذه الدورات التدريبية التي 
 2022 دي�����س��م��رب   21 ���س��ت��ب��داأ يف 
يقول ال�سيد حمد احلمري مدير 
اإدارة البحوث واخلدمات املعرفية: 
الوطنية  واملكتبة  الأر�سيف  يعمل 

)ت��رج��م��ات(، ومل��ا يتمتع ب��ه خرباء 
واملكتبة  الأر����س���ي���ف  يف  ال��رتج��م��ة 
لغوية  م�����ه�����ارات  م����ن  ال���وط���ن���ي���ة 
م�سرتهم  خ��لل  مميزة  وجت���ارب 
من  مميزاً  اإق��ب��اًل  ونتوقع  املهنية، 
يف  للت�سجيل  امل�ستهدف  اجلمهور 
التي  املتخ�س�سة  ال������دورات  ه���ذه 
ت��ع��دنّ م��ن اخل���دم���ات امل��م��ي��زة التي 
ي�سديها الأر�سيف واملكتبة الوطنية 

جلمهوره. 
كل  م����دة  اأن  اإىل  الإ�����س����ارة  جت����در 
اأي����ام، وعدد  اأرب��ع��ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورة 

ال�ساعات اأكر من ع�سرين �ساعة، 
الأوىل  التدريبية  الدورة  و�سرتكز 
واأ�سا�سيات  ق���واع���د  ت���دري�������س  يف 
ب�سكل  ال���ت���ح���ري���ري���ة  ال����رتج����م����ة 
ع����ام م���ن ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة اإىل 
العربية وبالعك�س، و�ستمهد لأنواع 
الرتجمة املتخ�س�سة الأخرى التي 

�سوف تدرج يف الدورات القادمة. 
ويدعو الأر�سيف واملكتبة الوطنية 
اجل��������ه��������ات احل�����ك�����وم�����ي�����ة وغ�����ر 
احل��ك��وم��ي��ة ل��رت���س��ي��ح م���ن ترغب 
املرتجمني،  م���ن  منت�سبيها  م���ن 
قطاعات  يف  العاملني  وامل��وظ��ف��ني 
التي  ال����وظ����ائ����ف  اأو  ال����رتج����م����ة، 
تتطلب خربة ومهارة يف الرتجمة 
حل�سور الدورة التدريبية الأوىل، 
كما يدعو طلبة درا�سات الرتجمة 
وط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ات ال���راغ���ب���ني يف 
مبا�سرة  للرت�سح  ال���دورة  ح�سور 
للم�ساركة فيها؛ علماً اأن الت�سجيل 
ر�سمية  اأوراق������اً  ت��ق��دمي  ي�ستدعي 
امل�ساركني  تزويد  و�سيتم  حم��ددة، 

ب�سهادات اإجناز للح�سور.
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية -وام:

بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ���د  اأكنّ
الأعلى  املجل�س  ال�سرقي ع�سو  حممد 
املوا�سيع  طرح  اأهمية  الفجرة  حاكم 
احليوية يف جمال ال�ستدامة، ومداولة 
التحديات املتعلقة بها و�سياغة حلول 
مدن  بناء  بهدف  عليها،  للتغلب  ذكية 
احل�سري  ال��ن��م��و  حت��ق��ق  م�����س��ت��دام��ة 
الراهنة  املتغرات  وت��واك��ب  للإن�سان 

وامل�ستقبلية يف العامل. 
ا���س��ت��ق��ب��ال �ساحب  ج����اء ذل����ك خ����لل 

ال�سيوف  ال���ف���ج���رة،  ح���اك���م  ال�����س��م��و 
وامل�����س��ارك��ني يف امل��وؤمت��ر ال��ع��امل��ي "بيئة 
بنت  م���رمي  م��ع��ايل  ب��ح�����س��ور  املدن"، 
وزيرة  امل��ه��ري  ح����ارب  �سعيد  حم��م��د 
ال��ت��غ��ر امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة وذل����ك على 
نظمته  ال��ذي   ، املوؤمتر  اختتام  هام�س 
ال��ف��ج��رة وم��وؤ���س�����س��ة الفجرة  ب��ل��دي��ة 
البيئة  وم���رك���ز  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ل���ل���م���وارد 
بلدية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  العربية  للمدن 
دب����ي وم��ن��ظ��م��ة امل�����دن ال��ع��رب��ي��ة حتت 
رعاية �سموه، يف فندق ومنتجع البحر 
بالفجرة حتت �سعار "تطبيقات املدن 

الذكية امل�ستدامة واملرنة". 
واأ���س��اد ���س��م��وه، ب��اأه��داف امل��وؤمت��ر التي 
ح���ر����س���ت ع���ل���ى حت���ق���ي���ق���ه���ا ال���ل���ج���ان 
املهمة  املو�سوعات  ط��رح  عرب  املنظمة 
واجلل�سات  ال���ن���دوات  يف  وم��ن��اق�����س��ت��ه��ا 
احلوارية للموؤمتر خلل اأيام انعقاده، 
ال�ستفادة  �����س����رورة  ���س��م��وه  �����ًدا  م�����وؤكنّ
وتو�سياته  امل����وؤمت����ر  خم���رج���ات  م���ن 
م�ستدام  م�ستقبل  لتحقيق  وتطبيقها 

ل�سعوب املنطقة. 
�ساحب  اإىل  امل���وؤمت���ر،  ���س��ي��وف  م  وق����دنّ
�سكرهم  ال���ف���ج���رة،  ح���اك���م  ال�����س��م��و 

ين  معربنّ ال�ستقبال،  على  وتقديرهم 
ب��امل�����س��ارك��ة يف احلدث  ���س��ع��ادت��ه��م  ع���ن 
الفجرة،  اإم������ارة  ا���س��ت�����س��اف��ت��ه  ال����ذي 
كدليٍل ملمو�ٍس على مكانتها امل�سهودة 
ال��ت��ي تخدم  امل����ب����ادرات  ا���س��ت��ق��ط��اب  يف 

القطاعات احليوية. 
ح�����س��ر ال��ل��ق��اء ���س��ع��ادة حم��م��د �سعيد 
الأمري  ال��دي��وان  مدير  ال�سنحاين 
الزحمي  ���س��امل  و���س��ع��ادة  ب��ال��ف��ج��رة، 
الفجرة  �سمو ويل عهد  مدير مكتب 
الأف�����خ�����م مدير  وامل���ه���ن���د����س حم���م���د 
العليا  اللجنة  رئي�س  الفجرة  بلدية 

الدكتورة  و�سعادة  للموؤمتر،  املنظمة 
جمل�س  مكتب  رئي�س  احل�سن  اأم���رة 

ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي ل��ربن��ام��ج الأمم 
الب�سرية،  ل��ل��م�����س��ت��وط��ن��ات  امل���ت���ح���دة 

عبدالرحمن  داوود  املهند�س  و�سعادة 
الهاجري مدير عام بلدية دبي رئي�س 

ومدراء  العربية،  للمدن  البيئة  مركز 
البلديات بالدولة. 

•• الفجرية-وام:

�سهد �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرة، ختام 
برعاية  اأقيم  ال��ذي   ،”2022 الفجرة   - امل��دن  “بيئة  العاملي  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

الفجرة حتت �سعار "تطبيقات املدن الذكية امل�ستدامة واملرنة".
ح�سر ختام املوؤمتر، ال�سيخ �سيف بن حمد بن �سيف ال�سرقي رئي�س هيئة املنطقة 
دائرة  ال�سرقي مدير عام  �سيف  وال�سيخ حممد بن حمد بن  بالفجرة،  احلرة 
ال�سرقي  �سيف  بن  بن حمد  وال�سيخ عبداهلل  بالفجرة،  اللكرتونية  احلكومة 
بنت  م��رمي  ومعايل  البدنية،  اللياقة  و  الأج�سام  لبناء  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س 
الدكتورة  و�سعادة  والبيئة،  املناخي  التغر  وزي��رة  املهري  ح��ارب  �سعيد  حممد 
املتحدة  الأمم  التعاون اخلليجي لربنامج  اأمرة احل�سن رئي�س مكتب جمل�س 
للم�ستوطنات الب�سرية، و�سعادة املهند�س داوود عبدالرحمن الهاجري مدير عام 
بلدية دبي رئي�س مركز البيئة للمدن العربية، ومدراء عموم البلديات بالدولة. 
د �سمو ويل عهد الفجرة، �سرورة الطلع والتعرف امل�ستمر على املتغرات  واأكنّ
ها  ومنونّ امل��دن  على  تاأثرها  وقيا�س  العامل  يف  ال�ستدامة  قطاع  يواجهها  التي 
ال�سكاين، م�سًرا اإىل توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي 

وعر�س  ال�سرتاتيجيات  ط��رح  باأهمية  الفجرة،  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو 
ا�ستدامتها، مبا يخدم  �ُسبل  الذكية وبحث  ُتعنى باملدن  التي  العاملية  املمار�سات 

هات دولة الإمارات وروؤيتها يف هذا املجال احليوي. توجنّ
واأ�ساد �سموه، مب�ستوى املو�سوعات واأوراق العمل التي مت ا�ستعرا�سها وطرحها 
ًنا دور اللجنة املنظمة للحدث يف ا�ستقطاب  للنقا�س خلل جل�سات املوؤمتر، مثمنّ
اخلربات العاملية وتبادل املعلومات التي تخدم قطاع املدن الذكية وا�ستدامتها 

م�ستقبًل.
للموارد  الفجرة  وموؤ�س�سة  الفجرة  بلدية  نظمته  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  يف  ���س��ارك 
الطبيعية ومركز البيئة للمدن العربية بالتعاون مع بلدية دبي ومنظمة املدن 
العربية يف فندق ومنتجع البحر بالفجرة، اأكر من 900 �سيًف من اأكر من 
25 دولة من حول العامل، وحتدث يف جل�ساته احلوارية على مدار ثلثة اأيام 
وم�سوؤويل  امل�ستدامة  الذكية  املدن  ورواد قطاع  واملتحدثني  نخبة من اخلرباء 

العمل البلدي واأ�سحاب الخت�سا�س.
ح�سر ختام املوؤمتر.. �سعادة حممد �سعيد ال�سنحاين مدير الديوان الأمري 
الفجرة،  ع��ه��د  �سمو ويل  م��دي��ر مكتب  ال��زح��م��ي  ���س��امل  و���س��ع��ادة  ب��ال��ف��ج��رة، 
واملهند�س حممد الأفخم مدير عام بلدية الفجرة رئي�س اللجنة العليا املنظمة 

للموؤمتر، وجمع من املدراء وامل�سوؤولني بالفجرة.

•• اأبوظبي-وام: 

الأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة  اأطلقت 
يف  الأ�سري"  ال����ق����راءة  "حتدي 
املجتمعي،  ح��ف��ي��ت  ج���ب���ل  م���رك���ز 
يدعم  ث��ق��ايف  اأ����س���ري  م�����س��روع  اأول 
اأ�سرياً  م�سروعاً  بو�سفها  ال��ق��راءة 
اأفراد  ت�سجيع  خلل  من  ح�سارياً 
الأ�سرة على تبني القراءة كاأ�سلوب 
املعرفة  تكري�س  يف  ُي�����س��اه��م  ح��ي��اة 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل واحل������وار بني 
الأجيال  الأ����س���رة، وح��م��اي��ة  اأف����راد 
من الأفكار الدخيلة، وبناء مهارات 
الوعي  ورف�����ع  ال���ن���ق���دي،  ال��ت��ف��ك��ر 
الأ�سري باأهمية القراءة باعتبارها 
ال�سخ�سية  ت�سكيل  اأدوات  من  اأداة 

الإن�سانية ال�سوية.
موؤ�س�سة  امل�������س���روع  ه����ذا  وت��ت��ب��ن��ى 
ال��ت��ن��م��ي��ة الأ�����س����ري����ة، وذل������ك بعد 
الدرا�سة حول  نتائج  الطلع على 
امل�����س��ك��لت الج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���ي مت 
ر�سدها يف منطقة جبل حفيت من 
احل���واري  الأ����س���ري  امللتقى  خ���لل 
حتديات  ن���اق�������س  ال������ذي   2022
ن�سنع  "معكم  �سعار  حتت  املجتمع 
متما�سكاً"،  وجمتمعاً  واعية  اأ�سرة 
ال�����ذي اأق���ي���م يف م��ق��ر م���رك���ز جبل 
العني.  مب��دي��ن��ة  املجتمعي  حفيت 
واأعربت ال�سيخة الدكتورة �سما بنت 
رئي�سة  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد 
ال�سيخ  م��وؤ���س�����س��ات  اإدارة  جم��ل�����س 
ن��ه��ي��ان عن  اآل  ب���ن خ���ال���د  حم��م��د 
ال�سراكة  اتفاقية  بتوقيع  �سعادتها 
و�سعادة  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن  مت���ت  ال���ت���ي 
عام  مدير  الرميثي  حممد  م��رمي 
موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية يف مركز 
"اأنا  قائلة:  املجتمعي  حفيت  جبل 
التفاقية  ت��ث��م��ر  ب����اأن  ي��ق��ني  ع��ل��ى 
برامج وم�ساريع ثقافية واجتماعية 
ت��ت��لق��ى م��ع ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة التي 
ن���ح���و حتقيق  ق���ي���ادت���ن���ا  و���س��ع��ت��ه��ا 
الأم��ن الجتماعي من خلل دعم 
الإماراتية  الأ���س��ر  ثقافة  وتطوير 
لدور  املعززة  والقيم  املبادئ  وتبني 
الأ�سا�سي يف  الكيان  بكونها  الأ�سرة 
وحتقيق  الإم���ارات���ي  املجتمع  بنية 
الأهم  الداعم  اأمنها ومتا�سكها هو 
يف بناء احل�سارة الإماراتية وتعزيز 
بعد  ي��وم��اً  تتو�سع  التي  جناحاتها 

اآخر".
اإطار  يف  �سراكتنا  “تاأتي  واأ�سافت: 
املوؤ�س�سات  ب���ني  امل��ث��م��ر  ال���ت���ع���اون 
وامل���راأة..  والطفل  بالأ�سرة  املعنية 
ه���ذا  ث����م����ار  اأوىل  ت����ك����ون  وح������ني 
القراءة  حت���دي  اإط�����لق  ال��ت��ع��اون 
الأ�سري فنحن نغر�س بذور املعرفة 
من  القادمة  اأجيالنا  يف  والثقافة 
اإىل  وحتويلها  القراءة  دعم  خلل 
�سلوك م�ستدام يف البيت الإماراتي، 
الرئي�سي  امل���ك���ون  ه���ي  ف���الأ����س���رة 
وهو  ال��ط��ف��ل  �سخ�سية  ل��ت��وج��ه��ات 
الأب  ب�سلوكيات  واق��ت��دائ��ه  �سغر 
الكبر  وامل��وؤث��ر  الأول  املعلم  والأم 
ال�سخ�سية  ���س��ل��وك��ي��ات��ه  ت��ك��وي��ن  يف 
وت�����س��ج��ي��ع الآب��������اء ع���ل���ى ال����ق����راءة 
اليومية واأن تكون املكتبة يف البيت 
مكوناته  �سمن  اأ���س��ا���س��ي  رك��ن  ه��ي 
ُي�ساهم ب�سورة كبرة يف بناء اأجيال 
التطورات  م����ع  ت��ت��م��ا���س��ى  ق����ارئ����ة 
احل��دي��ث��ة وال��ت��وج��ه ال��ع��ام��ل نحو 
�سعادة  وق��ال��ت  املعرفة”.  اقت�ساد 
مدير  ال���رم���ي���ث���ي  حم���م���د  م�����رمي 
الأ�سرية:  التنمية  م��وؤ���س�����س��ة  ع���ام 
الأ�سري"  ال���ق���راءة  "حتدي  "اإن 
التنمية  م��وؤ���س�����س��ة  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ذي 

�سركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الأ���س��ري��ة 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ني وال����داع����م����ني، 
يهدف اإىل رفع الوعي لدى الأ�سرة 
الجتماعية،  بامل�سكلت  واملجتمع 
واأه��م��ي��ة م��ع��اجل��ة ال��ق�����س��اي��ا التي 
القراءة  ب��ا���س��ت��خ��دام  ر���س��ده��ا  مت 
والطلع يف جمالت هذه الق�سايا 
ابتكارية  حلوٍل  وطرح  ومناق�ستها، 
معاجلتها  يف  ُت�����س��اه��م  واإب���داع���ي���ة 
مب���������س����ارك����ة الأ�������س������ر امل���������س����ارك����ة، 
ز  تعزنّ بيئة  توفر  على  وت�سجيعها 
املعرفة  وت���ب���ادل  ال���ق���راءة  م��ف��ه��وم 
املنظومة  داخ����ل  م�����س��ت��دام  ب�����س��ك��ٍل 
الأ�سرية". وتابعت: "يعمل "حتدي 
ا�ستثمار  ع��ل��ى  الأ�سري"  ال���ق���راءة 
وقت الأ�سرة وزيادة الوقت النوعي 
اأف����راده����ا، م���ن خ���لل ن�ساط  ب���ني 
واأ�ساليب  موا�سيع  وتنوع  ال��ق��راءة 
داخل  املختلفة  الفئات  احل��وار بني 
يف  ُي�ساهم  مم��ا  واملجتمع،  الأ���س��رة 
تنمية املهارات الفكرية لدى اأفراد 
الأ�سرة وتعزيز اللغة العربية لدى 
الهوية  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  الأج���ي���ال 

الوطنية".
واأكدت �سعادتها اأن "حتدي القراءة 
من  روؤي�����ت�����ه  ي�����س��ت��م��د  الأ�سري" 
تنمية  اإىل  الرامية  املوؤ�س�سة  روؤي��ة 
واعية  لأ�سرة  م�ستدامة  اجتماعية 
بتعزيز  وذل��ك  متما�سك،  وجمتمع 
ال��ب��ن��اء ال�����س��ل��ي��م ل��لأ���س��رة ومتكني 
اأفرادها من احلفاظ على العلقات 
املتما�سكة، وتعزيز الأمان وال�سعادة 
والإيجابية  ال�����س��ل��ي��م��ة  وال��ت��ن�����س��ئ��ة 
مراحلهم  مب���خ���ت���ل���ف  ل�����لأب�����ن�����اء 
والتمكني  وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ع���م���ري���ة، 
امل������ت������وازن ل����ل����م����راأة ل��ل��ت��م��ك��ن من 
الأ�سرة  الريادي يف  ممار�سة دورها 
اإىل متكني  ب��الإ���س��اف��ة  وامل��ج��ت��م��ع، 
وت���وف���ر احلياة  امل���واط���ن���ني  ك���ب���ار 
..م�سرة  لهم  والن�سطة  الكرمية 
خمتلف  ي��ن��اق�����س  امل�����س��روع  اأن  اإىل 
يف  املتمثلة  الجتماعية  الق�سايا 
املق�سود  الأ�سري  والعنف  الإهمال 
ا�ستخدام  واإ���س��اءة  املق�سود،  وغ��ر 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة، وع����دم توفر 
الأ�سرة.  لأف�����راد  ال��ن��وع��ي  ال���وق���ت 
م�سروع  اأن  ال��رم��ي��ث��ي:  واأو���س��ح��ت 
حت��دي ال��ق��راءة الأ���س��ري ي�ستهدف 
الأم،  "الأب،  الأ����س���رة  اأف����راد  ك��اف��ة 
وذل���ك  اجلدة"،  اجل�����د،  الأب�����ن�����اء، 
وجعلها  ال��ق��راءة  على  بالت�سجيع 
اأ�سلوب حياة و�سلوكاً يومياً، وتوفر 
الأ�سرة  اأف����راد  ب��ني  تفاعلية  بيئة 
ز مفهوم وقيمة القراءة وتبادل  تعزنّ
وا�ستثمار  م�ستدام،  ب�سكٍل  املعرفة 
الأ�سرة  اأف���راد  بني  النوعي  الوقت 
وتعزيز التوا�سل واحلوار الأ�سري 
ال��ق��راءة، وامل�ساهمة يف  م��ن خ��لل 
تعزيز اللغة العربية لدى الأجيال 
الوطنية،  ال��ه��وي��ة  على  واحل��ف��اظ 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل اإ���س��راك الأ���س��رة يف 
الجتماعية  ال��ق�����س��اي��ا  م��ن��اق�����س��ة 

وطرح احللول املقرتحة.
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف حتدي  وي�������س���رتط 
ملخ�سات  تقدمي  الأ�سري  القراءة 
ت�سم  ث��ري  ب�سكٍل  امل��ق��روءة  للكتب 
الكتاب،  حمتوى  عن  �ساملة  فكرة 
والإب������داع والب��ت��ك��ار يف ط���رق نقل 
با�ستخدام  وع���ر����س���ه���ا  امل���ع���رف���ة 
ال���ت���ق���ن���ي���ات احل����دي����ث����ة وو����س���ائ���ل 
اإىل  بالإ�سافة  املختلفة،  التوا�سل 
اختيار اإحدى الق�سايا الجتماعية 
واإي����ج����اد حلول  ل���ل���ق���راءة ح��ول��ه��ا 
جديدة للتقليل اأو التخل�س منها. 
اجل����ائ����زة يف فئة  ف���ئ���ات  وت��ت��م��ث��ل 
ال��ق��ارئ��ة، وال��ت��ي تت�سمن  الأ����س���رة 
ال���ق���راءة الأ���س��ري��ة، املتمثل  م��ع��ي��ار 
ال���ق���راءة  حت��ف��ي��ز  يف  الأب  دور  يف 
حتفيز  يف  الأم  ودور  الأ�����س����ري����ة، 
الأمثلة  وتقدمي  الأ�سرية،  القراءة 

على دور القراءة يف تعزيز التوا�سل 
اأف���راد الأ���س��رة.. ومعيار  ب��ني كافة 
ال�����ذي يقدم  ال����ق����راءة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
اأم��ث��ل��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل بني 
وتقدمي  املجتمع،  واأف����راد  الأ���س��رة 
تقدمي  ال��ق��راءة يف  دور  على  اأمثلة 
الجتماعية  ل��ل��ق�����س��اي��ا  احل���ل���ول 

لل�سرة واأفراد املجتمع.
الأ�سري"  القراءة  "حتدي  وي�سعى 
و�سناعة  ملهمة  من���اذج  اإب���راز  اإىل 
اأ�سخا�س ملهمني يف عامل القراءة 
وال��ث��ق��اف��ة وامل��ع��رف��ة ع��ل��ى م�ستوى 
ال�سركاء  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال���دول���ة، 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ني، الأم�������ر ال����ذي 
وا�سعة  قطاعات  حتفيز  �ساأنه  من 
والطلبة  وال�����س��ب��اب  ال���ن�������سء  م���ن 
على  امل��واظ��ب��ة  على  اجلن�سني  م��ن 

القراءة والطلع وحب املعرفة.

حاكم الفجرية ي�ضتقبل امل�ضاركني 
مبوؤمتر بيئة املدن وي�ضيد بجهودهم 

حممد ال�ضرقي ي�ضهد ختام اأعمال املوؤمتر العاملي 
بيئة املدن بالفجرية 2022 وي�ضيد باأهدافه

»التنمية الأ�ضرية« تطلق حتدي القراءة الأ�ضري

•• دبي-وام:

اأن ن�سبة الإجن��از يف م�سروع خزان  اأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي 
املياه الذي تنفذه يف حتا بلغت %75.9 ومن املتوقع النتهاء من 
امل�سروع الذي تبلغ ال�سعة التخزينية له 30 مليون جالون، بتكلفة 

تقارب 86 مليون درهم، يف اإبريل 2023.
وق����ال م��ع��ايل ���س��ع��ي��د حم��م��د ال��ط��اي��ر، ال��ع�����س��و امل��ن��ت��دب الرئي�س 
اإن م�سروع خزان املياه يف حتا  التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 
اأطلقها �ساحب  التي  ملنطقة حتا  ال�ساملة  التنموية  يدعم اخلطة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
“رعاه اهلل”، من خلل حت�سني كفاءة  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 

واعتمادية �سبكات املياه ورفع كميات التدفق املائي وزيادة املخزون 
الحتياطي للمياه مبا ي�سهم يف تعزيز ا�ستدامة موارد املياه يف اإطار 
2030 والتي  ال�سرتاتيجية املتكاملة لإدارة املوارد املائية يف دبي 
تركز على تعزيز املوارد املائية وا�ستخدام اأحدث التقنيات واحللول 

املبتكرة.
ي�سار اإىل اأن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل حالياً على تنفيذ م�سروع 
لتخزين 6،000 مليون جالون من املياه املحلة يف اأحوا�س املياه 
اجلوفية وا�سرتجاعها عند احلاجة ..وتوفر هذه التقنية خمزوناً 
املياه  من  جالون  مليون   50 من  باأكر  الإم��ارة  ميد  ا�سرتاتيجياً 
املياه  يوماً، مع �سمان �سلمة   90 ملدة  الطوارئ  يوميا يف ح��الت 

املخزنة من التاأثرات اخلارجية.

•• دبي-وام:

الوطني  املجل�س  يف  وال�سناعية  والقت�سادية  املالية  ال�����س��وؤون  جلنة  ع��ق��دت 
الحتادي، اأم�س اجتماعها الإجرائي الأول من دور النعقاد العادي الرابع من 
الف�سل الت�سريعي ال��سابع ع�سر يف مقر الأمانة العامة بدبي مت خلله انتخاب 
ال�سويدي  �سلطان  مرة  و�سعادة  رئي�سا،  الطاير  حميد  ط��ارق  الدكتور  �سعادة 

مقررا بالتزكية.
ح�سر الجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من اأحمد حمد بو�سهاب، وخالد عمر 
اخلرجي، وعائ�سة را�سد ليتيم، ومروان عبيد املهري، اأع�ساء املجل�س الوطني 

الحتادي.
ووا�سلت اللجنة خلل اجتماعها مناق�سة م�سروعي قانونني احتاديني يف �ساأن 

2021، ويف �ساأن  املالية  اعتماد احل�ساب اخلتامي املوحد للحتاد عن ال�سنة 
كل  بح�سور ممثلي   ،2023 املالية  ال�سنة  العامة للحتاد عن  امليزانية  ربط 

من وزارة املالية وديوان املحا�سبة.
اعتماد  �ساأن  يف  احت��ادي  قانون  م�سروع  يت�سمن  الي�ساحية  امل��ذك��رة  وح�سب 
مادتني  على   ،2021 املالية  ال�سنة  ع��ن  ل��لحت��اد  امل��وح��د  اخلتامي  احل�ساب 
تت�سمن: اعتماد بيانات احل�ساب اخلتامي ملوحد للحتاد والي�ساحات املرفقة 
به، مع بيانات تنفيذ امليزانية العامة للحتاد، وذلك عن ال�سنة املالية منتهية 

يف 2021/12/31. و الحكام اخلا�سة بن�سر القانون وتاريخ العمل به.
العامة للحتاد عن  امليزانية  �ساأن ربط  قانون احت��ادي يف  يتكون م�سروع  كما 
ال�سنة املالية 2023 من )28( مادة ويحتوي م�سروع القانون على العتمادات 

املالية لتنفيذ ا�سرتاتيجية الدولة لل�سنة املالية 2023.

جلنة ال�ضوؤون املالية يف املجل�س الوطني تناق�س م�ضروعي قانونني احتادينيهيئة كهرباء ومياه دبي: 75.9 % ن�ضبة الإجناز يف م�ضروع خزان املياه بحّتا

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية – دائرة المور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م 
يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً يوم الأربعاء املوافق 30 نوفمرب 2022 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة 

املوقع اللكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM ويف حالة العرتا�س مراجعة ق�سم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�سمي.

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية  
دائرة االمور امل�ستعجلة

      
2015  5728/2022   71801 1 10000    
2019  5693/2022   80675 9 26000      

2022  5726/2022   67963 18 32000 . 
QX 80 2019 5730/2022   47425  C 140000    
2015 301 5695/2022   57331 P 8000 . . . 

ASX 2013 5734/2022   47782  A 13000   
E 350 2019 5700/2022   49918 10 135000     
2019  5732/2022   28103 12 32000     
A8 L 2019 5717/2022   75270 9 170000     
2015  5727/2022   41548 16 7500  

2017  5289/2022   35739 14 45000  .  
A3 2016 10031/2019   77608 16 24000     

2018   5731/2022   59242  60000   
2019   5218/2022   50728 13 60000   

2016 308 5692/2022   98026 U 16000 .    
GLS 450 2021 5719/2022   3926 I 320000   

2014  5690/2022   3065 O 45000     
2009  5702/2022   50314 G 4000   

2021  5733/2022   32251 14 50000   
2016  5718/2022   77390 S 35000     
2015  5706/2022   77019 2 21000       
2014  5286/2022   97336 M 18000    

2015   5703/2022   81947 15 50000     
2019  5694/2022   65584 6 18000     
2019  5696/2022   65532 6 18000    
2017  5691/2022   50726 B 24000      
2014  5704/2022   3455  N 20000            
2015  5697/2022   96554 I 21000 . .   

ان����ي���������س   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
 ، بيورنكاداكاتيل عبدالرا�سخ 
الهند   اجلن�سية - جواز �سفره 
)2127808N(  رق�������م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0508834602

فقدان جواز �ضفر
اليا�س  حممد   / املدعو  فقد 
باك�ستان     ، رح��م��ن  ن���ور  خ���ان 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)4104352YT(  رق����م 

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

    0501980205

فقدان جواز �ضفر

فقد املدعو / حممد �سليمان 
باك�ستان   ، ان���������وار  حم���م���د 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)5754712FB(  رق����م 

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

    0567854707

فقدان جواز �ضفر

ف���ق���د امل����دع����و / راغ���وف���ر  
الهند     ، �سينغ  ان��ان��د  �سينغ 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1673210P( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0552752113

فقدان جواز �ضفر

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
من  ���س��ادرة  اأ�سهم  �سهادة  فقدان 
�سركة اأ�سماك با�سم / حممد اأحمد 
ال�سهادة  رق���م  احل���ام���د  ع���ب���داهلل 
 ASMAK1723000
عدد الأ�سهم 1200 �سهم ، فعلى 
لل�سركة  ت�سليمها  ي��ج��ده��ا  م���ن 
اأو الإت�����س��ال ع��ل��ى رقم   امل���ذك���ورة 

0555520039

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
لدى �لكاتب �لعدل - حماكم دبي

�عالن بالن�سر رقم )2022/151691( 
مقدم من املنذرة / امللكية للحوا�س واحلدائق �س ذ م م

�سد
املنذر اليها / �سركة الفجرة الوطنية للمقاولت ذ م م

نخطركم
جتنبا لأي عواقب قانونية، ب�سداد مبلغ وقدره 271157.1 درهم )مائتان 
والفائده  فل�س(  وواح��د  درهما  وخم�سون  و�سبعة  ومائة  الفا  و�سبعون  وواح��د 
وال  الن��ذار  ا�ستلم هذا  تاريخ  اي��ام من  5% خلل خم�سة  بواقع  القانونية 
موكلنا  ح��ق��وق  حلفظ  القانونية  الج����راءات  ك��اف��ة  ات��خ��اذ  ايل  ن�سطر  ���س��وف 

جتاهكم
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197
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•• اأبوظبي -الفجر:

رطية والأمنية  ا�ستعر�س مركز تريندز للبحوث وال�ست�سارات مع اأكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�سُّ
�سبل تعزيز التعاون البحثي والتدريبي امل�سرتك، مبا يخدم املعرفة ون�سرها وخدمة البحث العلمي 

واملهتمني به وتطوير ورفع كفاءة الكوادر لدى اجلانبني، ومبا يحقق اأهدافهما املرجوة.
العلي،  الدكتور حممد عبداهلل  برئا�سة  تريندز  وفد مركز  بها  قام  التي  الزيارة  ذلك خلل  جاء 
الأكادميية  مقر  اإىل  والباحثني،  القطاعات  روؤ�ساء  من  عدد  يرافقه  للمركز،  التنفيذي  الرئي�س 
مدير  نائب  بور�سيد  حممد  را�سد  دكتور  العميد  التقى  حيث  اأبوظبي،  ل�سرطة  العامة  بالقيادة 
الأكادميية بح�سور عدد من العمداء امل�سوؤولني فيها. وقد اأطلع بور�سيد وفد "تريندز" على اأهم 
امل�ساريع التطويرية واخلطط ال�سرتاتيجية واأف�سل املمار�سات املطبقة يف اأكادميية �سيف بن زايد 

للعلوم ال�سرطية والأمنية.
التطويرية  وم�ساريعها  الأكادميية  حققتها  التي  الكبرة  ب��الإجن��ازات  "تريندز"  وف��د  اأ�ساد  وق��د 

واخلطط ال�سرتاتيجية احلديثة باتباع اأف�سل املعاير العاملية.
واأن�سطته  تريندز  مركز  عمل  طبيعة  ع��ن  نبذة  العلي  ع��ب��داهلل  حممد  الدكتور  ق��دم  جانبه  م��ن 
البحثية والعلمية وكذلك الدورات التدريبية وا�ستطلعات الراأي واإ�سداراته العلمية التي تتنوع 
ما بني كتب، واأوراق بحثية، و�سل�سل علمية متخ�س�سة، مو�سًحا اأن "تريندز" برغم توجهه العاملي 
فاإنه قد و�سع على راأ�س اأولوياته النفتاح على خمتلف الهيئات واملوؤ�س�سات، وتعزيز التعاون معها يف 
الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك، موؤكًدا حر�س املركز على تقدمي خرباته البحثية، وال�ست�سارية، 
توظيف  باأهمية  الكامل  ووعيه  بر�سالته،  اإمي��ان��ه  منطلق  من  وذل��ك  الهيئات،  لهذه  والتدريبية 
خمتلف  مواجهة  يف  املهتمني  وم�ساعدة  وتنميتها،  املجتمعات  خدمة  يف  العلمي  البحث  خمرجات 

التحديات والق�سايا.
وقد اأبدى العميد دكتور بور�سيد تقديره الكبر جلهود مركز تريندز البحثية وما يقوم به من دور 
اأثنى على  حيوي يف مواكبة التطورات الإقليمية والدولية، وا�ست�سراف م�ساراتها امل�ستقبلية. كما 
اهتمام املركز بالباحثني ال�سباب ومتكينهم وتاأهليهم، م�سيًدا يف الوقت نف�سه مب�ستوى اإ�سداراته 
العلمية والبحثية التي تت�سم بالر�سانة واملو�سوعية يف الطرح والعمق يف امل�سمون. واأكد حر�س 

الأكادميية على التعاون مع تريندز، مبا يحقق الأهداف ال�سرتاتيجية من خلل التعاون امل�سرتك 
ال�سرتاتيجية  اأهدافهما  يخدم  مبا  التوا�سل  ا�ستمرار  على  اجلانبان  واتفق  ال�سراكة،  وتطوير 

ويخدم املعرفة ب�سكل �سامل.
من جانب اآخر، عقد وفد من مركز تريندز للبحوث وال�ست�سارات ووفد من وزارة الداخلية اجتماًعا 
مت خلله ا�ستعرا�س �سبل التعاون بينهما، ونظم خلله وفد "تريندز" ور�سة عمل تعريفية ملوظفي 

الوزارة.
جاء ذلك خلل زيارة قام بها وفد من "تريندز" برئا�سة عو�س الربيكي رئي�س قطاع تريندز جلوبال 
يرافقه عدد من مديري الإدارات وروؤ�ساء الأق�سام بزيارة مركز الأبحاث والتطوير بالوزارة، حيث 
التقى املقدم دكتور عمر را�سد ال�سحي، مدير املركز، وعدًدا من م�سوؤوليه، وقدم وفد تريندز �سرًحا 
لع  حول طبيعة عمل املركز وخمرجاته البحثية ودوراته التدريبية ون�ساطاته واإ�سداراته. كما اطَّ
ا�ستمرار  على  اجلانبان  واتفق  بالوزارة،  والتطوير  الأبحاث  على طبيعة عمل مركز  تريندز  وفد 

التوا�سل والتعاون يف كل ما يخدم املعرفة والبحث العلمي واملهتمني به.

•• ال�صارقة -الفجر:

وقع مركز ال�سارقة للعمل التطوعي يف دائرة اخلدمات الجتماعية 
وتعزيز  لتفعيل  ال�سارقة،  جامعة  مع  تعاون  اتفاقية  ال�سارقة،  يف 
وتقدم  املجتمع  وتنمية وخ��دم��ة  ال��ط��رف��ني،  ب��ني  ال��ت��ع��اون  م��ب��ادئ 
ال�سارقة. وتن�س التفاقية والتي وقعت يوم الثنني  اإمارة  ورفعة 
املوافق21  نوفمرب اجلاري، يف مقر جامعة ال�سارقة، على تر�سيخ 
واإدراج  امل�سرتكة  وامل�ساريع  الأن�سطة  امل�سرتك يف  التعاون  مبادىء 
وذلك  املعتمدة،  اأن�سطتهم  �سمن  التطوعية  والفر�س  امل��ب��ادرات 
واإعلنات  التطوعية  وامل��ب��ادرات  الفر�س  اأجندة  من خلل عر�س 
التوا�سل  ومواقع  التطوعي  للعمل  ال�سارقة  من�سة  عرب  الفر�س 
اجتماعات  وع��ق��د  وغ���ره(  ال��ت��ل��غ��رام،  )الن�����س��ت��ج��رام،  الجتماعي 

ن�سف �سنوية.
كما ن�ست بنود التفاقية على التعاون امل�سرتك لإنتاج فيلم وثائقي 
الفر�س  ل��ط��ارح��ي  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية  امل��ع��رف��ي��ة  اخل����ربات  ي��ع��ر���س 
املمار�سات املحلية والعاملية للعمل التطوعي، والتعاون يف  كاأف�سل 
ن�سر ثقافة التطوع يف املجتمع من خلل الربامج امل�سرتكة، واإبراز 
عند  اإع��لم��ي��ا  للتطوع  ال�سارقة  من�سة  يف  امل�سجلني  املتطوعني 

م�ساركتهم يف الفر�س واملبادرات.
من  العاملني  بدعوة  ال�سارقة  جامعة  تلتزم  التفاقية،  وبح�سب 
الكادر الأكادميي والطلبي للت�سجيل كمتطوعني جدد يف من�سة 
ال�سارقة للعمل التطوعي، اإ�سافة اإىل تفعيل دور الطلبة والطالبات 
للطلبة  التطوعية  ال�ساعات  بتنفيذ  التطوعي  العمل  م��ي��دان  يف 
والطالبات عرب من�سة ال�سارقة للعمل التطوعي، كما العمل على 

اإبراز دور اجلامعة يف تفعيل العمل التطوعي على م�ستوى التعليم 
ال��ع��ايل يف الإم�����ارة. يف ح��ني ت��وف��ر دائ����رة اخل��دم��ات الجتماعية 
ممثلة يف مركز ال�سارقة للعمل التطوعي، بتوفر من�سة التطوع 
باملنطقة  اجلامعة  اأف���رع  جميع  يف  اجلامعي  احل���رم  يف  الطلبي 
التطوعية  وامل���ب���ادرات  للفر�س  ل��لل��ت��ح��اق  وال�����س��رق��ي��ة  ال��و���س��ط��ى 
تو�سح  اإلكرتونية  توعوية  من�سورات  ت�سميم  وك��ذل��ك  املن�سورة، 
اأهمية العمل التطوعي للطلبة، هذا بالإ�سافة مل�ساركة  الطلبة يف 
امللتقيات والفعاليات اخلا�سة ملناق�سة الأفكار امل�ستقبلية للتطوع.  

التلحم  اإدارة  م��دي��ر  احل��م��ادي  م��ن ح�سة  ك��ل  الت��ف��اق��ي��ة  ووق���ع 
عيد  والدكتور  الجتماعية،  اخلدمات  دائ��رة  جانب  من  املجتمعي 
حم��م��د ك��ن��ع��ان عميد ���س��وؤون ع��م��ادة ال��ط��لب م��ن ج��ان��ب جامعة 

ال�سارقة.

•• ال�صارقة-الفجر:

اأ�����س����در امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة 
الأ�سبوعي  اجتماعه  خلل  ال�سارقة، 
برئا�سة �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد 
بن �سلطان القا�سمي، ويل العهد نائب 
"دليل  املجل�س،  ال�سارقة رئي�س  حاكم 
ال�سارقة الإر�سادي لتخطيط الأماكن 
من  املعد  للطفل"،  ال�سديقة  العامة 
للطفل،  ال�سارقة �سديقة  قبل مكتب 
ل�سوؤون  الأع����ل����ى  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ت���اب���ع 
ارقة  الأ�سرة، بالتعاون مع جمل�س ال�سنّ
يعد  وال�����ذي  ال���ع���م���راين،  للتخطيط 
تعزز  التي  امل��ب��ادرات  �سل�سلة  يف  حلقة 
امل��ك��ان��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة لإم���ارة 
ال�سارقة كاأول مدينة �سديقة للطفل 

يف املنطقة.
اإط���ار مرن  و���س��ع  اإىل  الدليل  ي��ه��دف 
لتعزيز  امل�ستجدات  مواكبة  على  قادر 
الأطفال  ل���دى  الج��ت��م��اع��ي��ة  احل��ي��اة 
املتطلبات  ي��ل��ب��ي  ب��ح��ي��ث  وال��ي��اف��ع��ني، 
البتكار  على  وي�سجع  لهم،  احلالية 

للم�ستقبل.  التخطيط  يف  والإب�����داع 
ال�سراكة  نهج  تعزيز  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
تخطيط  ع���م���ل���ي���ات  يف  وال���ت���ن�������س���ي���ق 
ال�سديقة  العامة  الأم��اك��ن  وت�سميم 
روؤية  تدعم  م���وارد  وتطوير  للطفل، 
وت�سليم  تخطيط  يف  ال�سارقة  اإم���ارة 
ال�سيا�سة  وف��ق  املتطلبات  وا�ستكمال 
�سديقة  م���دي���ن���ة  ل��ت�����س��ب��ح  ال���ع���ام���ة 

للعائلة. 
وي�ستهدف الدليل خمتلف امل�ساهمني 
وت�سميم  ت��خ��ط��ي��ط  يف  وال���ع���ام���ل���ني 

العامة،  الأم���اك���ن  و���س��ي��ان��ة  واإن�������س���اء 
ال�سعيد  على  متفرداً  ويعترب مرجعاً 
ح��ي��ث يحتوي  وال���ع���امل���ي،  الإق��ل��ي��م��ي 
للأماكن  اإر�سادية  مبادئ  ع�سرة  على 
م�ستندًة  للطفل،  ال�سديقة  ال��ع��ام��ة 
واملقايي�س  امل���م���ار����س���ات  اأف�������س���ل  اإىل 
دعم  اإىل  وي�سعى  وال��دول��ي��ة،  املحلية 
ال�سراكات يف ت�سميم وتنفيذ الأماكن 
العامة التي تلبي احتياجات الأطفال 
والعائلت، جلعل اإمارة ال�سارقة مثاًل 

يحتذى به يف املنطقة والعامل.

دعم  اأج���ل  م��ن  ال��دل��ي��ل  ت�سميم  ومت 
تخطيط  ق����ط����اع  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ني 
املفتوحة  ال��ع��ام��ة  الأم���اك���ن  وت��ط��وي��ر 
ي�سمل  اإذ  ث���لث���ة،  م�����س��ت��وي��ات  ���س��م��ن 
امل�سروع،  فيه  يقام  الذي  املوقع  نطاق 
نطاق  على  ث��م  احل���ي،  ن��ط��اق  على  اأو 
امل�ساحات  تلبي  بحيث  ك��ك��ل،  امل��دي��ن��ة 
املختلفة  ال��ف��ئ��ات  م��ت��ط��ل��ب��ات  امل��ن��ف��ذة 
اإىل خلق  اإ����س���اف���ة  ب��ه��ا،  ل��ل���س��ت��م��ت��اع 
على  وت�سجع  ب��الأط��ف��ال  ترحب  بيئة 

التفاعل بني الأجيال.
ويف ت�سريح لها حول اعتماد الدليل، 
ق��ال��ت ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ورة خ��ول��ة املل، 
والأمني  الأ���س��رة  ���س��وؤون  هيئة  رئي�سة 
العام للمجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة: 
تكوين  اأ�سا�س  حجر  الأ���س��رة  "متثل 
املجتمعات، والعن�سر الذي كانت ومل 
تزل تركز على رعايته قرينة �ساحب 
ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو 
رئي�سة  القا�سمي،  جواهر بنت حممد 
التي  الأ�سرة،  ل�سوؤون  الأعلى  املجل�س 
اآم��ن��ت ب����اأن اأط���ف���ال ال��ي��وم ه��م �سناع 

ميثل  ه��ن��ا  وم���ن  الإم������ارات،  م�ستقبل 
ال���دل���ي���ل ف�����س��ًل ج����دي����داً م���ن كتاب 
الإمارة  لل�سارقة،  الرائدة  الإجن��ازات 
الأ�سري  التما�سك  �سعار  رفعت  التي 
والعناية بالطفل يف خمتلف توجهاتها 
و���س��ي��ا���س��ات��ه��ا ال��ت��ن��م��وي��ة، ح��ت��ى غدت 
والعائلة،  للأ�سرة  ال�سديقة  املدينة 
وال����ت����ي حت��ت�����س��ن ب��������راءة الأط����ف����ال 
بكل  ومي��رح��وا  ه��واي��ات��ه��م،  ليمار�سوا 
املوؤهلة  وم��راف��ق��ه��ا  رب��وع��ه��ا  اآم����ان يف 
مهاراتهم  واح�����ت�����واء  ل���س��ت��ق��ب��ال��ه��م 

وهواياتهم، وتوفر الرفاهية لهم". 
وقالت الدكتورة ح�سة الغزال، مديرة 
للطفل:  ���س��دي��ق��ة  ال�����س��ارق��ة  م��ك��ت��ب 
املكانة  عن  الدليل  هذا  اإجناز  "يعرب 
على  ال�سارقة  احتلتها  التي  املرموقة 
خارطة املدن ال�سديقة للطفل، حيث 
العاملية  الإجن����ازات  م��ن  ميثل واح���داً 
الكفيلة  امل��ع��اي��ر  و���س��ع  يف  ال���رائ���دة 
معمارية  ب��ب��ي��ئ��ة  الأط�����ف�����ال  ب��ت��م��ت��ع 
وتلبي متطلبات  احتياجاتهم،  تراعي 
البناء  ع��ن��ا���س��ر  بو�سفهم  تن�سئتهم 

ت�سمن  حيث  للمجتمعات،  امل�ستقبلي 
لهم تلك املعاير ممار�سة ن�ساطاتهم 
لهم  ت�سمن  اآم��ن��ة  ب��ي��ئ��ة  يف  امل��ت��ع��ددة 
وال����رف����اه، وتوفر  ب��ال�����س��ح��ة  ال��ت��م��ت��ع 
التعليم  من  الأ�سا�سية  اخلدمات  لهم 
دون  لهم  املحت�سن  واملجتمع  اجليد، 
والرتفيه  اللعب  واأم��اك��ن  تفرقة،  اأي 
ال�ستك�ساف  روح  تعزيز  على  القائمة 
وت���ن���م���ي���ة امل������ه������ارات امل����ت����ع����ددة ل���دى 

الأطفال".
علي،  اآل  خ��ال��د  املهند�س  ق��ال  ب���دوره 
���ارق���ة  الأم���������ني ال�����ع�����ام مل���ج���ل�������س ال�������سنّ
ح�سولها  "بعد  العمراين  للتخطيط 
على لقب "ال�سارقة �سديقة للطفل" 

الدولية  امل��ع��اي��ر  تلبي  مدينة  ك���اأول 
الإم�����ارة ت�سعى  ت���زل  امل��ن��ط��ق��ة، مل  يف 
العامة  الأم��اك��ن  مب�ستوى  ل��لرت��ق��اء 
اإياها  اأول��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ز م��ك��ان��ت��ه��ا  ل��ت��ع��زنّ
جهود قيادتها الر�سيدة يف تعزيز بيئة 
املجتمع  اأف��راد  الإم���ارة لتخدم جميع 
ولتكون  وال���ع���ائ���لت،  الأط����ف����ال  م���ن 
ارتقاء  واأك��ر  وج��اذب��اً  مف�سًل  مكاناً 
يف تطبيق تلك املعاير، عمل جمل�س 
ال�سارقة للتخطيط العمراين، بتعاون 
�سديقة  ال�سارقة  "مكتب  م��ع  مثمر 
ال�سارقة  دل��ي��ل  اإع����داد  على  للطفل" 
العامة  الأماكن  لتخطيط  الإر�سادي 
ال�سديقة للطفل، كجزء من م�سروع 

ال�سديق  العمراين  للتخطيط  اأ�سمل 
للطفل".

 واأ�ساف: "يوؤكد الدليل اأهمية توزيع 
الأماكن العامة يف جميع اأنحاء املدينة 
ب�سكل ن�سبي ومت�ساٍو، و�سرورة اإيجاد 
ن��ظ��ام ت��وزي��ع ج��ي��د ل��لأم��اك��ن العامة 
ي�����س��ت��ط��ي��ع اجلميع  ال���ت���ي  امل��ف��ت��وح��ة، 
ال��و���س��ول اإل��ي��ه��ا، م���ع م���راع���اة وجود 
تعزيز  على  ت�ساعد  ترفيهية  مناطق 
ج��م��ال امل��دي��ن��ة وج�����ودة ب��ي��ئ��ت��ه��ا، من 
م�ساحات خ�سراء، وملعب للأطفال، 
و�ساحات ومتنزهات ومرافق ترفيهية 
وثقافية متنوعة تلبي حاجة الأطفال 

البنيوية والفكرية باآن معاً".

مرجع متفرد عامليًا لتح�سني جودة حياة �الأطفال و�ليافعني

تنفيذي ال�ضارقة ي�ضدر دليل ال�ّضارقة الإر�ضادي لتخطيط الأماكن العامة ال�ضديقة للطفل

•• اأبوظبي-وام: 

الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�سات  العامة  الهيئة  قالت 
القانون  يف  المتيازات  اأهم  اأحد  امل�ستحدثة  احل�سة  اإن 
الحتادي رقم )7( ل�سنة 1999 للمعا�سات والتاأمينات 
اإذا  ج��دي��دة  ح�سة  ا�ستحداث  يقر  وال���ذي  الجتماعية، 
ترملت اأو ُطلقت البنت اأو الأخت اأو الأم اأو اأ�سبح البن اأو 
الأخ عاجزاً عن الك�سب بعد وفاة �ساحب املعا�س ومل يكن 
لأي منهم راتب اأو معا�س اآخر، وت�ستحدث هذه احل�سة 
املعا�س.  الأخرين يف  امل�ستحقني  دون الإخلل بح�س�س 
" اكت�سف  التوعوية  حملتها  ختام  يف  الهيئة  واأو�سحت 

يف  تف�سيلتها  وردت  امل�ستحدثة  احل�سة  اإن  مزاياك" 
اأ�سيله يف قانون  م���ادة  ال��ق��ان��ون وه��ي  امل���ادة )31( م��ن 
خللها  م��ن  وينظر  ج��دي��دة،  ولي�ست  احل��ايل  املعا�سات 
القانون اإىل مدى توافر �سروط ال�ستحقاق بحق ورثة 
�ساحب املعا�س بتاريخ الوفاة، �سواء كان �ساحب املعا�س 
اأبا اأو اأما، بحيث اإذا مل تتوافر �سروط ال�ستحقاق بحق 
اأحد الورثة يتم ا�ستثناوؤه من املعا�س، فاإذا جتددت ب�ساأنه 
اأي من حالت ال�ستحقاق بعد ذلك مبدة يتم ا�ستحداث 
ت���اأث���ر ح�س�س  اأن  دون  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ن خ��زي��ن��ة  ل���ه  ح�����س��ة 
عليهم  امل��ع��ا���س  ت��وزي��ع  ال��ذي��ن مت  الأخ��ري��ن  امل�ستحقني 

�سابقاً عند وفاته.

وعلى �سبيل املثال اإذا كانت ابنة �ساحب املعا�س متزوجه 
وقت وفاة والدها فاإنها يف هذه احلالة ل ت�ستحق ن�سيبا 
من معا�سه، فاإذا حدث بعد ذلك اأن ُطلقت اأو ترملت بعد 
تاريخ الوفاة فاإن القانون ي�ستحدث لها ن�سيباً من خزينه 

الهيئة دون اأن تتاأثر اأن�سبه امل�ستحقني الآخرين.
الأ�سلية  للح�س�س  مماثلة  امل�ستحدثة  احل�سة  وتكون 
التي ت�سرف للم�ستحقني يف تاريخ وفاة �ساحب املعا�س 
للبنت  ح�سة  ت�سرف  املثال  �سبيل  وعلى  القانون،  وف��ق 
هذه  اأن  العلم  م��ع  اأخ��وات��ه��ا،  اأو  اإخ��وان��ه��ا  ح�سة  ت��ع��ادل 
الآخ��ري��ن عند  امل�ستحقني  اأي من  اإىل  ت��وؤول  احل�سة ل 

انقطاعها كباقي احل�س�س الأ�سيلة يف القانون.

املعا�ضات: احل�ضة امل�ضتحدثة اأحد اأهم المتيازات التاأمينية للم�ضتحقني

من �أبرز بنودها من�سة �لتطوع �لطالبي يف �حلرم �جلامعي

اتفاقية تعاون بني مركز ال�ضارقة للعمل التطوعي وجامعة ال�ضارقة لتعزيز التطوع الطالبي

وفد من تريندز يزور مركز �الأبحاث و�لتطوير بالد�خلية

رطية والأمنية( يبحثان التعاون البحثي تريندز و) �ضيف بن زايد للعلوم ال�ضُّ

•• اأبوظبي-وام:

اخلارجية  وزي��ر  م�ساعدة  ن�سيبة  لن��ا  معايل  اأ���س��درت 
يلي  فيما  بياناً  ال�سيا�سية  لل�سوؤون  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 

ن�سه: 
دعت دولة الإمارات منذ بداية الأزمة اإىل وقف الت�سعيد 
واحلوار، وقامت بدعم جميع املبادرات الدبلوما�سية يف 
اإمياناً  املتحدة  العربية  الإم���ارات  ..ت��وؤم��ن  ال�سدد  ه��ذا 
الوحيد  ال�سبيل  هي  ت��زال  ل  الدبلوما�سية  ب��اأن  را�سخاً 
لإنهاء الأزمة، وت�سارك دولة الإمارات املجتمع الدويل 
على  احل��ايل  الو�سع  تداعيات  ب�ساأن  العميقة  خماوفه 

اأوكرانيا وخارجها، وعلى ال�سلم والأمن  املدنيني داخل 
وال�ستقرار على ال�سعيدين الإقليمي والدويل. 

تتمثل م�سوؤوليتنا اجلماعية يف اأوقات ال�سراع، يف عدم 
اأي جهد يف حتديد ومتابعة امل�سارات التي توؤدي  ادخار 
اإىل حل �سلمي و�سريع للأزمات ..ويف هذا ال�سدد، تبقى 
امل�ساعدة  بتقدمي  تاما  التزاما  ملتزمة  الإم���ارات  دول��ة 
احلوار،  وت�سجيع  مفتوحة،  الت�سال  قنوات  اإبقاء  على 
املتاحة  الأدوات  بجميع  وامل�ساهمة  الدبلوما�سية،  ودعم 
لنا لتخفيف املعاناة، واإيجاد حل �سلمي وم�ستدام يعزز 
ال�سلم والأمن الدوليني، وي�سع حدا للأثر الإن�ساين 

لهذا النزاع على املدنيني". 

لنا ن�ضيبة: الإمارات توؤكد اأن الدبلوما�ضية ال�ضبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الرو�ضية الأوكرانية 

دعوة حل�ضور اجلمعية العمومية  ل�ضركة روتانا لإدارة 
الفنادق - �ضركة م�ضاهمة خا�ضة  2022/12/13

امل�ساهمني  ال�سادة  بدعوة  )"ال�سركة"(  ���س.م.خ.  الفنادق  لإدارة  روتانا  �سركة  اإدارة  جمل�س  يت�سرف 
حل�سور اجلمعية العمومية وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهراً من يوم الثلثاء املوافق الثالث 

ع�سر من �سهر  دي�سمرب من عام 2022.
يكون ح�سور امل�ساهمني عن بعد من خلل امل�ساركة اللكرتونية دون احل�سور ال�سخ�سي وميكن لل�سادة 
امل�ساهمني الت�سجيل اللكرتوين باإ�ستخدام املن�سة الرقمية املتكاملة زوم )ZOOM(، وللإ�ستعلم 
عن اجراءات الت�سجيل اللكرتوين ميكن التوا�سل مع ادارة ال�سوؤون القانونية يف ال�سركة على رقم 

 .)head.office@rotana.com( او عرب الربيد اللكرتوين )+الهاتف )97126994444

�سوف تناق�ش �جلمعية �لعمومية �مل�سائل �ملدرجة يف جدول �الأعمال �لبند �لتايل:
و   )9.14( و   )8.4( و   )1.2.23( و   )1.2.7( و   )1.2.3( امل���واد  تعديل  على  املوافقة   .1
 )14.2.1( و   )13.10.2( و   )13.7.1( و   )13.6.7( و   )13.2( و   )12.8( و   )12.1.3(
امل��ادة )359(  مع  ان�سجاماً  لل�سركة  ال�سا�سي  النظام  و )19.3( من  و )17.2.1(  و )14.6.2( 

من املر�سوم بقانون احتادي رقم 32 ل�سنة 2021 ب�ساأن ال�سركات التجارية.

مالحظات:
1. يكون مالك ال�سهم امل�سجل يف يوم الجتماع يف 2022/12/13 هو �ساحب احلق يف الت�سويت 

يف اجلمعية العمومية.
2. يجوز لكل م�ساهم له حق ح�سور اجلمعية العمومية لل�سركة اأن يوكل غره حل�سور الجتماع، 
من  الوكيل  يكون  اأن  يجوز  ل  باأنه  علماً  املرفقة،  ال�سيغة  يف  بالكتابة  ثابت  خا�س  توكيل  مبوجب 
اأع�ساء جمل�س الإدارة، كما ل يجوز اأن يحوز الوكيل بهذه ال�سفة على اأكر من )5 %( خم�سة باملئة 

من راأ�س مال ال�سركة. 
يف  الج����ت����م����اع  ي�����وم  يف  امل�������س���ج���ل  ال�������س���ه���م  م����ال����ك  ه����و  الأرب����������اح  يف  احل�����ق  ����س���اح���ب  ي����ك����ون   .3

.2022/12/13
الثاين  الجتماع  عقد  �سيتم  فاإنه  الأول  الجتماع  يف  القانوين  الن�ساب  اكتمال  عدم  حال  يف   .4
بتاريخ 2022/12/20 يف نف�س املكان والزمان واللية املعتمدة، ويعترب الجتماع املوؤجل �سحيحاً 

مبن ح�سر من امل�ساهمني ا�سالة او بالوكالة.
حل�سور  ال�سادرة  التوكيلت  فاإن  العمومية  للجمعية  القانوين  الن�ساب  اكتمال  عدم  حال  يف   .5
قبل  �سراحة من  اإلغاوؤها  يتم  ما مل  لحقة  اجتماعات  لأي  ونافذة  تعترب �سحيحة  الأول  الجتماع 
امل�ساهم املعني مبوجب اإ�سعار خطي موجه اإىل املكتب الرئي�سي لل�سركة يف اأبوظبي – الإمارات العربية 

املتحدة وذلك قبل ثلثة اأيام عمل على الأقل من موعد الجتماع اللحق.

                                                                                                                                   �ضركة روتانا لإدارة الفنادق �س.م.خ.
                                                                                                                          رئي�س جمل�س الإدارة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي 
اأن فعاليات مبادرة "حلظات اأبوظبي" 
ال��ظ��ن��ة مبنطقة  م��دي��ن��ة  ���س��ت��ك��ون يف 
25 نوفمرب  ال��ف��رتة م��ن  ال��ظ��ف��رة يف 
27 نوفمرب؛ حيث �سيتم تنظيم  اإىل 
الفعاليات  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
للزوار  املمتعة  الرتفيهية  والأن�سطة 
ال�ساعة  وذل��ك من  الأعمار،  كافة  من 
 11:00 4:00 ع�سراً حتى ال�ساعة 
جماين  ال����دخ����ول  اأن  ع��ل��م��اً  م�������س���اًء، 

جلميع اأفراد املجتمع.
وب��ع��د ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ر ال����ذي حققته 
امل����ب����ادرة خ����لل ان��ط��لق��ت��ه��ا يف 11 
نوفمرب ب�ساحة خليفة مبدينة خليفة 
م�سرتها  ا���س��ت��ك��م��ل��ت  اأب����وظ����ب����ي،  يف 

الناجحة يف حديقة اجلاهلي مبدينة 
 44 اأك��ر من  ا�ستقطبت  العني حيث 
 100 األ���ف زائ���ر ليفوق ع��دد ال����زوار 
والثاين  الأول  الأ���س��ب��وع  خ���لل  األ���ف 
م��ا �سكل جن��اح��اً ممينّزاً  ف��ق��ط. وه���ذا 
ل��ل��م��ب��ادرة ال��ت��ي ت��ع��د واح����دة م��ن اأهم 
املبادرات املجتمعية الهادفة اإىل تعزيز 
اإمارة  يف  املجتمعي  التلحم  وتكري�س 

اأبوظبي.
اأف���راد جمتمع  ودع��ت ال��دائ��رة جميع 
مدينة الظنة اإىل الن�سمام وامل�ساركة 
اأبوظبي"  "حلظات  ف���ع���ال���ي���ات  يف 
املتنوعة  ب���الأن�������س���ط���ة  ل��ل���س��ت��م��ت��اع 
وامل�سابقات احلما�سية التي تقام �سمن 
املبادرة، والتي ت�سم عرو�س ترفيهية، 
ومناف�سات  تعليمية للأطفال،  وور�س 
وغرها  ج��وال��ة  ع��رو���س  و  خمتلفة 

من الفعاليات املمتعة واملفيدة لق�ساء 
العائلة  اأوقات ثمينة مليئة باملرح مع 

والأ�سدقاء.
البلو�سي،  ه��لل  حممد  �سعادة  وق��ال 
امل�ساركة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
تنمية  دائ��رة  يف  والريا�سة  املجتمعية 
مبادرة  ت��ن��ظ��ي��م  "ي�سعدنا  امل��ج��ت��م��ع: 
الظنة  مدينة  يف  اأبوظبي"  "حلظات 
امل����ب����ادرة.  اإن����ط����لق  م��ن��ذ  م����رة  لأول 
وجنحنا خلل الأ�سبوع الأول والثاين 
من الدورة احلالية للمبادرة يف تعزيز 
قيم التلحم املجتمعي والندماج بني 
خليفة  �ساحة  يف  املجتمع  اأف���راد  كافة 
وحديقة اجلاهلي بالعني، ويعود هذا 
لأفراد  الفعالة  امل�ساركة  اإىل  النجاح 
يف  ا�ستمتعوا  ال��ذي��ن  والأ���س��ر  املجتمع 
الأجواء العائلية من خلل امل�ساركة يف 

ت�سميمها  مت  التي  املختلفة  اأن�سطتنا 
اأفراد  جميع  تطلعات  ل��ت��واك��ب  ب��دق��ة 

املجتمع".
واأفراد  العائلت  "اجتماع  اأن  واأ�ساف 
امل��ج��ت��م��ع ���س��م��ن ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات هو 
امل�����س��ارك��ة التي  اأك���رب دل��ي��ل ع��ل��ى روح 
بغ�س  اأب��وظ��ب��ي،  جمتمع   بها  يتمتع 
الثقافية  الخ���ت���لف���ات  ع���ن  ال��ن��ظ��ر 
الجتماعي  وال���ت���ن���وع  واحل�������س���اري���ة 
نعي�س يف  اأب��وظ��ب��ي... نحن  اإم����ارة  يف 
والت�سامح  بالتنوع  فيه  نحتفي  بلد 
امل��ت��ب��ادل، مم��ا يعزيز بناء  والح����رتام 
ال�������س���داق���ات وال����رتاب����ط ب���ني اأف�����راد 

املجتمع كافة". 
تنمية  دائ����رة  يف  "ي�سعدنا  واأ����س���اف: 
مبادرة  فعاليات  خ��لل  وم��ن  املجتمع 
اأبوظبي" اأن ن�ساهم يف خلق  "حلظات 

التوا�سل  روح  لتنمية  خ�سبة  ب��ي��ئ��ة 
وال��ت��لح��م ال��ت��ي ت��ري ج���ودة احلياة 
واختتم  الإمارة"،  �سكان  ك��اف��ة  ل��دى 
قائًل اإنه "مع بداية مو�سم ال�ستاء يف 
دول��ة الإم���ارات، تعد فعاليات حلظات 
الأن�سطة  اأف�������س���ل  اإح������دى  اأب���وظ���ب���ي 
بها يف  ال�ستمتاع  التي ميكن  اجلاذبة 

عطلة نهاية الأ�سبوع."
ال�سركات  ك���ربى  لل���ت���زام  وان��ع��ك��ا���س��اً 
التعاون  ي�سرنا  املجتمعية،  بامل�سوؤولية 
مع الرعاة الرئي�سيني كًل من �سركة 
"اأدنوك"،  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول 
اأبوظبي  وب���ن���ك  الحت�������اد،  وط������ران 
القاب�سة،  اإثمار  وجمموعة  التجاري، 
للرعاية   NMCو الظنة،  ومدينة 
وتو�سيبا،  ال��ع��ني  وم������زارع  ال�����س��ح��ي��ة 
وال����ذي����ن ي�����س��ك��ل��ون ع���ام���ًل م��ه��م��اً يف 

اإ���س��اف��ة اإىل  امل���ب���ادرة.  اأه����داف  حتقيق 
ال�����س��رك��اء ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني ك���ًل من 
دائرة البلديات والنقل، وبلدية مدينة 
اأبوظبي، وبلدية مدينة العني، وهيئة 
الزراعة وال�سلمة الغذائية، و�سرطة 
وال�سركة  ���س��رط��ة،  وك��ل��ن��ا  اأب���وظ���ب���ي، 
�سمان،   - ال�سحي  لل�سمان  الوطنية 

معاً،   – املجتمعية  امل�ساهمات  وهيئة 
وموؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم، 
وهيئة  الأ���س��ري��ة،  التنمية  وموؤ�س�سة 
اأب���وظ���ب���ي، وج��م��ع��ي��ة حياة   - ال��ب��ي��ئ��ة 
ل��ل��رع��اي��ة ال���لح���ق���ة، وم���رك���ز حممد 
اخل��ا���س، ومتحف  للتعليم  را���س��د  ب��ن 
لرعاية  ال���ع���ني  وم���رك���ز  ال���غ���م���و����س، 

امل��ع��اق��ني، وج���اب���رتز فتن�س  وت��اأه��ي��ل 
باعتبارهم  ويلن�س  و�سيڤن  �سول،  اند 
جميع  تقدمي  يف  اجتماعيني  �سركاء 
اأ����س���ك���ال ال���دع���م مب���ا ي�����س��م��ن حتقيق 
حكومة  وا����س���رتات���ي���ج���ي���ات  اأه���������داف 
اأف�سل  حياة  نوعية  ب��اإي��ج��اد  اأب��وظ��ب��ي 

واأكر توازناً.

•• دبي-الفجر:

اأك������د ����س���ع���ادة ال����ل����واء خ���ب���ر خليل 
القائد  م�ساعد  املن�سوري،  اإبراهيم 
ل��ع��ام ل�����س��وؤون ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي يف 
ال������دور الكبر  ���س��رط��ة دب�����ي، ع��ل��ى 
التي تلعبه الإدارة العامة للعمليات 
و�سول  و���س��رع��ة  الأم������ن  ح��ف��ظ  يف 
وفرق  اأ�سكالها  مبختلف  ال��دوري��ات 
الإنقاذ اإىل مواقع احلوادث حتقيقاً 
وتعهدات  ال�سرتاتيجية  للأهداف 
ال����ق����ي����ادة ال����ع����ام����ة ل�������س���رط���ة دب���ي 

والتزاماتها نحو اأفراد املجتمع. 
خليل  اللواء  تفقد  خلل  ذلك  جاء 
العامة  ل��لإدارة  املن�سوري،  اإبراهيم 
التفتي�س  برنامج  �سمن  للعمليات 
العامة  الإدارات  ع���ل���ى  ال�������س���ن���وي 
اللواء  بح�سور  ال�����س��رط��ة،  وم��راك��ز 
م�ساعد  ال���غ���ي���ث���ي،  ع���ل���ي  اهلل  ع���ب���د 
العمليات،  ل�����س��وؤون  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د 
ال�سويدي،  ع���ادل  ال��دك��ت��ور  وال��ل��واء 
مدير مركز �سرطة جبل علي، مدير 
ال�سرطة،  م��راك��ز  م��دي��ري  جمل�س 
وال��ع��م��ي��د ت��رك��ي ب��ن ف���ار����س، مدير 
بالوكالة،  للعمليات  العامة  الإدارة 
والعميد الدكتور �سالح احلمراين، 
للتميز  العامة  الإدارة  مدير  نائب 
والريادة، والعميد خالد بن �سليمان، 
نائب مدير املكتب التنظيمي للقيادة 
بالوكالة، والعميد ماجد ال�سويدي، 

مدير مركز �سرطة الرب�ساء، وعدد 
من ال�سباط.

�ملوؤ�سر�ت �ال�سرت�تيجية 
امل���ن�������س���وري على  ال�����ل�����واء  واأط�����ل�����ع 
امل��وؤ���س��رات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل����لإدارة 
ل���ل���ع���م���ل���ي���ات، ح���ي���ث حقق  ال���ع���ام���ة 
الأمنية  ال���دوري���ات  و���س��ول  م��وؤ���س��ر 
معدل  ج��داً  الطارئة  احل���وادث  اإىل 
العام  يف  ث���ان���ي���ة  و34  دق���ي���ق���ت���ني 
دقائق،   6 امل�ستهدف  وك��ان  املا�سي، 
املكاملات  ع��ل��ى  ال����رد  م��وؤ���س��ر  وح��ق��ق 
الطارئة 999 يف غ�سون 10 ثوان 
%99.6، وكان امل�ستهدف 97%، 
%99 يف  ن�سبة  املوؤ�سر  بينما حقق 

العام  الطارئة يف  املكاملات  الرد على 
على  ال��رد  موؤ�سر  وحقق   ،2020
املكاملات غر الطارئة 901 يف العام 
امل�ستهدف  وك��ان   ،92.9% املا�سي 
%85، وبينما بلغ %87 يف العام 

.85% امل�ستهدف  وكان   2020

مكاملة  مليون   5
كما واأط��ل��ع ال��ل��واء امل��ن�����س��وري على 
القيادة  م��رك��ز  اإدارة  اإح�����س��ائ��ي��ات 
ا�ستقبال  اأظهرت  والتي  وال�سيطرة، 
���س��رط��ة دب���ي ع��ل��ى ال��رق��م "999" 
و384  مليني   5 املا�سي  العام  يف 
األفاً و317 مكاملة يف العام 2021، 
األ���ف���اً  و124  م���لي���ني   4 م���ق���اب���ل 

 ،2020 ال���ع���ام  يف  م��ك��امل��ة  و937 
الت�سال  م���رك���ز  ا���س��ت��ق��ب��ل  ب��ي��ن��م��ا 
"901" يف العام املا�سي 675 األفاً 
األف   701 م��ق��اب��ل  م��ك��امل��ة  و287 

.2020 العام  يف  مكاملة   569

�لذكاء �ال�سطناعي 
وا����س���ت���م���ع ال����ل����واء امل���ن�������س���وري اإىل 
"ر�سد" وهو  ب��رن��ام��ج  ح���ول  ���س��رح 
لر�سد  الذكية  الهاتف  على  تطبيق 
ال�سيارات املُخالفة من خلل اإ�سدار 
خمالفة،  ارتكابها  عن  خا�س  تنبيه 
ل�سرح  ال����س���ت���م���اع  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
الكامرات  ت��ط��وي��ر  م�����س��روع  ح���ول 
عمليات  غرفة  وم�سروع  اخلارجية، 

ال��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي ال���ذي يهدف 
ُم��ت��ك��ام��ل��ة من  م��ن��ظ��وم��ة  ب��ن��اء  اإىل 
العمليات  ل��غ��رف��ة  اجل���دي���د  اجل��ي��ل 
اأدوات  تفعيل  خ��لل  من  البتكارية 
حتقيق  بهدف  ال�سطناعي  الذكاء 
املطلوبة،  ال�سرتاتيجية  الأه���داف 
بالإ�سافة اإىل ا�ستعرا�س اح�سائيات 

مركز اأنظمة الطائرات امل�سرة. 

تعزيز �لتعاون
خلل  املن�سوري  اللواء  تطرق  كما 
التفتي�س ال�سنوي اإىل اأهمية تعزيز 
القطاعات  ج��م��ي��ع  ب����ني  ال���ت���ع���اون 
اأث��ر يف حتقيق  مل��ا ل��ه م��ن  ال�سرطية 
ل�سرطة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه�����داف 
دبي، و�سوًل اإىل م�ستوى عاملي من 
التميز والريادة يف العمل ال�سرطي.

تكرمي 
ويف خ��ت��ام ب��رن��ام��ج ال��ت��ف��ت��ي�����س، كرم 
نخبة  امل���ن�������س���وري  خ���ل���ي���ل  ال�����ل�����واء 
العامة  الإدارة  يف  امل��ت��م��ي��زي��ن  م���ن 
يف  لإخ��ل���س��ه��م  ت��ق��دي��راً  للعمليات 
اأعلى  حتقيق  اإىل  اأدى  مم��ا  العمل، 
املوؤ�س�سي،  والتفوق  التميز  درج���ات 
دافعاً  التكرمي  ه��ذا  يكون  اأن  داع��ي��اً 
وحمفزاً على بذل املزيد من اجلهود 
املزيد  وحتقيق  املُكت�سبات  لتعزيز 
من الإجنازات، متمنياً لهم التوفيق 

وال�سداد.

•• اأبوظبي-وام:

اأك��د �سمو ال�سيخ ذي��اب بن حممد بن 
ال�سباب  مركز  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
�سناعة  يف  ال�سباب  دور  على  العربي 

امل�ستقبل وقيادة م�سارات التنمية.
جاء ذلك خلل زيارة �سموه اإىل مركز 
ولقائه  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ع��رب��ي  ال�سباب 
ب��اأع�����س��اء امل��رك��ز، ح��ي��ث اع��ت��م��د خطة 
وا�سرتاتيجية   2023 ل��ع��ام  امل��رك��ز 
اإىل  الهادفة  املقبلة  اخلم�س  ال�سنوات 

متكني ال�سباب العربي يف اأوطانهم.
ومت خ���لل ال��ل��ق��اء ا���س��ت��ع��را���س خطة 
م��رك��ز ال�����س��ب��اب ال��ع��رب��ي ل��ل��ع��ام املقبل 
بن  �سهيل  بنت  �سما  م��ع��ايل  بح�سور 
امل��زروع��ي وزي��رة دول��ة ل�سوؤون  فار�س 
ال�سباب  م��رك��ز  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�سباب 
ال����ع����رب����ي، واأع���������س����اء ف���ري���ق امل���رك���ز، 
واأع�ساء  خ��ري��ج��ي  م���ن  وجم���م���وع���ة 
من  تت�سمنه  مب��ا  املختلفة،  ب��راجم��ه 
ال�سباب  مت���ك���ني  م�����ب�����ادرات  ت���ط���وي���ر 
باملهارات والأدوات التي تعزز قدراتهم 
يف  ال��ق��ي��ادي��ة  واإم��ك��ان��ات��ه��م  التناف�سية 
جمالت التكنولوجيا ومهارات البحث 
ال��ع��ل��م��ي وال��ع��م��ل امل��ن��اخ��ي والإع�����لم 
وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة وال��ت��م��ث��ي��ل ال����دويل 

واإنتاج املحتوى الرقمي والإبداعي.
املركز  م��راف��ق  يف  بجولة  �سموه  وق��ام 
العام  اإجن��������ازات  اأب������رز  ع��ل��ى  واط���ل���ع 
امل�ساريع  على  العمل  و�سر   2022
والتقى  واملبادرات احلالية،  والربامج 
وا�ستمع  امل�ساريع،  مديري  من  ع��دداً 

الربامج  ح���ول  ال��ف��ري��ق  اأع�����س��اء  اإىل 
امل��رك��ز خلل  التي نظمها  وامل��ب��ادرات 
موؤمتر " كوب27" يف �سرم ال�سيخ يف 
جمهورية م�سر العربية وا�ستعدادات 
املناخي  ال���ع���م���ل  ل��ت��ك��ث��ي��ف  ال�������س���ب���اب 
املقبلة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��اخ  لقمة  جت��ه��ي��زاً 
اأر�س دولة الإمارات  "كوب28" على 

العربية املتحدة.
واأكد �سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن 
زايد اآل نهيان موا�سلة مركز ال�سباب 
ال�سباب  ب��ت��م��ك��ني  الل����ت����زام  ال��ع��رب��ي 
يف  للتنمية  ك��ا  حم��رنّ ل��ي��ك��ون  ال��ع��رب��ي 
م�سرة  يف  فاعًل  وم�ساهماً  جمتمعه 
التقدم الإن�ساين انطلقاً من قدراته 
البيئة  م��ن  وب��ال���س��ت��ف��ادة  وم��ه��ارات��ه 
الإبداعية  اأف��ك��اره  لتحويل  ال��داع��م��ة 

اإىل واقع ملمو�س.
يف  ال��ي��وم  ال�سباب  "اإن  ���س��م��وه:  وق���ال 
التطور  موقع متقدم لل�ستفادة من 
الرقمي  وال����ت����ح����ول  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي 
لريادة  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  وت��ط��ب��ي��ق��ات 
م�سارات التنمية يف جمتمعاتهم وبناء 
بدعم  اإليه  يتطلعون  ال��ذي  امل�ستقبل 
من قياداتهم واأوطانهم وجمتمعاتهم 
وب���ح���اف���ز م���ن ط��م��وح��ات��ه��م ال���ت���ي ل 
ل  التي  وعزميتهم  امل�ستحيل  تعرف 

ها حد". يحدنّ
مركز  خ��ط��ة  اأن  اإىل  ���س��م��وه  واأ�����س����ار 
ال�سباب العربي للعام 2023 �سرتكز 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ه��وي��ة وال��ل��غ��ة العربية 
وب����ن����اء ال�����س��خ�����س��ي��ة وت���ر����س���ي���خ قيم 
القدرات  وب��ن��اء  الإي��ج��اب��ي��ة  امل��واط��ن��ة 

قطاع  تنمية  اإىل  و����س���وًل  وامل���ه���ارات 
العمل ال�سبابي يف املنطقة العربية.

ونوه �سموه بجهود فريق عمل مركز 
ال���ع���رب���ي احل���ري�������س على  ال�������س���ب���اب 
م�����س��ارك��ة من����وذج مت��ك��ني ال�����س��ب��اب يف 
دولة الإمارات مع اجلميع، وامل�ساهمة 
امل���ت���وا����س���ل���ة يف ت���ط���وي���ر الإم���ك���ان���ات 
ال�سبابية العربية، مبا ينعك�س اإيجاباً 
ع��ل��ى ت���ق���دم وازده��������ار امل��ج��ت��م��ع��ات يف 

الوطن العربي.
برنامج  خمرجات  على  �سموه  واطلع 
ال�سابة  العربية  الإعلمية  القيادات 
لبودكا�ست  ال��ت��دري��ب��ي  وال���ربن���ام���ج 
الزمالة  وب��رن��ام��ج  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ب��اب 
ومبادرتي  العربي؛  لل�سباب  التقنية 
وجهود  وامل���دون���ات،  ال�سوتية  الكتب 

ال�سباب  م��ب��ع��وث��ي  ب��رن��ام��ج  اأع�������س���اء 
العربية،  ال���دول  خمتلف  يف  للتنمية 
جمل�سي  وب�����رام�����ج  وخ����ط����ط  واأث���������ر 
املناخي  ل��ل��ت��غ��ر  ال���ع���رب���ي  ال�������س���ب���اب 
وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
للقيادات  العربي  الجتماع  خمرجات 
العاملية  القمة  م��ع  بال�سراكة  ال�سابة 
للن�سخة  وال���س��ت��ع��دادات  للحكومات 

الثانية يف فرباير القادم.
ا�سرتاتيجية  ب��اع��ت��م��اد  ���س��م��وه  ووج���ه 
م���رك���ز ال�������س���ب���اب ال���ع���رب���ي اجل���دي���دة 
على  لرتكز  املقبلة  اخلم�س  لل�سنوات 
اأرب�����ع رك���ائ���ز رئ��ي�����س��ي��ة ت��رت��ب��ط ببناء 
ال����ق����درات وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى امل���ه���ارات، 
وتعزيز  الإيجابية،  املواطنة  وتعزيز 
والهوية،  العربية  باللغة  الرت��ب��اط 

وت��ن��م��ي��ة ق���ط���اع ال��ع��م��ل ال�����س��ب��اب��ي يف 
املنطقة العربية.

امل����رك����ز ���س��م��ن حم�����ور بناء  وي���ع���م���ل 
توفر فر�س  على  واملهارات  القدرات 
القدرات  وب��ن��اء  ال�سخ�سي  ال��ت��ط��ور 
و�����س����ق����ل امل�������ه�������ارات ع�����رب ال����ربام����ج 
التخ�س�سية  وامل��ل��ت��ق��ي��ات  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
وامل�ساريع  وامل�����ب�����ادرات  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
املواطنة  تعزيز  حم��ور  ويف  امل�سرتكة 
تكري�س ح�س  ع��ل��ى  ي��رك��ز  الإي��ج��اب��ي��ة 
ال�سباب  ل�����دى  ال���ف���اع���ل���ة  امل����واط����ن����ة 
العربي يف جمتمعاتهم وزيادة الوعي 
م�ستقبلهم  جت�����اه  مب�������س���وؤول���ي���ات���ه���م 

واأوطانهم.
اأه���م���ي���ة تعزيز  ع���ل���ى  ����س���م���وه  و�����س����دد 
والهوية،  العربية  باللغة  الرت��ب��اط 

والحتفاء باملبدعني يف الوطن العربي 
ال�سبابية  ال��ب��ح��ث��ي��ة  احل���رك���ة  ودع�����م 
التي يعزز  املعرفية  املنتجات  وتطوير 
العربية  الثقافة  خللها  من  ال�سباب 
اإقليمياً  وير�سخ مكانتها وم�ساهماتها 

ودولياً.
واأع�ساء  امل��رك��ز  ف��ري��ق  ���س��م��وه  وح���ث 
قطاع  تنمية  موا�سلة  على  ب��راجم��ه 
مع  والعمل  العربي  ال�سبابي  العمل 
العربية  ال����دول  ال�����س��رك��اء يف ج��ام��ع��ة 
اخلليج  ل������دول  ال����ت����ع����اون  وجم���ل�������س 
لل�ستثمار  ج��ه��وده��م  ل��دع��م  ال��ع��رب��ي 
النموذج  وم�ساركة  ال�سباب  طاقات  يف 
الإماراتي يف متكني واإ�سراك ال�سباب، 
العاملني  ق��درات  بناء  اإىل  بالإ�سافة 
القطاعات  يف  املحلية  امل�ستويات  على 

ال�����س��ب��اب��ي��ة م��ن خ���لل ال��دع��م الفني 
وم�ساركة املعرفة.

ال�سباب  مركز  ا�سرتاتيجية  و�ستدعم 
على  تعتمد  اأ�سا�سية  نات  ممكنّ العربي 
ال��ب��ي��ان��ات وال���درا����س���ات ال��ق��ائ��م��ة على 
واإ�سراكهم  لل�سباب  ال���س��ت��م��اع  م��ب��داأ 
احللول  وتقدمي  املبادرات  ت�سميم  يف 
كافة  املعنيني  م��ع  النتائج  وم�ساركة 
بتمكني ال�سباب العربي يف القطاعني 
احلكومي واخلا�س ..اإ�سافة اإىل بناء 
احلكومات  م���ع  ب��ال��ع��م��ل  ال�������س���راك���ات 
العربية  وامل���ن���ظ���م���ات  وال���������س����رك����ات 
العمل  ب���ق���ط���اع  امل���ع���ن���ي���ة  وال����دول����ي����ة 
ال�سباب  اأج����ل مت��ك��ني  م���ن  ال�����س��ب��اب��ي 
خمتلف  يف  ت���ط���ل���ع���ات���ه���م  وحت���ق���ي���ق 

الربامج واملبادرات.

•• راأ�س اخليمة -وام:

القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
راأ�س اخليمة، يف ق�سر �سموه  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�سو 
اأبينيا،  مبدينة �سقر بن حممد ام�س، �سعادة واراف��وت بو 
���س��ف��ر مم��ل��ك��ة ت��اي��لن��د ل���دى ال���دول���ة، و���س��ع��ادة �سايرات 
والإمارات  دب��ي  يف  تايلند  مملكة  ع��ام  قن�سل  �سريفات، 
املرافق لهما لل�سلم على  اللذان قدما والوفد  ال�سمالية، 

�سموه مبنا�سبة انتهاء مهام عملهما.

ومتنى �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة، ل�سعادة ال�سفر 
ال��ت��وف��ي��ق وال��ن��ج��اح يف م��ه��ام عملهما  ال���ع���ام،  وال��ق��ن�����س��ل 
امل�ستقبلية، مثنياً على جهودهما يف تعزيز علقات التعاون 

بني دولة الإمارات ومملكة تايلند.
واأ�ساد �سعادة وارافوت بو اأبينيا، و�سعادة �سايرات �سريفات، 
يف  ال�سديقني  البلدين  تربط  التي  الثنائية  بالعلقات 
لقياه  ملا  وتقديرهما  �سكرهما  عن  واأعربا  املجالت،  �ستى 
وق��ن�����س��ًل عاماً  ���س��ف��راً  ت��ع��اون خ���لل ف���رتة عملهما  م��ن 

لبلدهما لدى الدولة.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ضتقبل �ضفري 
تايالند وقن�ضلها العام

ذياب بن حممد بن زايد يعتمد ا�ضراتيجية مركز ال�ضباب العربي ويوجه بالركيز على مبادرات تعزز ارتباط ال�ضباب بالهوية واللغة العربية

�ضرطة دبي حتقق دقيقتني و34 ثانية يف زمن ال�ضتجابة للحالت الطارئة جدًا

انطالق حلظات اأبوظبي يف مدينة الظنة خالل عطلة الأ�ضبوع اجلاري

•• دبي-د.حممود علياء

ب��دب��ي يف  امل��اج��د للثقافة وال����رتاث  ���س��ارك م��رك��ز جمعة   
املوؤمتر الدويل ملخطوطات القرن ال�سابع "علوم الوحي"، 
املخطوطات  ودار  باإ�سبانيا،  الثغرة  موؤ�س�سة  مته  نَظنّ ال��ذي 
التابعة لوقف ال�سلطان اأحمد برتكيا، وموؤ�س�سة الرا�سخون 
يف العلم بالكويت، ودار الرواد بالكويت، وجامعة الزيتونة 
بتون�س، يف الفرتة من 19اإىل 24 نوفمرب 2022 م، يف 
مدينة غرناطة باإ�سبانيا، والذي �سارك فيه �ستة وثلثون 

باحثاً من خم�س ع�سرة دولة.
  مَثنّل املركز يف املوؤمتر الدكتور حممد كامل جاد، مديرعام 
املركز، ببحث مو�سوعه "خمطوطات احلديث وعلومه يف 
والرتاث"،  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  يف  ال�سابع  القرن 
املخطوطات عامة حول  املركز يف حفظ  تناول فيه جهود 
خمطوطات  ا�ستعر�س  ثم  وفهر�ستها،  ورقمنتها،  العامل، 

املحفوظة  ال��ه��ج��ري  ال�سابع  ال��ق��رن  وع��ل��وم��ه يف  احل��دي��ث 
ا،  وبيبليوغرافًينّ ا  اإح�سائًينّ تناوًل  تناولها  حيث  املركز،  يف 
واأبان عن طبيعتها، واأبرز ن�سخها، وما كان منها بخطوط 
َف بها املركز ومل تكن معروفة  َعَرنّ موؤلفيها، والن�سخ التي 
م��ن ق��ب��ل، وخ�����س��و���س��اً امل��خ��ط��وط��ات ال��ت��ي ���س��وره��ا املركز 
الدرا�سات  على  ذل��ك  واأث��ر  فهار�س،  لها  لي�س  مكتبات  من 

احلديثية.
جمعة  م��رك��ز  املنظمة  اللجنة  اخ��ت��ارت  امل��وؤمت��ر  ه���ذا  ويف 
املاجد ليقدم الكلمة الر�سمية يف افتتاح املوؤمتر نيابة عن 
نيابة عن معايل جمعة  الكلمة  الرتاثية، فقدم  املوؤ�س�سات 

املاجد الدكتور حممد كامل جاد، مدير املركز.  
  ومن اجلدير بالذكراأن اللجنة املنظمة للموؤمتر اختارت 
مة  مركز جمعة املاجد يف نهاية املوؤمتر ليكون املوؤ�س�سة املَُكَرنّ
درع  ت�سلَنّم  وق��د  بتون�س،  الزيتونة  جامعة  مع  العام،  لهذا 

التكرمي الدكتور حممد كامل جاد، مدير عام املركز.

مركز جمعة املاجد ي�ضارك يف موؤمتر خمطوطات 
القرن ال�ضابع »علوم الوحي« يف اإ�ضبانيا 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اك��ت�����س��ب��ت ال��������دورة اجل����دي����دة من 
الجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة 
جاءت  وال���ت���ي   ،2022 الإم�������ارات 
�ساحب  وتوجيهات  ل���روؤى  ترجمة 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيح  ال�سمو 
"حفظه اهلل"،  نهيان رئي�س الدولة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة، 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
ا�ستثنائية،  اأه��م��ي��ة  اهلل"،  "رعاه 
ن���ظ���راً مل��خ��رج��ات��ه��ا ال���ن���وع���ي���ة، مبا 
اإيجاباً على حياة املواطنني  ينعك�س 

وم�ستوى التنمية يف الدولة. 
ال�سرتاتيجية  امل�سروعات  ومثلت 
التي مت اإطلقها والقرارات والروؤى 
عمل  بو�سلة  مناق�ستها،  متت  التي 
ل�ستكمال  ا����س���رتات���ي���ج���ي  وط���ن���ي 
و�سمان  والتطوير  ال��ب��ن��اء  م�سرة 

م�ستقبل واعد للأجيال القادمة. 
باأهمية  اجل��دي��دة  ال���دورة  وحظيت 
بالغة، كونها الأوىل بعد اإمتام دولة 
لتكون  اخلم�سني،  عامها  الإم���ارات 
املقبل،  العقد  نحو  ان��ط��لق  نقطة 
تطوير  على  العمل  موا�سلة  ع��رب 
العمل احلكومي،  اآليات ومنهجيات 
وف���ق ث��ق��اف��ة م��وؤ���س�����س��ي��ة ت��ق��وم على 
والتكامل  وامل����رون����ة  ال���س��ت��ب��اق��ي��ة 
والواقعية على امل�ستويني الحتادي 

واملحلي. 
ب���ن عبداهلل  واأك������د م���ع���ايل حم��م��د 
�����س����وؤون جمل�س  ال���ق���رق���اوي وزي�����ر 
ال������دورة احل��ال��ي��ة من  اأن  ال�������وزراء 
الجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة 
الإم��ارات، والتي انعقدت على مدار 
احلايل  نوفمرب  و23   ،22 ي��وم��ي 
يف العا�سمة اأبوظبي، بح�سور قادة 
�سخ�سية   500 من  واأك��ر  الدولة 
�سكلت  وحملية،  احت��ادي��ة  حكومية 
الدولة  م�سرة  النطلق يف  نقطة 
تكامل  وع���ززت  امل��ق��ب��ل،  العقد  نحو 

امل�ستويني  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ه��ود 
العمل  وكر�ست  واملحلي،  الحت��ادي 
بروح الفريق الواحد لتحقيق روؤى 
القيادة يف الرتقاء بجودة احلياة يف 

دولة الإمارات. 
الجتماعات  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���اف 
�سهدت  الإم��ارات  حلكومة  ال�سنوية 
اإطلق م�ساريع ا�سرتاتيجية ت�سكل 
خارطة طريق تنموية خلل الفرتة 
م��ل��ف��ات حكومية  ون��اق�����س��ت  امل��ق��ب��ل��ة 
القيادة  ف��ك��ر  يف  ب���اأول���وي���ة  حت��ظ��ى 
مئوية  م�ستهدفات  م��ع  ي��ت��واءم  مب��ا 

الإمارات 2071. 
 "2031 الإم�����ارات  "نحن  وت����وؤرخ 
�ساحب  بح�سور  اإطلقها  مت  التي 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
رعاه  دب���ي،  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
الجتماعات  ف��ع��ال��ي��ات  خ���لل  اهلل، 
الإم����ارات  دول���ة  حل��ك��وم��ة  ال�سنوية 
النماء  م�سرة  م��ن  ج��دي��دة  ملرحلة 
والزدهار امل�ستدام لدولة الإمارات. 
عمل  وخطة  ج��دي��دة  روؤي���ة  ل  وت�سكنّ
دولة  خللها  م��ن  ت�ستكمل  وطنية 
الإمارات م�سرتها التنموية للعقد 

ال�����ق�����ادم ون����ح����و اخل���م�������س���ني ع���ام���اً 
املقبلة. 

وتكت�سب "نحن الإم��ارات 2031" 
برناجماً  ت�سكل  كونها  من  اأهميتها 
الع�سر  لل�سنوات  متكامًل  تنموياً 
وا�سحة  وخ���ارط���ة ط��ري��ق  امل��ق��ب��ل��ة، 
ملختلف اجلهات والهيئات واملوؤ�س�سات 
القطاع  و�سركات  املعنية  احلكومية 
مقاربة  ���س��م��ن  وذل������ك  اخل����ا�����س، 
الإم���ارات وجهة  دول��ة  تعزز  وطنية 

اقت�سادية واحدة. 
و�ست�سهم "نحن الإمارات 2031" 
العربية  الإم����ارات  مكانة  تعزيز  يف 
ومركز  ع���امل���ي  ك�����س��ري��ك  امل���ت���ح���دة 
اقت�سادي جاذب وموؤثر، اإىل جانب 
الناجح  القت�سادي  النموذج  اإب���راز 
توفرها  ال��ت��ي  وال��ف��ر���س  ل��ل��دول��ة، 

جلميع ال�سركاء العامليني. 
اجل��دي��دة من  ال���دورة  اكت�سبت  كما 
حلكومة  ال�����س��ن��وي��ة  الج���ت���م���اع���ات 
اأنها  اأه��م��ي��ت��ه��ا يف  الإم�������ارات  دول����ة 
���س��ه��دت الإع�������لن ع���ن زي������ادة دعم 
من  ك������ل  يف  امل�����واط�����ن�����ني  روات�����������ب 
القطاع اخلا�س وامل�سريف، وتو�سيع 
امل�سمولة،  والتخ�س�سات  القطاعات 

�ساحب  لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذاً  وذل���ك 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  ال�سمو 
رئي�س  نائب  ال�سمو  �ساحب  ودع��م 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء، 
حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، واأع��ل��ن �سمو 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ 
وزير  ال���وزراء،  رئي�س جمل�س  نائب 
ديوان الرئا�سة، رئي�س جمل�س اإدارة 
جمل�س تناف�سية الكوادر الإماراتية، 
ه��ذا ال��ق��رار ال���ذي ي��ه��دف للحفاظ 
وا�ستقطاب اأكرب عدد من الباحثني 
عن عمل من املواطنني وت�سجيعهم 
ع��ل��ى خ��و���س جت���ارب ال��ع��م��ل �سمن 
موؤ�س�سات القطاع اخلا�س وامل�سريف 

بكافة جمالته. 
و�سي�سهم التحديث يف بناء �سراكات 
األف مواطن   170 اأكر من  ودعم 
اخلا�س  القطاع  م��ن  ك��ل  يف  منتفع 
وامل�������س���ريف خ����لل اخل��م�����س اأع�����وام 
القادمة، وهو ي�سمل جميع موظفي 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وامل�����س��ريف بغ�س 
ال��ن��ظ��ر ع���ن ت���اري���خ ال��ت��ح��اق��ه��م يف 
العمل �سواء مت تعينهم قبل اأو بعد 
اإطلق برنامج "ناف�س" والذي كان 

بتاريخ 13 �سبتمرب 2021. 

التوطني يف  ق��رارات دعم  وا�ستملت 
�سمولية  وامل�سريف  اخلا�س  القطاع 
الدعم جلميع املواطنني يف القطاع 
اخلا�س قبل وبعد اإطلق "ناف�س"، 
م��ال��ي��ة يف جميع  ع�����لوة  وت���ق���دمي 
واملوؤهلت  والتخ�س�سات  الوظائف 
راتب  يتقا�سون  للذين  ال��درا���س��ي��ة 
30 األف درهم فما دون وفق املوؤهل 

الدرا�سي. 
ويوؤكد هذا التحديث اإميان القيادة 
الر�سيدة باأهمية م�ساركة املواطنني 
اخلا�س،  القطاع  يف  فاعلة  ب�سورة 
الوظيفية  امل�ستويات  يف  وخ�سو�سا 
امل���ه���اري���ة ال��ع��ل��ي��ا ال��ت��ي ت��ع��م��ل فيها 
امل�سجلة  الوطنية  الكفاءات  معظم 
�سينعك�س  ح��ي��ث  ن��اف�����س،  ق��وائ��م  يف 
رفع م�ستويات التوطني اإيجاباً على 
ال��وط��ن��ي وي��ع��ود بفوائد  الق��ت�����س��اد 
جمة على القطاع اخلا�س حتديداً، 
اإذ �سيتحلى مب�ستويات مرونة اأعلى 
التحديات  مل��واج��ه��ة  اأك����رب  وف��ر���س 

العاملية واملحلية. 
ومن امل�ساريع ال�سرتاتيجية املهمة 
ال���دورة  الإع����لن عنها يف  ال��ت��ي مت 
ال�سنوية  الجتماعات  اجلديدة من 

الإعلن  الإم�����ارات،  دول���ة  حلكومة 
ع��ن م�����س��روع ق��رى الإم�����ارات الذي 
الإمارات  دول��ة  قيادة  روؤي��ة  يرتجم 
تنموي  من����وذج  خ��ل��ق  اإىل  ال��رام��ي��ة 
م�����س��ت��دام ي��ن��ا���س��ب ك��اف��ة امل��ن��اط��ق يف 
الطاقات  م���ن  وي�����س��ت��ف��ي��د  ال���دول���ة 
الب�سرية والإمكانات الطبيعية لكل 

منطقة. 
ال�����ذي تبلغ  امل�������س���روع  وي�����س��ت��ه��دف 
اإطلقه مليار درهم، تطوير  تكلفة 
وخلق  م�������س���ت���دام  ت���ن���م���وي  من�������وذج 
فر�س اقت�سادية وا�ستثمارية حتقق 
واحلياة  الج��ت��م��اع��ي  ال����س���ت���ق���رار 
امل�سروع  ي��ع��ك�����س  ح��ي��ث  ال���ك���رمي���ة، 
اه��ت��م��ام ح��ك��وم��ة الإم�����ارات بتوفر 
املنا�سبة  الق���ت�������س���ادي���ة  ال���ف���ر����س 
لأب���ن���اء ال���وط���ن مب���ا ي��ع��ود باخلر 
واملنفعة على اأهايل القرى واملناطق 

البعيدة. 
م�سارات   5 ع��ل��ى  امل�����س��روع  وي��رت��ك��ز 
جمل�س  و����س���ي���ع���م���ل  ت����ط����وي����ري����ة 
خلل  امل��ت��وازن��ة  للتنمية  الإم����ارات 
امل���ق���ب���ل���ة على  الأع����������وام اخل���م�������س���ة 
حتقيق جمموعة من الأهداف التي 
م�سغر  اقت�ساد  خلق  ح��ول  ت��رتك��ز 

يف 10 قرى، وزيادة ن�سبة امل�ساركة 
الب�سرية،  وال��ت��ن��م��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
م�ساركة  ورفع  ال�ستثمارات  وجذب 
ال�ساحة  وتنمية  اخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع 
املحلية، وتعزيز فاعلية هذا النموذج 
بني  ال��ت��ع��اون  تعزيز  ع��رب  التنموي 

احلكومة الحتادية واملحلية. 
ال�سنوية  الج���ت���م���اع���ات  و����س���ه���دت 
توقيع  الإم���������ارات  دول�����ة  حل��ك��وم��ة 
اتفاقيات  رئ��ي�����س��ي��ني  ����س���رك���اء   7
دعم  الج��ت��م��اع��ي��ة يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 
بقيمة  الإمارات"،  "قرى  م�سروع 
وذلك  دره����م  م��ل��ي��ون   200 ب��ل��غ��ت 
يف اإطار دعم م�سروع قرى الإمارات 
تنموية  اإىل تطوير من��اذج  ال��ه��ادف 
الإم����ارات، من  ق��رى  جديدة �سمن 
القطاعات  ك���اف���ة  اإ�����س����راك  خ����لل 
تطوير  يف  واخل���ا����س���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
اخل��دم��ات وامل��راف��ق يف القرى ومبا 
وثقافية  �سياحية  وج��ه��ات  يجعلها 
وتراثية، وتوظف الطاقات الب�سرية 
والإمكانات الطبيعية لكل منطقة. 

ال�سنوية  الج��ت��م��اع��ات  وت��رج��م��ت 
روؤى  الإم������������ارات  دول�������ة  حل���ك���وم���ة 
باعتباره  التعليم  ل��ق��ط��اع  ال��ق��ي��ادة 

ال�سرتاتيجية  ال���ق���ط���اع���ات  م����ن 
حيث  وطنية  ب��اأول��وي��ة  حتظى  التي 
اأع����ل����ن ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع����ب����داهلل بن 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د 
وال���ت���ع���اون ال�����دويل رئ��ي�����س جمل�س 
اأهم  عن  الب�سرية  وامل���وارد  التعليم 
ت�سهدها  ال��ت��ي  التحولية  امل�ساريع 
م�ساريع  وه����ي  احل���ال���ي���ة،  ال���ف���رتة 
طموحة ت�سمل اإعادة تطوير املناهج 
املدار�س  ن��ط��اق  وتو�سيع  الوطنية، 
احل����ك����وم����ي����ة، واإط�����������لق م����دار�����س 
اأكرب  جت��ري��ب��ي��ة ت�����س��ت��وع��ب اأع�������داداً 
لتحفيز  اآليات  وو�سع  الطلبة،  من 
لتطوير  داعمة  وم�سارات  املعلمني 
التحاق  معدلت  وزي��ادة  كفاءاتهم، 
وريا�س  احل�سانة  ب���دور  الأط��ف��ال 
اإط������ار جديد  الأط����ف����ال، وت��ط��وي��ر 
حلوكمة موؤ�س�سات التعليم العايل. 

مت   " املبكر  التعليم  يخ�س  وفيما 
البدء بتطوير الأنظمة والإجراءات 
وخ��ط��ط ال��ع��م��ل، واإع����داد جمموعة 
حموراً   12 �سمن  ال�سيا�سات  م��ن 
رئي�سياً ل�سمان تطوير القطاع عرب 
ليتم تطبيقه  �سامل  تنظيمي  اإط��ار 
وجميع  ح�������س���ان���ة،  دار   600 يف 
املدار�س  يف  الأط���ف���ال  ري���ا����س  دور 

احلكومية واخلا�سة". 
ال�سنوية  الجتماعات  وا�ستعر�ست 
خ��ارط��ة طريق  الإم����ارات،  حلكومة 
الوطني  ل��ل��م��رك��ز  وم�����س��ت��ه��دف��ات 
عن  الإع�����لن  ومت  التعليم  جل����ودة 
درا�سة  �ست�سهد  املقبلة  املرحلة  اأن 
ن���ظ���ام امل�������س���ارات م���ن خ����لل و�سع 
ت��وج��ه وا���س��ح وه���و ت��وف��ر خيارات 
متعددة لتمكني الطلبة من تطوير 
اأمثل،  ب�سكل  وم��ي��ول��ه��م  ق��درات��ه��م 
واأ�ساليب  املناهج  ومراجعة  ودرا�سة 
للمدار�س  العام  والأداء  الختبارات 
احل��ك��وم��ي��ة ب���ه���دف ال����وق����وف على 
ل�����لإدارة، وتطوير  ال��ن��ظ��ام الأم��ث��ل 
متطلبات  تنا�سب  واآل��ي��ات  اأ�ساليب 

املرحلة احلالية. 

حممد �لقرقاوي : 8 م�ساريع ومبادر�ت وطنية �سمن خمرجات �الجتماعات �ل�سنوية حلكومة �الإمار�ت 

ملفات حكومية ووطنية تر�ضم مالمح العقد املقبل.. 

•• اأبوظبي-وام: 

تنظم جمعية الإمارات للإنرتنت الآمن حتت رعاية معايل ال�سيخ نهيان 
بن مبارك اآل نهيان، وزير الت�سامح والتعاي�س.. اأول موؤمتر دويل يناق�س 
ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل الإم���ارات���ي و���س��لم��ت��ه م��ن خم��اط��ر ا���س��ت��خ��دام الإنرتنت 
والأجهزة الذكية حتت �سعار "رفاه الأطفال يف العامل الرقمي"، وذلك يف 
ال�ساد�س من فرباير املقبل، بفندق اأنانتارا القرم ال�سرقي اأبوظبي. وقال 
املهند�س عادل الكاف الها�سمي، رئي�س املوؤمتر، خلل موؤمتر �سحفي عقد 
اأم�س يف العا�سمة اأبوظبي.. اإن املوؤمتر ي�سلط ال�سوء على اأهداف اجلمعية، 
الآمن  النرتنت غر  ا�ستخدام  الطفل من خماطر  وجهودها يف حماية 
ل�ست�سراف م�ستقبل رقمي اآمن ومواطنة اإيجابية لتعزيز جودة ال�سلمة 

الرقمية للأطفال، كما يناق�س ثلثة حماور رئي�سية هي �سلمة الأطفال 
العامل الرقمي"، ف�سًل  العامل الرقمي، ورفاهية الأطفال والأ�سر يف  يف 
عن "مناق�سة دور امل�ساركة وال�سراكات املدنية يف تعزيز الرفاهية الرقمية، 
بهدف اإعداد جيل موؤهل للتعامل مب�سوؤولية ووعي يف العامل الفرتا�سي. 
وقال الدكتور عبد اهلل حممد املحيا�س، رئي�س جمل�س الإدارة للجمعية اإن 
جهودنا يف توفر ا�ستخدام اإنرتنت اآمن لأطفالنا ينطلق من روؤية قيادتنا 
الر�سيدة يف حماية اأبناء الإمارات، وهو نهج كر�سه الأب املوؤ�س�س املغفور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، الذي كان يوؤكد على 
�سرورة اإعداد وبناء اأجيال ليكونوا مهيئني ل�ستقبال التطورات الرقمية، 
وقال  الر�سيدة".  قيادتنا  ت�سرعليه  نهج  وه��و  القادمة،  والتكنولوجية 
املهند�س عادل الكاف الها�سمي، نائب رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س املوؤمتر 

" ندرك يف جمعية اأن الأطفال قد يكونون يف خطر جراء بع�س املمار�سات 
التي تهددهم، ل �سيما واأن هناك العديد من املواقع التي ميكن اأن توؤثر 
اأن تدفعهم نحو  �سلباً على تكوينهم النف�سي واجل�سدي والعقلي، وميكن 
النحراف عن الأهداف النبيلة التي يجب اأن يعي�سوا من اأجل حتقيقها، 
حيث اأن هوؤلء الأطفال والأبناء اأ�سبحوا اليوم مبثابة مواطنني رقميني 
يف عامل الإنرتنت، وبالتايل فاإن عليهم اإدراك اإمكانية وجود مفاهيم �سلبية 
للتكنولوجيا والأن�سطة املوؤذية". وك�سف اأن املوؤمتر الدويل الذي �سينعقد 
يف 6 فرباير 2023 �سوف يكرم املدار�س واجلامعات احلكومية واخلا�سة 
مع  التعليمي،  النظام  يف  املبتكرة  التقنيات  ا�ستخدام  جم��ال  يف  املتميزة 
احلفاظ على اأمان �سبكة الإنرتنت"، داعياً جميع هذه املوؤ�س�سات التعليمية 

اإىل التقدمي على هذا التكرمي عرب املوقع الإلكرتوين للجمعية.

جمعية الإمارات لالإنرنت الآمن تنظم اأول موؤمتر دويل حول حماية الطفل من خماطر الإنرنت

�الجتماعات �ل�سنوية حلكومة �الإمار�ت �سكلت نقطة �نطالق يف م�سرية �لدولة نحو �لعقد �ملقبل وعززت تكامل �جلهود �لوطنية على  
�مل�ستويني �الحتادي و�ملحلي، وكر�ست �لعمل بروح �لفريق �لو�حد لتحقيق روؤى �لقيادة يف �الرتقاء بجودة �حلياة يف دولة �الإمار�ت

 �الجتماعات �ل�سنوية حلكومة �الإمار�ت �سهدت �إطالق م�ساريع ��سرت�تيجية ت�سكل خارطة طريق تنموية خالل �لفرتة  
�ملقبلة وناق�ست ملفات حكومية حتظى باأولوية يف فكر �لقيادة مبا يتو�ءم مع م�ستهدفات مئوية �الإمار�ت 2071

�أهم مبادر�ت وخمرجات �الجتماعات �ل�سنوية حلكومة دولة �الإمار�ت:  
�إطالق نحن �الإمار�ت 2031 . . برنامج تنموي متكامل يرتكز على �جلو�نب �الجتماعية و�القت�سادية و�ال�ستثمارية و�لتنموية يف دولة �الإمار�ت للعقد �لقادم  .1

و�مل�سريف �خلا�ش  �لقطاع  يف  �ملو�طنني  رو�تب  دعم  زيادة   .2
تو�سيع نطاق دعم �لرو�تب لي�سم كافة �ملو�طنني �لعاملني يف �لقطاع �خلا�ش بكافة تخ�س�ساتهم وموؤهالتهم �لدر��سية من غري ��ستثناء وتو�سيع �لقطاعات �مل�سمولة  .3
برنامج تنموي بقيمة مليار درهم، يهدف خللق فر�ش �قت�سادية وتطوير 500  �الإمار�ت«  »قرى  م�سروع  �إطالق   .4

م�سروع �قت�سادي و��ستثماري حتقق �ال�ستقر�ر �الجتماعي و�حلياة �لكرمية ملو�طني �لقرى
م�سروع قرى �الإمار�ت ي�سهد توقيع 7 �سركاء رئي�سني �سمن �لدفعة �الأوىل من �مل�ساهمات �ملجتمعية لدعم �مل�سروع بقيمة تتجاوز 200 مليون درهم  .5
�إطالق م�ستهدفات وتوجهات قطاع �لتعليم يف دولة �الإمار�ت عرب تنفيذ 30 برنامج وم�سروع و�سمن 6 م�سار�ت طموحة   .6

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

فقد �ملدعو / �سامل �سعيد حممد �ملزروعي   
رقم  ��سهم  �سهادة  �جلن�سية  �إمار�تي 
بعدد  "�إت�ساالت"  من  �سادرة   121378
550 �سهما. من يجدها عليه �لتو��سل مع 
�و  �بوظبي   - �لرئي�سي  �ملبنى  �إت�ساالت 

رقم تليفون 0503311835   

فقد�ن �سهادة �أ�سهم 

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
MOJAU_2022- 0103544 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإعلن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد جان حممد خان غلم داود - اجلن�سية : باك�ستان، يرغب 
فايزان  حممد   : ال�سيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
طارق احمد خان - اجلن�سية: باك�ستان يف الرخ�سة امل�سماه جان حممد خان خلدمات الطباعة 
دائرة  من  ال�سادرة   )793044( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  والت�سوير 

التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديلت اخرى
 2013 ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�س 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
MOJAU_2022- 0103461 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اعلن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / جان اليا�س الزوقي، اجلن�سية : لبنان يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�سته البالغة 100% وذلك اىل كل من:  ال�سيدة / امي�سا حبيب باريكوتي، اجلن�سية: الهند  و ال�سيدة 
/ �سفينة حمزة �سيتي اجلن�سية: الهند بالرخ�سة امل�سماه )�سالون ال�سرح الذهبي لل�سيدات( تاأ�س�ست باأمارة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )741237( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه،  تعديلت 
)نق�س  اىل  للن�ساء(  �سخ�سية  وعناية  جتميل  مركز   ، احلناء  )نق�س  من  الرخ�سة  ان�سطة  تغير  اخرى: 

احلناء مركز جتميل وعناية �سخ�سية للن�ساء، حمام �سرقي للن�ساء( مت تغير وكيل اخلدمات. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العلن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل. 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
MOJAU_2022- 0103535 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اعلن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / على ر�سا انور احلق، اجلن�سية باك�ستان، يرغب يف البيع 
مغل،  نواز  حممد  نواز  فهد   / ال�سيد  اىل  50% وذلك  البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
اجلن�سية : باك�ستان بالرخ�سة امل�سماه ريا�س املدينة خلدمات تو�سيل املواد الغذائية( تاأ�س�ست 
التنمية القت�سادية  دائرة  ال�سادرة من  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )798499(  باأمارة 

بال�سارقه، تعديلت اخرى: ل يوجد
 2013 ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�س 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
تنازل/ بيع

اإعلن بالن�سر
الهند،  اجلن�سية   - اليا�س  كيزاكيكوزيبيليل  ليا   : ال�سيدة  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
 : ال�سيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
امل�سماه  الرخ�سة  يف  الهند  اجلن�سية   - بيلى  بورو�سوتامان  ناير  بورو�سوتامان  بيجو 
)اف�سل طريق ل�سيانة املعدات امليكانيكية( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 

)795251( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديلت اخرى: 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
تنازل/ بيع

اإعلن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / �سباح نورى حممد على الها�سمي - اجلن�سية مملكة ال�سويد 
- يرغب فى البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماه )الن�سر الذهبي 
بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم  التنمية القت�سادية  ال�سادرة من دائرة  ال�سيارات  لتجارة اطارات 
، تعديلت اخرى: تغر  ال�سيد/ حممد هانى حممد زينو - اجلن�سية �سوريا  اإىل   ،)624102(
ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م - تغر ال�سم التجاري من 
الن�سر الذهبي لتجارة اطارات ال�سيارات اىل الن�سر الذهبي لتجارة اطارات ال�سيارات ذ م م �سركة 
ال�سخ�س الواحد. وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
تنازل/ بيع

اإعلن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد / عا�سم امني حممد امني - اجلن�سية باك�ستان يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد/ اياز احمد حممد 
نواز اجلن�سية باك�ستان، يف الرخ�سة امل�سماه )ملحمة طنجه( ال�سادرة من دائرة التنمية 

الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )210298(،
تعديلت اأخرى: تغير وكيل اخلدمات. 

وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
�عالن بالن�سر        

يف �ملنازعة رقم 461 / 2022 / 4977 - نز�ع حمدد �لقيمة
املنظورة يف الت�سوية الودية للمنازعات ال�سابعة رقم 756

اأتعاب  و  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   100000( وق��دره  مبلغ  عليه  املدعي  باإلزام  املطالبة  املنازعة  مو�سوع 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.

املتنازع : بدر عبيد على عبيد الزعابي
عنوانه : الإمارات اإمارة اأبو ظبي - �سخبوط حو�س -24 قطعة 72

وميثله : عيد جمعه عيد جمعه الزعابي
املطلوب اإعلنه/ 1 - �سريف ماجد حممد عبدالرحمن - �سفته متنازع �سده

باإلزام املدعي عليه مبلغ وقدره )100000  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  مو�سوع الإع��لن : قد 
درهم( و الر�سوم و امل�ساريف و اأتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�سة الثنني املوافق 28-11-2022 ال�ساعة 09:00 �سباحا 
بتقدمي ما لديك من  و عليك  قانونيا  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا  بعد  التقا�سي عن  بقاعة  �س 

مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على يوم القل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

�لت�سويات  �لودية 
70197
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�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حما�سي 

بوك�س
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2906819 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سوبر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سبيد لدارة العقارات وال�سيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3684109 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دل�ساك�س للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3723401 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عبداهلل 

عامر الزريقي للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1989702 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/اأكل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لول
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2888650 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بيند  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3841608 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/البطانه 

لتجارة اللحوم
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3822676 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافرتيا 

1 اغ�سط�س
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4640605 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم ومطبخ تنور 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: حطب رخ�سة رقم:4420579 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سعاده نا�سر �سالح ح�سني الها�سمي ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف غازى علي �سالح ح�سني امل�سعبي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
الإعلن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
ال�سيباين  ال�سادة :�سالون   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: للحلقة رخ�سة رقم:1035291 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عارف عبداهلل حممد �سادق اخلورى ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

null حذف ورثة/خليفة مرزوق عبداهلل الكتبي 
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
الإعلن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :باب اخلر للهواتف 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: املتحركة  رخ�سة رقم:2397629 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة مبارك جمعه حممد كلثم اخلييلي ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف �سيف حميد مبارك النايلي ال�سام�سي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
الإعلن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ايه جي لتجارة املواد 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الغذائية  رخ�سة رقم:4681854 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سامل عبداهلل �سامل ح�سن احلو�سني ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد طار�س عبيد حممد املرزوعي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
الإعلن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم توك توك

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:2817120 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة نيتينارد بولثارات ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف نيتينارد كوكى
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
الإعلن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

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

ال�سم التجاري:�سركة ا�س تي ام رويال للمقاولت الإلكرتوميكانيكية ذ.م.م - 
�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:رخ�سة فورية

CN 3852846 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
قانوين  كم�سفي   - ذ.م.م  واملراجعة  للمحا�سبة  ال�سادة/الحتاد  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/2/11  لل�سركة 
العمومية غر العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205047215 

- تاريخ التعديل:2022/11/24
املعني  امل�سفي  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خلل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
ال�سم التجاري:ملحمة فاروق ب�سر ذ.م.م

عنوان ال�سركة:اأبوظبي - �سارع امليناء - بناية دائرة البلديات والزراعة - �سوق 
اللحوم

CN 1099399 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
2 - تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون - كم�سفي قانوين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/2/10  لل�سركة 
العمومية غر العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205044534 

- تاريخ التعديل:2022/11/23
املعني  امل�سفي  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خلل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

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

ال�سم التجاري:العديد للحديد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي غرب 0.9 حممد فرج ح�سني

CN 3744041 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
2 - تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون - كم�سفي قانوين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/11  لل�سركة 
العمومية غر العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205047964 

- تاريخ التعديل:2022/11/23
املعني  امل�سفي  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خلل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : موؤ�س�سة ابورا�سد لتجارة زينة ال�سيارات

رخ�سة رقم:CN 1109159 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة �سابر �سلطان حممد ر�سول خان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سابر �سلطان حممد ر�سول خان ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبيد احمد �سامل كوى الكعبى

تعديل راأ�س املال / من 3٠٠٠٠ اإىل ١5٠٠٠٠
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة ابورا�سد لتجارة زينة ال�سيارات
ABU RASHED AUTO ACCESSORIES TRADING EST

اإىل/ اأبورا�سد جتارة زينة ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ABU RASHED CARS ACCESSORIES TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : كراج توب �سارك مليكانيكا ال�سيارات

رخ�سة رقم:CN 4092231 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد �سيف ال�سلم حممد نور الب�سار ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على �سيف را�سد املر الكعبى
تعديل لوحه الإعلن / اإجمايل من م�ساحة null*null اىل ١*١

تعديل نوع رخ�سة / من جتارية اإىل مهنية
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل موؤ�س�سة مهنية

تعديل اإ�سم جتاري من/ كراج توب �سارك مليكانيكا ال�سيارات
TOP SHARK AUTO CAR MECHANICAL GARAGE

اإىل/ كراج توب �سارك مليكانيكا ال�سيارات
TOP  SHARK AUTO CAR MECHANICAL GARAGE

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

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

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : م�سبغة كلني جت ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2804027 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد دان�س اني�س احمد ١٠٠%

تعديل مدير / اإ�سافة حممد دان�س اني�س احمد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سهيل حممد دروي�س املزروعى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نواف على ح�سن احمد ال�سحى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١٠٠٠٠٠

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ م�سبغة كلني جت ذ.م.م
CLEAN TOUCH LAUNDRY L.L.C

اإىل/م�سبغة كلني جت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
CLEAN TOUCH LAUNDRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / حذف غ�سل ال�سجاد وتنظيفه ) ٩6٠١٠٠٤
 تعديل ن�ساط / حذف تنظيف ال�ستائر واملفار�س والبطانيات ) ٩6٠١٠٠3

وال�سجاد  والبطاطني  واملفار�س  وال�ستائر  للملب�س  اجلاف  التنظيف  حذف   / ن�ساط  تعديل   
)بالبخار(  ٩6٠١٠٠5

اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : عيداهلل النوخانى للمعاملت ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 4541161 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبداهلل بن فايع بن عبداهلل النوخانى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبداهلل بن فايع بن عبداهلل النوخانى من ٤٠ % اإىل ١٠٠%
تعديل مدير / اإ�سافة عبداهلل بن فايع بن عبداهلل النوخانى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف المني بدرالدين حممداحمد احمد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن �سليمان الزين ابراهيم

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ عيداهلل النوخانى للمعاملت ذ.م.م

ABDULLAH AL NOKANIY FOR TRANSACTIONS L.L.C
اإىل/ عبداهلل النوخانى للمعاملت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ABDULLAH AL NOKANIY FOR TRANSACTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(
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  اأعلنت رو�سيا  اأم�س اخلمي�س اأنها اأ�سدرت جوازات �سفر اإىل اأكر 
د مو�سكو اأنها  من 80 األف �سخ�س يف اأربع مناطق يف اأوكرانيا توؤكنّ
املجتمع  بها  يعرتف  مل  �سمنّ  عمليات  وه��ي  اأرا���س��ي��ه��ا،  اإىل  تها  �سمنّ

الدويل.
وقالت وزارة الداخلية الرو�سية، وفق ما نقلت وكالت الأنباء املحلية، 
بالقانون،  وعمًل  الحت��ادي��ة،  رو�سيا  اإىل  الأرب��ع  املناطق  �سمنّ  “منذنّ 
األف �سخ�س على جواز ب�سفتهم مواطنني يف   80 اأكر من  ح�سل 

رو�سيا الحتادية«.
الغرب  اعتربها  “ا�ستفتاءات”  رو�سيا  مت  نظنّ اأيلول-�سبتمرب،  يف 
قوات  ل�سيطرة  اخلا�سعة  الأوكرانية  املناطق  �سمنّ  بهدف  “زائفة”، 
وخر�سون  وزابوريجيا  )���س��رق(  ولوغان�سك  دونيت�سك  يف  مو�سكو 
تها  اأقرنّ التي  ه��ذه  ال�سم  بعمليات  ال��دويل  املجتمع  د  ون��دنّ )ج��ن��وب(. 
ومنذ  بها.  يعرتف  ومل  الأول-اأك��ت��وب��ر،  ت�سرين  مطلع  يف  مو�سكو 
الرو�سية من بع�س هذه  القوات  ان�سحبت   ، ال�سمنّ الإع��لن عن هذا 
التي  املنطقة  عا�سمة  ذل��ك من مدينة خر�سون  الأرا���س��ي، مبا يف 
لأوك��ران��ي��ا يف  الرو�سي  ال��غ��زو  ب��دء  قبل  نف�سه. وحتى  ال���س��م  حتمل 
اآلف اجلوازات  وزنّع��ت مئات  قد  كانت مو�سكو  �سباط-فرباير،   24
الغزو،  بدء  وبعد  اأوكرانيا.  �سرق  يف  انف�سالية  مناطق  يف  الرو�سية 

ل الكرملني اآلية ح�سول الأوكرانيني على اجلن�سية الرو�سية. �سهنّ
 

اأوك��ران��ي��ا �سحنة  اأمل��ان��ي��ا ت�سليم  ال��ب��ول��ن��دي م��ن  ال��دف��اع  طلب وزي���ر 
وذلك  لبولندا،  الأ�سل  يف  خم�س�سة  اأر���س-ج��و  باتريوت  �سواريخ 

مل�ساعدة كييف يف الدفاع عن نف�سها يف مواجهة رو�سيا.
�ساروخ  ب�سقوط  �سخ�سني  اأعقاب مقتل  البولندي يف  العر�س  ياأتي 
يف قرية بولندية الأ�سبوع املا�سي ت�ستبه وار�سو باأنه �ساروخ اأوكراين 
اأُط��ل��ق خ���لل ت�����س��دي كييف ل��واب��ل م��ن ال�سربات  ل��ل��دف��اع اجل���وي 
الرو�سية. وجاء يف تغريدة للوزير ماريو�س بل�ست�ساك ليل الأربعاء 
اإىل  لبولندا  املخ�س�س  ب��ات��ري��وت  ن��ظ��ام  اإر���س��ال  اأمل��ان��ي��ا  م��ن  “طلبت 

اأوكرانيا حيث ميكن ن�سره على حدودهما الغربية«.
من  نف�سها  حماية  من  اأوكرانيا  الأم��ر  ه��ذا  ن  “�سيمكنّ الوزير  وق��ال 
تكبد مزيد من اخل�سائر الب�سرية وانقطاع التيار الكهربائي وتعزيز 

الأمن على حدودنا ال�سرقية«.
لت لتفاق  يف وقت �سابق من الأ�سبوع احلايل اأعلنت اأملانيا اأنها تو�سنّ
�ساروخ  �سقوط  بعد  اأجوائها  حماية  يف  بولندا  م�ساعدة  �ساأنه  من 
الأ�سبوع  اأوك��ران��ي��ا  م��ع  م��ن احل���دود  اأرا����س بولندية على مقربة  يف 

املا�سي.
حت وار�سو وحلف �سمال الأطل�سي اأن يكون النفجار ناجما عن  ورجنّ
من  واب��ل  اعرتا�س  خ��لل  اأوكرانيا  اأطلقته  اجل��وي  للدفاع  �ساروخ 
ل مو�سكو يف نهاية املطاف امل�سوؤولية  ال�سواريخ الرو�سية، لكننّهما حمنّ

ب�سفتها امل�سبب للنزاع.

اأف����اد ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن خ��ف��ر ال�����س��واح��ل ال��ي��ون��ان��ي��ني اخل��م��ي�����س، باأننّ 
ال��ث��لث��اء خ��لل عملية  اإن��ق��اذه��م  ال��ذي��ن ج��رى  ال�483  املهاجرين 

�سعبة قبالة جزيرة كريت اليونانية، "ُنقلوا موؤقتاً اإىل عبارة".
بينما  العبارة  ه��ذه  على  بقائهم  ة  م��دنّ البحرية  ال�سلطات  د  حت��دنّ مل 
اإىل دول خمتلفة يف  الأوروب��ي، نقلهم  الت�سامن  با�سم  اأثينا،  طلبت 

الحتاد الأوروبي.
فتيات"،  وت�سع  قا�سراً   128 بينهم  "ومن  املهاجرين  ه��وؤلء  وك��ان 
على منت قارب �سيد اأطلق نداء ا�ستغاثة ليل الثنني الثلثاء اأثناء 

اإبحاره و�سط رياح عاتية جنوب كريت.
وق��ال��ت متحدثة ب��ا���س��م خ��ف��ر ال�����س��واح��ل ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اإننّ 
وفل�سطينيني  وباك�ستانيني  وم�سريني  �سوريني  ت�سمنّ  املجموعة 

و�سودانيني.
العملية  ولكن  م�ساعدتهم  على  تعمل  "ال�سلطات  اأننّ  اإىل  واأ���س��ارت 

بطيئة ب�سبب العدد الكبر من الأ�سخا�س".
ة �سفن تبحر يف املنطقة فجر الثلثاء، مل�ساعدة القارب  لت عدنّ وتدخنّ
�سحب  ي��وم حتى متنّ  الأم��ر ن�سف  وا�ستغرق  يواجه �سعوبات.  ال��ذي 
القارب املتهالك وال�سدئ اإىل مدينة باليوكورا ال�ساحلية ال�سغرة 

يف جزيرة كريت، وفقاً خلفر ال�سواحل.

عوا�صم

مو�سكو

وار�سو

اثينا

اإ�ضرائيل تلغي 200 ت�ضريح 
عمل من غزة خ�ضية تفجريات 

•• القد�س-رويرتز

ذكر جهاز الأمن الداخلي الإ�سرائيلي )�سني بيت( اأم�س اإن اإ�سرائيل األغت 
من  لفل�سطينيني  اإ�سدارهم  مت  عمل  ت�سريح   15500 نحو  من   200

قطاع غزة للعمل يف اأرا�سيها بعد اتهام عامل بالتخطيط لتنفيذ تفجر.
واأ�ساف اجلهاز اأنه مت اإلقاء القب�س على امل�ستبه به يف 30 اأكتوبر ت�سرين 
امل�سلحة  الإ�سلمي  اأقاربه يف حركة اجلهاد  اأن  املحققني  اأبلغ  واأن��ه  الأول، 
جندوه لزرع قنبلة يف حافلة بجنوب اإ�سرائيل. وقال جهاز الأمن اإن حمكمة 
اإ�سرائيلية وجهت اتهاما للم�ستبه به. ومل يت�سح حتى الآن اإن كان قد مت 
تكليف حمام للدفاع عنه اأو كيف �سرد على التهامات املن�سوبة له. وقال 
ت�ساريح  م��ن   200 نحو  �سحب  ت�سمل  اإ�سرائيل  فعل  ردود  اإن  بيت  �سني 
بيني  ال��دف��اع  وزي��ر  وكتب  مب�سلحني.  قرابة  �سلة  تربطهم  لعمال  العمل 
جانت�س يف تغريدة “حماولة اجلماعات الإرهابية ا�ستغلل وظائف العمال 
يف اإ�سرائيل لتنفيذ هجمات تهدد م�سدر رزق مئات الآلف من �سكان قطاع 
وجانت�س،  للتعقيب.  طلب  على  الإ�سلمي  اجلهاد  حركة  ترد  ومل  غزة”. 
اأحد اأفراد حكومة الو�سط املنتهية وليتها، واأيد منح ت�ساريح الدخول من 
ال��ن��زاع. ووق��ع انفجاران يف  اأج��ل تخفيف الفقر املدقع يف غ��زة ون��زع فتيل 
مدينة القد�س الأربعاء مل تعلن اأي جهة امل�سوؤولية عنهما حتى الآن، اأ�سفرا 

عن مقتل فتى اإ�سرائيلي كندي واإ�سابة ما ل يقل عن 14 اآخرين.

على وقع هجمات �سدهم             

ما هي تداعيات تقارب �ضوري تركي على الأكراد ؟ 

وا�ضنطن حت�ّس على وقف الت�ضعيد يف �ضمال �ضوريا 

م�ضوؤول اإيراين: 50 �ضرطيا قتلوا يف الحتجاجات
فولكر  الإن�سان  حلقوق  ال�سامي  املتحدة  الأمم  مفو�س  وقال 
اإن�سان  حقوق  “اأزمة  ت�سهد  اإي���ران  اإن  اخلمي�س  اأم�����س  ت��ورك 
من  الآن  ح��ت��ى  األ��ف��ا   14 ن��ح��و  ب��اع��ت��ق��ال  الأركان”  متكاملة 
بينهم اأطفال. واأدىل بتلك الت�سريحات قبل جل�سة خا�سة يف 
بعثة لتق�سي  ت�سكيل  ت�سهد ت�سويتا حمتمل على  جنيف قد 

احلقائق.
مقابلة  يف  النوويني،  املفاو�سني  كبر  اأي�سا  وه��و  كني،  وق��ال 
ق��ت��ل��وا خلل  ���س��رط��ي��ا   50 “نحو  ال��ه��ن��دي  ال��ت��ل��ف��زي��ون  م���ع 

الحتجاجات واأ�سيب املئات«.
اإن  ق��ال  لكنه  املحتجني  م��ن  قتلوا  م��ن  ع��دد  ع��ن  يف�سح  ومل 
وزارة الداخلية �سكلت جلنة للتحقيق يف اأمر الوفيات. وذكرت 
من   46 اأن  امل��ا���س��ي  ال�سهر  اإي��ران��ي��ة  ر�سمية  اإع����لم  و���س��ائ��ل 

اأن تن�سب هذا الرقم مل�سدر م�سوؤول.  قوات الأم��ن قتلوا دون 
وانت�سرت �سريعا يف كل اأنحاء البلد الحتجاجات التي خرجت 
يف البداية ب�سبب وفاة اأميني بعد اأن اعتقلتها �سرطة الأخلق 
الإ�سلمية  امللب�س  ب�سبب ملب�س غر لئقة مبوجب قواعد 
الن�ساء  حقوق  ملف  على  الغ�سب  وتركز  اإي��ران.  يف  ال�سارمة 
اهلل  اآي��ة  الأعلى  الزعيم  ب�سقوط  اأي�سا  هتفوا  املحتجني  لكن 

علي خامنئي.
د احلكام من رجال الدين من احلملة الأمنية يف املناطق  و�سعنّ
الكردية. وقال جرميي لورن�س املتحدث با�سم مكتب املفو�س 
ال�سامي حلقوق الإن�سان بالأمم املتحدة يوم الثلثاء اإن اأنباء 
الأم��ن خلل  ق��وات  اأي��دي  40 �سخ�سا على  وردت عن مقتل 

الأ�سبوع املن�سرم.

•• دبي-رويرتز

اأم�س  ب��اق��ري كني  ق��ال نائب وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الإي����راين علي 
التي  الح��ت��ج��اج��ات  يف  قتلوا  �سرطيا   50 نحو  اإن  اخلمي�س 
قتلى  ح�سيلة  اأول  يف  اأي��ل��ول،  �سبتمرب-  منذ  اإي���ران  �سهدتها 
يف  الكردية  املناطق  يف  اأمنية  حملة  ت�ساعد  وو���س��ط  ر�سمية، 

الأيام القليلة املا�سية.
وا�ستبكت قوات الأمن الإيرانية مع املحتجني يف اأنحاء البلد. 
اإن  املتحدة  ل��لأمم  التابعة  الإن�����س��ان  حقوق  مفو�سية  وق��ال��ت 
اأكر من 300 حمتج قتلوا منذ اندلع املظاهرات على مقتل 
�سبتمرب-   16 يف  عاما”   22“ اأميني  مه�سا  الكردية  ال�سابة 

اأيلول وهي رهن احتجاز ال�سرطة.

•• بريوت-اأ ف ب

اأك��راد �سوريا من هجوم بري  يخ�سى 
وتتغا�سى  ه��م  ���س��دنّ تركيا  ت�سننّه  ق��د 
عنه دم�سق التي اأبدت موقفاً خجوًل 
ت�ستهدف مناطق  من �سربات جوية 
تقارب  موؤ�سرات  وق��ع  على  نفوذهم، 

بني البلدين اإثر قطيعة ا�ستمرت حوايل 11 عاماً.
وماذا  اأ�سبابه؟  وما  املحتمل  التقارب  موؤ�سرات  هي  ما 
�سمال  يف  الكردية  الذاتية  الإدارة  على  تداعياته  ع��ن 

�سوريا؟
حليفاً  تركيا  كانت   ،2011 العام  ال��ن��زاع  ان��دلع  قبل 
الرئي�س  وجمعت  ل�سوريا.  اأ�سا�سياً  و�سيا�سياً  اقت�سادياً 
الرتكي رجب طيب اإردوغ��ان علقة �سداقة بالرئي�س 

ال�سوري ب�سار الأ�سد.
عقب  على  راأ�ساً  انقلبت  الطرفني  بني  العلقة  اأننّ  اإل 
مع بدء الحتجاجات ال�سلمية �سد النظام. دعت اأنقرة 
بداية حليفتها اإىل اإجراء اإ�سلحات �سيا�سية، لكن مع 
قمع التظاهرات بالقوة وحتولها تدريجاً اإىل نزاع دام، 
دعا اإردوغان الأ�سد اإىل التنحي “منعاً لإراقة الدماء«.

���س��ف��ارت��ه��ا يف  اأغ��ل��ق��ت ت��رك��ي��ا   ،2012 اآذار-م����ار�����س  يف 
ر اإردوغان و�سف الأ�سد باأنه “جمرم  دم�سق. بعدها، كرنّ
باأنه  الرتكي  نظره  الأخ��ر  و�سف  بينما  واإرهابي”، 

“ل�س” وداعم ل�”الرهابيني«.
وحتولت  ال�سيا�سية.  للمعار�سة  دع��م��اً  تركيا  ق��دم��ت 
ا���س��ط��ن��ب��ول م��ق��راً ل��لئ��ت��لف ال��وط��ن��ي ل��ق��وى الثورة 
ال�سيا�سية،  املعار�سة  اأبرز مكونات  ال�سورية،  واملعار�سة 

قبل اأن تبداأ دعم الف�سائل املعار�سة امل�سلحة.
واإن كانت تركيا �سننّت منذ 2016 ثلثة هجمات �سد 
اأرا�س  على  ال�سيطرة  م��ن  نتها  مكنّ الأك����راد،  املقاتلني 
اأنها مل تدخل يف مواجهة  اإل  وا�سعة،  �سورية حدودية 
مقتل  بعد   ،2020 ال��ع��ام  يف  اإل  دم�سق  م��ع  مبا�سرة 
عدد من عنا�سرها بنران قوات النظام يف �سمال غرب 

البلد. وهداأت الأمور بعد و�ساطة من رو�سيا.
الفرتة  ب����رزت يف  ع���ام���ا،   11 ا���س��ت��م��رت  ق��ط��ي��ع��ة  ب��ع��د 
دعوة  اأبرزها  الطرفني،  بني  تقارب  موؤ�سرات  الأخ��رة 
اآب/ اأوغلو يف  وزير اخلارجية الرتكي مولود �ساوو�س 

اأغ�سط�س اإىل م�ساحلة بني النظام واملعار�سة.
مع تهديده  الثاين-نوفمرب، وتزامناً  ت�سرين   23 ويف 
ب�سن هجوم بري �سد الأكراد، قال اإردوغان اإن احتمال 
للنقمة يف  “ل جم��ال  واأ���س��اف  “ممكن”.  الأ�سد  لقاء 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

للت�سعيد”  فوري  “وقف  اإىل  املتحدة  الوليات  دعت 
ذ تركيا منذ نهاية الأ�سبوع  يف �سمال �سوريا حيث تنفنّ
���س��رب��ات ج��وي��ة ط��ال��ت ع�����س��رات امل���واق���ع يف مناطق 
داعمتها  وا�سنطن  تعد  ال��ت��ي  ال��ك��ردي��ة  ال��ق��وات  ن��ف��وذ 

الرئي�سية.
الأمركية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق  وق����ال 
املتحدة  ال��ولي��ات  “حت�سنّ  ل�سحافيني  براي�س  نيد 
ن�سعر  �سوريا.  �سمال  يف  للت�سعيد  ف��وري  وق��ف  على 
التي  الأخ����رة  الع�سكرية  الأع���م���ال  اإزاء  ب��ال��غ  بقلق 
املدنيني والأفراد  �س  املنطقة.. وتعرنّ ا�ستقرار  تزعزع 

الأمركيني للخطر«.
م اأن لدى تركيا خماوف اأمنية م�سروعة  وتابع “نتفهنّ
ال��وق��ت ذات��ه عربنا  ب��الإره��اب. لكننا يف  يف م��ا يتعلنّق 
الت�سعيد  تاأثر  اإزاء  ة  با�ستمرار عن خماوفنا اجلدينّ
يف �سوريا” على مواجهة “تنظيم الدولة الإ�سلمية 

وعلى املدنيني على جانبي احلدود«.
وت�����س��ننّ ت��رك��ي��ا م��ن��ذ ف��ج��ر الأح�����د ح��م��ل��ة ج��وي��ة �سد 

“نزعتهم  عليهم  وحت��م��ل  مت��ام��اً  ذل��ك  ترف�س  دم�سق 
النف�سالية” وتلقيهم دعماً من وا�سنطن.

لكن العلقة املتزعزعة بني الطرفني مل متنعهما من 
التو�سل اإىل اتفاقات بو�ساطة رو�سية ن�سرت مبوجبها 
دم�سق ق��وات حم��دودة يف ع��دد من مناطقهم للحوؤول 

د القوات الرتكية اإليها. دون متدنّ
ولطاملا نددت دم�سق مبا ت�سفه باأنه “احتلل” تركي 
ال��ق�����س��ف اجلوي  ب���دء  اك��ت��ف��ت م��ن��ذ  لأرا���س��ي��ه��ا، لكنها 
الأخر الذي مل ت�سلم قواتها منه، بالإعلن عن مقتل 
اأح�سى  وق��ت  يف  حت���دده،  مل  ع�سكرييها،  م��ن  “عدد” 
 20 اأكر من  الإن�سان مقتل  ال�سوري حلقوق  املر�سد 

منهم جراء ال�سربات الرتكية.
ومل ي�سدر اأي تعليق ر�سمي من دم�سق، اإل على ل�سان 
نائب وزير اخلارجية اأمين �سو�سان الأربعاء على هام�س 
رو�سية  تركية  برعاية  ا�ستانا  حم��ادث��ات  يف  م�ساركته 
الرتكي  الح���ت���لل  “ذرائع  اأن  اع��ت��رب  وق���د  اي��ران��ي��ة. 
لتربير �سيا�ساته يف �سوريا مل تعد تخدع اأحداً، واأن اأمن 

ال�سيا�سة. يف النهاية، يتم اتخاذ اخلطوات يف ظل اأف�سل 
ب من اأنقرة عبد  الظروف«. ورجح الكاتب الرتكي املقرنّ
القادر �سلفي يف مقال ن�سره الأربعاء يف �سحيفة حريات 
اأن يح�سل اللقاء بني الأ�سد واإردوغان قبل النتخابات 
الرئي�س  ي�ست�سيفه  وق��د  حزيران-يونيو،  يف  الرتكية 

الرو�سي فلدمير بوتني.
لتحقيق  اأ�سا�سياً  دوراً  حمللني،  وف��ق  رو���س��ي��ا،  وتلعب 
“خ�سم”  ال��ل��ذي��ن ي��ج��م��ع��ه��م��ا  ت���ق���ارب ب���ني ح��ل��ي��ف��ي��ه��ا 
م�سرتك يتمثل باملقاتلني الأكراد الذين يتلقون دعماً 

من وا�سنطن.
م��ن��ذ ان����دلع ال���ن���زاع، مل ي��دخ��ل الأك�����راد يف مواجهات 
م��ب��ا���س��رة م��ع دم�����س��ق، ب��ا���س��ت��ث��ن��اء م��ن��او���س��ات حم����دودة، 

وحافظوا على علقة معها.
وا���س��ط��دم��ت ج�����ولت م���ن امل���ح���ادث���ات ب��ي��ن��ه��م��ا خلل 
على  الأك���راد  ي�سرنّ  م�سدود.  بحائط  املا�سية  ال�سنوات 
�سوها  اأ�سنّ التي  الذاتية  اإدارتهم  احلفاظ على مكت�سبات 
لكن  ت��دري��ج��اً.  عت  وتو�سنّ الأوىل  ال��ن��زاع  �سنوات  خ��لل 

الدميوقراطية  �سوريا  لقوات  اأنقرة مكتباً  ا�ستهدفت 
داخل قاعدة رو�سية.

الكلم  اإردوغ���ان  الرئي�س الرتكي رجب طيب  د  وج��دنّ
عن عملية برية حمتملة يف �سوريا، فيما دعا القائد 

تاأتي  اإنها  قالت  وال��ع��راق  �سوريا  الأك���راد يف  املقاتلني 
13 ت�سرين الثاين- رداً على هجوم بعبوة نا�سفة يف 
���س��ت��ة ق��ت��ل��ى، واتهمت  اأوق�����ع  ا���س��ط��ن��ب��ول  ن��وف��م��رب يف 
العراق،  �سمال  النا�سط يف  الكرد�ستاين  العمال  حزب 
الفقري  العمود  ال��ك��ردي��ة،  ال�سعب  حماية  ووح���دات 
لقوات �سوريا الدميوقراطية، بالوقوف خلفه. ونفى 

الطرفان الكرديان اأي علقة لهما.
تنظيم  قتال  يف  حربة  راأ���س  الكردية  القوات  و�سكلت 
الدولة الإ�سلمية يف �سوريا، بدعم مبا�سر من حتالف 

دويل بقيادة وا�سنطن.
ونفذت تركيا ع�سرات ال�سربات اجلوية على مناطق 
�سيطرة قوات �سوريا الدمي،قراطية يف �سمال و�سمال 
نفط  ومن�ساآت  ع�سكرية  نقاطاً  طالت  �سوريا،  �سرق 
ي�����وؤوي ع�����س��رات الآلف من  وغ����از وحم��ي��ط خم��ي��م 

النازحني واأفراد عائلت تنظيم الدولة الإ�سلمية.
بني  م�سرتكة  قاعدة  كذلك  الرتكي  الق�سف  وط��ال 
ما  ال��دويل،  والتحالف  الدميوقراطية  �سوريا  ق��وات 
وفق  للخطر”،  اأم��رك��ي��ني  واأف�����رادا  “قوات  ���س  ع��رنّ
كما  الأم��رك��ي.  للجي�س  املركزية  القيادة  اأعلنت  ما 

احلدود م�سوؤولية م�سرتكة«.
وي��ح��م��ل الأك������راد ع��ل��ى دم�����س��ق عدم 
الق�سف  من  حازماً  موقفاً  اتخاذها 

الرتكي.
ل���ق���وات �سوريا  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  وق����ال 
الدميوقراطية مظلوم عبدي لوكالة 
الآن  “حتى  ال��ث��لث��اء  ب��ر���س  فران�س 
من  اأ�سعف  ك��ان  الهجمات  من  دم�سق  حكومة  موقف 
ي��ك��ون ه��ن��اك تاأثر  اأن���ه ق��د  م���رات �سابقة، وه���ذا يعني 
“بح�سب  م�����س��ي��ف��اً  عليها”،  ت��رك��ي��ا(  )م���ع  ل��ل��ع��لق��ات 

ة توا�سل بني الطرفني«. معلوماتنا، ثمنّ
كامل  على  ال�سيطرة  اإىل  عبدي،  وف��ق  تركيا،  وت�سعى 
ال�سريط احلدودي ل�ستخدامه لحقاً “ورقة للحفاظ 

على نفوذها يف �سوريا«.
الكردية،  الذاتية  الإدارة  اأ�سا�سي  ب�سكل  اأنقرة  تعار�س 
وت�سننّف وحدات حماية ال�سعب الكردية، العمود الفقري 
“اإرهابية”  منظمة  ال��دمي��وق��راط��ي��ة،  ���س��وري��ا  ل��ق��وات 
الذي  الكرد�ستاين  العمال  حل��زب  ام��ت��داداً  وتعتربها 

ي�سن مترداً �سدها منذ عقود.
هجماتها  ع��رب  ك��ان  اإن  ت�سعى  تركيا  اأن  ع��ب��دي  وراأى 
الع�سكرية اأو عرب “التفاق” مع دم�سق اإىل “الق�ساء 

على جتربة” الإدارة الذاتية الكردية.
الآن  لدم�سق، حتى  الرئي�سي  الداعم  رو�سيا،  وتعار�س 
وفق  كانت  واإن  �سوريا،  يف  ج��دي��داً  تركياً  برياً  هجوماً 

حمللني “ت�سغط على اأنقرة ودم�سق للجلو�س معاً«.
اآرون  انرتنا�سونال  �سنت�سري  مركز  يف  الباحث  ويقول 
م�سيفاً  لوند اإن م�سالح اإردوغان والأ�سد “تتقاطع”، 
اأن “اأي م�ساحلة جدية بني اأنقرة ودم�سق �سيكون لها 
وقع كارثي على قوات �سوريا الدميوقراطية، و�ستتيح 
ق حلل م�ساكلهم  ك ب�سكل من�سنّ للأ�سد واإردوغان التحرنّ

الكردية«.
اأم  ع��اج��ًل  �ستح�سل  “وهي  امل�����س��احل��ة،  ح�سلت  واإن 
اأجًل”، وفق لوند، �سيبقى لدى الطرفني “الكثر من 
حللنّها، مبا يتجاوز خ�سومتهما مع قوات  اخللفات” 

�سوريا الدميوقراطية.
ومن �ساأن اأي اتفاق اأن يعود بالفائدة على الطرفني وفق 
لوند، اإذ ميكن اأن “ي�ساعدا بع�سهما البع�س على قتل 
اأو اإ�سكات خ�سوم يتواجدون على اأرا�سي الطرف الآخر 
كذلك، جتمعهما  اأو ترتيب عمليات ت�سليم متبادلة”. 
“ق�سايا م�سرتكة اأو مت�سابكة كاملياه ومراقبة احلدود 

وحقوق العبور والتجارة«.

عبدي  مظلوم  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  �سوريا  ل��ق��وات  ال��ع��ام 
الت�سعيد.  مل��ن��ع  ال��ت��دخ��ل  اإىل  ووا���س��ن��ط��ن  م��و���س��ك��و 
يف  ال�ستقرار”  “زعزعة  تركيا من  الكرملني  ر  وح��ذنّ

املنطقة.

اأزمة توير مع اإيلون ما�ضك تك�ضف امل�ضكلة مع املليارديرات ••عوا�صم-وكاالت

ت��ن��اول راي����ان ك��وب��ر، م��دي��ر حترير 
التي  الأزمة  “اأمريكان برو�سبكت” 
تعي�سها من�سة التوا�سل الجتماعي 
“تويرت” يف اأعقاب �سراء امللياردير 
لل�سركة،  ما�سك  اإي��ل��ون  الأم��ري��ك��ي 
ال�سركة  يف  يح�سل  م��ا  اأن  م��ع��ت��رباً 
يجب  واح������داً  ���س��خ�����س��اً  اأن  ي��ك�����س��ف 
املداخيل  ت�����س��اوي  ث����روة  مي��ل��ك  األ 

ال�سنوية لدولة �سغرة ثرية.
وقال كوبر يف تقرير ن�سرته املجلة: 
ل يبدو اأن �سراء اإيلون ما�سك ملن�سة 
“تويرت” ي�سر على ما يرام. فبعد 
ث��لث��ة اأ���س��اب��ي��ع ف��ق��ط، ط��رد ما�سك 
ون�سف  باأكمله  التنفيذي  الطاقم 
املوظفني  ع�سرات  ح  و�سرنّ املوظفني، 
عبوديتهم  ك���ف���اي���ة  ع������دم  ب�����س��ب��ب 
وولئ��ه��م، ويف الآون���ة الأخ���رة طرد 
امل����ائ����ة من  40 يف  م����ن  ي���ق���رب  م����ا 
اأولئك الذين بقوا مع مطالبته لهم 
ب��اخل�����س��وع امل��ف��اج��ئ ل��ع��ق��ود جديدة 

“�سارمة«.
اأن تويرت  الرغم من  واأ�ساف: على 
ل ي��زال يعمل حتى وقت كتابة هذا 
اإنه  اأق��ول  املقال، فمن واق��ع خربتي 
التقنية  ب��الأخ��ط��اء  ممتلئاً  اأ���س��ب��ح 
وي����زخ����ر ب����ال����ربام����ج ال���روب���وت���ي���ة. 
انهيار  املطلعون  املراقبون  ويتوقع 

املن�سة قريباً ب�سبب عدم ال�ستقرار 
الأمنية  الن���ت���ه���اك���ات  اأو  ال��ت��ق��ن��ي، 
“ميكن  اأن�����ه  اإىل  ول���ف���ت  ال���ك���ب���رة. 
هذه  م��ن  واح����داً  �سيئاً  ن�ستنتج  اأن 
الفو�سى على وجه اليقني؛ األ وهو 
متتلك  احل��اك��م��ة  ال��ق��ل��ة  ط��ب��ق��ة  اأن 

الكثر من املال«.
ي��ك��ن م��ا فعله م��ا���س��ك حمتمل  ف��ل��م 
ت�سور  اأي  خ�����لل  م����ن  احل��������دوث 
م���ع���ق���ول ل��ك��ي��ف��ي��ة ع���م���ل الأ�����س����واق 
�سراء  ع��ر���س  اأوًل،  وال��راأ���س��م��ال��ي��ة. 
دولراً   54.20 ب�����س��ع��ر  ت����وي����رت 
اندفاعية،  ن��زوة  يف  ال��واح��د  لل�سهم 
باإجمايل 44 مليار دولر. كان هذا 
اأ�سهم  قيمة  م��ن  اأك��ر  ي�سكل  املبلغ 
ال�����س��رك��ة ب��ح��وايل 20 يف امل��ائ��ة يف 
�سعر  اأن  الوا�سح  م��ن  ال��وق��ت.  ذل��ك 
مرتفعاً  ك��ان  وقتها  لتويرت  ال�سوق 
امل�ساكل  جتمع  اإىل  بالنظر  للغاية، 
عام  ب�سكل  التكنولوجيا  قطاع  عرب 
وعدم الربحية املزمنة لهذه املن�سة 

على وجه اخل�سو�س.
اإبرام  من  فقط  اأ�سهر  ب�سعة  وبعد 
ال�سفقة، كان من الوا�سح اأن ما�سك 
زائ���دة مب��ق��دار �سعفني  دف��ع مبالغ 
ع��ل��ى الأق����ل. رمب���ا ه���ذا ه��و ال�سبب 

ح�������اول  اأن�����������ه  يف 
ال���رتاج���ع م����راراً 
ولكن  وت�����ك�����راراً. 
منعته  اأن  ب���ع���د 
امل�����ح�����ك�����م�����ة م���ن 
قام  العقد،  خ��رق 
باإكمال  ب��ال��ف��ع��ل 
عرب  ال�����ت�����ع�����اق�����د 
اق��رتا���س حوايل 
دولر  مليار   13
م���������ن اأط���������������راف 
ث���ال���ث���ة، وه�����و ما 
�������ل ت����وي����رت  ح�������منّ
ف�����ائ�����دة ت�������س���اوي 

�سايف اإيراداته بالكامل تقريباً لعدد 
من ال�سنوات.

ب���ع���ده���ا ق�����ام م���ا����س���ك ع���ل���ى ال���ف���ور 
مب��ح��و من���وذج ع��م��ل ال�����س��رك��ة. فقد 
ط����رد رئ��ي�����س م��ب��ي��ع��ات الإع����لن����ات، 
متثل  التي  ال�سركات  قلق  اأث��ار  مما 
وقام  تويرت.  ع��ائ��دات  اأع�سار  ت�سعة 
بحيث  ج��دي��د  حت��ق��ق  ن��ظ��ام  بتنفيذ 
مقابل  ال��دف��ع  �سخ�س  لأي  مي��ك��ن 
العلمة الزرقاء، وهو ما اأدى باآلف 
انتحال  اإىل  ب��ال��ط��ب��ع  الأ���س��خ��ا���س 
وال�سيا�سيني  امل�ساهر  �سخ�سيات 

وال�����������������س��������رك��������ات 
ال�����س��خ��م��ة. وب���داأ 
املعلنون يف جتنب 
خوفاً  ال�������س���رك���ة، 
يتحول  اأن  م����ن 
اإىل  ت�����������وي�����������رت 
للإ�ساءات  ب�����وؤرة 
والف���������������������رتاءات 
ال�����ع�����ن�����������س�����ري�����ة 
الإباحية  وامل�����واد 

للأطفال.
وق�������ب�������ل �������س������راء 
ت�������وي�������رت، اأن�����ف�����ق 
م�����������ا������������س�����������ك 4 
اأ�سهمه،  ���س��راء  على  دولر  م��ل��ي��ارات 
وا�سطر اإىل اإنفاق 20 مليار دولر 
اأخ�����رى م���ن ج��ي��ب��ه لإك���م���ال عملية 
ال�����س��راء. م��ن��ذ ذل���ك احل����ني، ب���اع 4 
اأ�سهم  م���ن  اأخ�����رى  دولر  م��ل��ي��ارات 
باإجمايل  ال��ن��ف��ق��ات،  لتغطية  ت�سل 
اإنفاقها  28 مليار دولر مت  حوايل 
ي�����س��اوي الناجت  م���ن ج��ي��ب��ه. وه�����ذا 
ل��دول��ة جامايكا  الإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي 
تقريباً، ولكن كان هذا املبلغ يف ذلك 
فقط  ���س��غ��راً  ج���زءاً  ل  ي�سكنّ ال��وق��ت 
من ثروة ما�سك، التي بلغت ذروتها 

نوفمرب  يف  دولر  مليار   340 عند 
)ت�سرين الثاين( من العام املا�سي. 
كان �سايف ثروة ما�سك حوايل 300 
مليار دولر، اأو ما يقرب من الناجت 
املحلي الإجمايل لفنلندا، يف الوقت 

الذي عر�س فيه �سراء تويرت.
ويقول الكاتب اإن “�سايف ثروة الفرد 
يختلف عن الناجت املحلي الإجمايل 
للكلمة؛  ال��دق��ي��ق  باملعنى  ال��وط��ن��ي 
فاأحدهما عبارة عن خمزون والآخر 
تدفق. لكننا ن�سل اإىل نقطة مهمة، 
اإي��ل��ون ما�سك ورف��اق��ه من  اأن  وه��ي 
القلة اأ�سحاب املال والنفوذ ميتلكون 
تنتجها  ال��ت��ي  لتلك  مماثلة  م���وارد 
م���دار عام  ث��ري��ة �سغرة على  دول���ة 
القت�ساديون  ي���ف���رت����س  ك����ام����ل. 
“دفع  م��ث��ل  ال��غ��ري��ب��ة  الأ����س���ي���اء  اأن 
ب�سكل كبر ل�سركة ما  زائدة  مبالغ 
لن يحدث،  والنزول بها يف حفرة” 
لأن كل احلوافز املالية تتعار�س مع 
ما  ما�سك  فقد  بينما  ول��ك��ن  ذل���ك. 
منذ  ثروته  �سايف  ن�سف  من  يقرب 
بلوغها الذروة، ورمبا يخ�سر الكثر 
ه��ذا، فمن  كل  النتهاء من  مبجرد 
اأنه �سيظل مليارديراً يف  �سبه املوؤكد 
اأن  مثله  لأ�سخا�س  ميكن  النهاية. 

اأي  اأكر مما فقده  اأم��واًل  يخ�سروا 
�سخ�س يف التاريخ، يف اأقل من �سهر، 
ويبقى لديهم ما يكفي ليعي�سوا 10 

اآلف عام يف رفاهية كبرة.
ت���زداد احتمالت  ال��ك��ات��ب:  واأ���س��اف 
حدوث مثل هذا ال�سيء عندما ياأخذ 
الآث��ار الجتماعية  املرء يف العتبار 
ثرياً  ك��ون��ك  اإن  ال��ف��اح�����س.  ل��ل��راء 
باأنهم  ال���ن���ا����س  اإق����ن����اع  اإىل  مي���ي���ل 
عباقرة بطوليون يتجاوزون قدرات 
اأي  ع��ن  ويعزلهم  ال��ع��ادي��ني،  الب�سر 
اأو نقد. من  تفاعل اجتماعي عادي 
ا�ستثنائي جذب زمرة  ب�سكل  ال�سهل 
امل��ت��زل��ف��ني وامل��ت�����س��ل��ق��ني الذين  م���ن 
���س��ي��ن�����س��اع��ون ل��ك��ل م���ا ل���دي���ك من 

نزوات وعادات �سيئة.
الأ�سخا�س  يكون  اأن  ميكن  وت��اب��ع: 
الأثرياء غريبي الأطوار اأي�ساً، وقد 
َدمرت ال�سركات العادية التي يوجد 
م�سابون  ت��ن��ف��ي��ذي��ون  روؤ�����س����اء  ب��ه��ا 
املا�سي.  يف  نف�سها  العظمة  بجنون 
ل��ك��ن ال�����س��م��اح ب��رتك��ي��ز ال����روة اإىل 
ب�سكل كبر من  يزيد  الدرجة  هذه 
الكوارث  م���ن  ن���وع  ح����دوث  ف��ر���س��ة 
التي ل طائل من ورائها والتي حلت 
ب�سهولة،  متوفرة  احللول  بتويرت. 
براأي الكاتب، لكن املهم اأن ل يتوقف 
وجود ال�سركات الكربى على �سلوك 

املهاوي�س غريبي الأطوار.
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عربي ودويل

املن�سب  �سيتوىل  فاإن �سموتريت�س  التناوب،  الطرفان على  اتفق  واإذا 
لأول عامني ثم �ستنتقل الوزارة اإىل درعي على اأن يتوىل �سموتريت�س 

مكانها الداخلية وال�سحة.
هناك  اأن  ن�سرت  الإ�سرائيلية  هيوم”  “ي�سرائيل  �سحيفة  وك��ان��ت 
غ�سباً بني اأع�ساء الليكود من نتانياهو لأن حلوله لت�سكيل احلكومة 

مل ترتك لهم منا�سب رفيعة يف احلكومة.
كما اأو�سحت ال�سحيفة اأن درعي وافق على التنازل عن وزارة املالية 
ل�سموتريت�س مقابل حزمة من التعوي�سات قد ت�سمل حقائب اإ�سافية 

مثل الداخلية والنقل وال�سوؤون الدينية والنقب واجلليل وال�سحة.
وي�سعى رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي املُكلف اإىل الو�سول حللول واإعلن 
من  رحلته  ل�ستكمال  وق��ت  اأ�سرع  يف  نهائي  ب�سكل  احلكومة  ت�سكيل 

زعامة املعار�سة اإىل راأ�س احلكومة الإ�سرائيلية مرة اأخرى.

•• القد�س-وكاالت

اجلارية  ال�ست�سارات  ت��ط��ورات  الإ�سرائيلي  “والل”  موقع  ت��ن��اول 
لت�سكيل حكومة جديدة برئا�سة بنيامني نتانياهو، واأبرزها التفاق 

على اأن حزب “�سا�س” �سيح�سل على حقائب اإ�سافية.
التناوب  اإمكانية  ط��رح  مت  التفاهمات،  اإط���ار  يف  اإن��ه  “والل”  وق��ال 
ال�سهيونية  رئي�س حزب  درع��ي، وبني  اآرييه  �سا�س،  رئي�س حزب  بني 
الدينية، بت�سلئيل �سموتريت�س، يف وزارة املالية، ولكن مع ذلك، فاإن 

الثغرات يف املفاو�سات مع “ال�سهيونية الدينية” ل تزال كبرة.
واأو�سح املوقع اأنه بح�سب التفاهمات �سيت�سلم درعي حقيبتي الداخلية 
وال�سحة، بالإ�سافة اإىل حقائب اأخرى مثل ال�سوؤون الدينية، ولكن 

التناوب على املالية ل يزال قيد الدرا�سة.

 اإنقاذ طفل بعد يومني من زلزال هّز اإندوني�ضيا 
•• جاكارتا-اأ ف ب

اً من الأنقا�س بعد يومني على وقوع زلزال اأودى بحياة ما ل يقل  اأُخِرج الطفل اأزكا البالغ �ست �سنوات حينّ
عن 271 �سخ�ساً يف اندوني�سيا، على ما اأفاد اأحد عنا�سر الإغاثة وكالة فران�س بر�س، وا�سفاً ما ما ح�سل 
اآخرين من  بنجاة  الآم��ال  اإحياء  و�ساهمت يف  الأربعاء  الطفل م�ساء  اإنقاذ  رت عملية  ونّ “معجزة«. و�سُ باأنه 

الأنقا�س التي اأحدثها زلزال وقع الثنني قرب منطقة �سياجنور غرب جزيرة جاوا الإندوني�سية.
ع جيك�سن كوليبو لوكالة فران�س بر�س “عندما اأدركنا اأننّ اأزكا ل يزال على قيد  وقال عن�سر الإغاثة املتطونّ

م�سراً اإىل اأننّ ما حدث ي�سكل “معجزة«. احلياة، انفجر اجلميع بالبكاء واأنا كذلك”، 
ر بهاتف حممول رجال الإنقاذ وهم ُيخرجون من حتت الأنقا�س الطفل الذي  ونّ وُيظهر مقطع فيديو �سُ
بقي مدى يومني من دون طعام اأو �سراب. ويف �سريط الفيديو الذي ن�سرته �سلطات منطقة بوغور يف جاوة 
بينما  و�سرواًل،  اأزرق  يرتدي قمي�ساً  كان  الذي  ال�سبي  وهو يحمل  الإنقاذ مبت�سماً  الغربية، ظهر عن�سر 
يرك�س عن�سر اآخر خلفهما ليم�سك بيد الطفل. ثم يبدو اأزكا وهو ي�سرب �سائًل فيما يداعب عن�سر الإنقاذ 

�سعره.

تفاهمات جديدة بني نتانياهو و�ضموتريت�س ودرعي

•• بريوت-اأ ف ب

اخلمي�س  ال��ل��ب��ن��اين  ال���ربمل���ان  ف�����س��ل 
رئي�س  ان��ت��خ��اب  ال�����س��اب��ع��ة يف  ل��ل��م��رة 
املوقع  ����س���غ���ور  رغ�����م  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة، 
م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال�����س��ه��ر احل�����ايل، جراء 
خ�سم  يف  عميقة  �سيا�سية  انق�سامات 
اق���ت�������س���ادي م��ت�����س��ارع تعجز  ان���ه���ي���ار 

ال�سلطات عن احتوائه.
بي�ساء،  ب���ورق���ة  ن��ائ��ب��اً   50 واق�����رتع 
معو�س  مي�سال  النائب  ح�سل  فيما 
املدعوم من القوات اللبنانية بزعامة 
�سمر جعجع وكتل اأخرى بينها كتلة 
الزعيم الدرزي وليد جنبلط، على 

42 �سوتاً.
حزب  بينها  رئي�سية  ك��ت��ل  وت��ع��ار���س 
والع�سكرية  ال�سيا�سية  ال��ق��وة  اهلل، 
من  بقربه  امل��ع��روف  �س  معونّ الأب���رز، 

ب��اأن��ه مر�سح  الأم���رك���ي���ني، وت�����س��ف��ه 
�سلفاً  ال��ت��واف��ق  اإىل  داع��ي��ة   ،” “حتدٍّ
على مر�سح قبل التوجه اىل الربملان 

لنتخابه.
وانتقد النائب املعار�س فرا�س حمدان 

الحتكام اىل فكرة “التوافق«.
وق����������ال ل�����وك�����ال�����ة ف�����ران�����������س ب���ر����س 
كما  ت  وت�����س��ونّ كتلة  ك��ل  “فلتتف�سل 
حول  دمي���وق���راط���ي���ة  اأي  يف  ي���ج���ري 
ال��ع��امل، لأن���ه ل ميكن لنا ال��ب��ق��اء يف 
اعتربها  التي  التوافق”  لعبة  اإط��ار 
اأو�سلت  ط��ائ��ف��ي��ة  ع�����س��ائ��ري��ة  “فكرة 
البلد اىل التفكك وحالة ال�سلل الذي 

تعي�سه املوؤ�س�سات اليوم«.
واأبدى اأ�سفه لوجود قرار “باأن يبقى 
�سيا�سية  حم��م��ي��ة  ال����ن����واب  جم��ل�����س 
يف حني  طائفية حلماية املنظومة”، 
الكتل  تتحمل  لأن  ح��اج��ة  “ثمة  اأننّ 

وتتوا�سع  م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا  ال��ربمل��ان��ي��ة 
الو�سع  ظ�����ل  يف  ال���ب���ل���د  مل�������س���ل���ح���ة 
نعي�سه،  ال��ذي  امل��اأ���س��اوي  القت�سادي 
وتعطيل  النا�س  اإرادة  ك�سر  من  ب��دًل 

امل�سالح«.
الت�سويات  ن���ظ���ام  ي���وؤخ���ر  م���ا  وع������ادة 
القوى  ب���ني  ال���ق���ائ���م  وامل��ح��ا���س�����س��ة 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة، ال���ق���رارات 
اأو  احل��ك��وم��ة  ت�سكيل  وبينها  امل��ه��م��ة، 

انتخاب رئي�س.
د رئ��ي�����س ال����ربمل����ان ن��ب��ي��ه بري  وح������دنّ
ال�سهر  موعداً جلل�سة جديدة مطلع 

املقبل.
ح يف الدورة الأوىل من  ويحتاج املر�سنّ
اأي  ال��ث��ل��ث��ني  ال��ت�����س��وي��ت اإىل غ��ال��ب��ي��ة 
الغالبية  وت�سبح  للفوز.  �سوتاً   86
 65 ث��ان��ي��ة  دورة  اذا ج���رت  امل��ط��ل��وب��ة 
اأع�ساء  ع���دد  ه���و   128 م���ن  ���س��وت��اً 

ال���ربمل���ان. وي��وؤ���س��ر ف�سل ال��ربمل��ان يف 
اأن  اإىل  الآن،  ح��ت��ى  رئ��ي�����س  ان��ت��خ��اب 
ت�ستغرق  ق���د  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
ن��ادراً ما حُترتم  وقتاً طويًل، يف بلد 
اأي  ميلك  ول  فيه.  الد�ستورية  املهل 
له  فريق �سيا�سي اأكرية برملانية تخونّ

فر�س مر�سحه.
وجود  مع  الرئا�سي  الفراغ  ويتزامن 
ع��اج��زة عن  اأع��م��ال  ت�سريف  حكومة 
ات��خ��اذ ق�����رارات ���س��روري��ة، ويف وقت 
انهياراً   2019 م��ن��ذ  ل��ب��ن��ان  ي�سهد 
من  ال��دويل  البنك  �سننّفه  اقت�سادياً 

بني الأ�سواأ يف العامل.
والأ�ستاذ  للموؤرخ  ن��واب  �ستة  ت  و���س��ونّ
و�سع  بينما  خليفة،  ع�سام  اجلامعي 
ت�سيلي  رئ��ي�����س  ا����س���م  ال����ن����واب  اأح�����د 
اأطاح  الذي  األيندي  �سلفادور  الراحل 

به انقلب ع�سكري عام 1973.

•• كييف-وكاالت

ح����ث����ت احل����ك����وم����ة الأوك�����ران�����ي�����ة 
ا�ستخدام  تر�سيد  على  مواطنيها، 
ل  رو�سية  هجمات  و�سط  الطاقة 
�سبكة  ق����درة  قل�ست  ف��ي��ه��ا  ه����وادة 
الن�سف،  اإىل  ال��ب��لد  يف  الكهرباء 
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  ح������ذرت  ب��ي��ن��م��ا 
املتحدة  ل����لأمم  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
اأوكرانيا  يف  اإن�����س��ان��ي��ة  ك��ارث��ة  م��ن 
ال�سلطات  وق���ال���ت  ال�����س��ت��اء.  ه����ذا 
مبا  الأوك�����ران�����ي�����ني،  م���لي���ني  اإن 
قد  كييف،  العا�سمة  �سكان  ي�سمل 
الكهرباء  يف  انقطاعات  يواجهون 
حتى نهاية �سهر مار�س على الأقل 
التي  ال�ساروخية  الهجمات  ب�سبب 
وفقا  “هائلة”  اأ����س���رارا  اأح���دث���ت 
الوطنية  الطاقة  �سركة  ذكرته  ملا 

الأوكرانية.
و����س���ه���دت اأوك����ران����ي����ا اع����ت����دال يف 
املعتاد  درج���ات احل���رارة على غ��ر 
ه��ذا اخلريف، لكن احل��رارة بداأت 

اإىل ما دون ال�سفر  يف النخفا�س 
 20 اإىل  ت�����س��ل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
درجة مئوية حتت ال�سفر اأو حتى 
املناطق  بع�س  يف  ذل���ك  م��ن  اأدن����ى 

خلل اأ�سهر ال�ستاء.
الطاقة  مرافق  رو�سيا  وت�ستهدف 
الأوك����ران����ي����ة ع���ق���ب ���س��ل�����س��ل��ة من 
القتال  م����ي����دان  يف  الن���ت���ك���ا����س���ات 
ت�سمنت ان�سحاب القوات الرو�سية 
من مدينة خر�سون اجلنوبية اإىل 
دنيربو  نهر  من  ال�سرقية  ال�سفة 

الذي مير و�سط البلد.
ديني�س  ال����������وزراء  رئ���ي�������س  وق������ال 
تيليغرام  ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب  ���س��م��ي��ه��ال 
تظل  الكهرباء  “تر�سيد  الثلثاء: 

له اأهمية كبرة«.
الكهرباء  ان��ق��ط��اع��ات  اأن  واأ����س���اف 
املناطق  املجدولة حتدث يف جميع 
ومن املمكن قطع الكهرباء لظروف 
امل����واق����ف حيث  ب��ع�����س  ط���ارئ���ة يف 
وا�ستهلك  ال�سقيع  ن��وب��ات  ب���داأت 

الكهرباء اآخذ يف الرتفاع.

كودريت�سكي  ف���ول���ودمي���ر  وق�����ال 
الوطنية،  الكهرباء  �سركة  رئي�س 
اأي  ت��ب��ق  عمليا مل  اإن����ه  ال��ث��لث��اء، 
حم���ط���ة ل��ت��ول��ي��د ال���ك���ه���رب���اء دون 
اأ�سرار، لكنه نفى وجود حاجة اإىل 

اإجلء املدنيني.
“ل  اإف����ادة:  يف  كودريت�سكي  وق���ال 
ميكننا توليد نف�س مقدار الطاقة 
امل�ستهلكون”،  ي�ستخدمها  ال��ت��ي 
ارتفاع  امل��ت��وق��ع  م���ن  اأن  م�����س��ي��ف��ا 
درجات احلرارة جمددا بعد موجة 
برد ق�سرة غدا الأربعاء، ما يوفر 
توليد  منظومة  ل�ستقرار  فر�سة 

الطاقة.

»�أحلك �الأيام«
اإن  العاملية  ال�سحة  منظمة  قالت 
مئات امل�ست�سفيات ومن�ساآت الرعاية 
اإىل  تفتقر  اأوك��ران��ي��ا  يف  ال�سحية 
لتلبية  وال��ك��ه��رب��اء  وامل����اء  ال���وق���ود 

الحتياجات الأ�سا�سية للأفراد.
ملنظمة  الإق���ل���ي���م���ي  امل����دي����ر  ق�����ال 

ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة يف اأوروب�����ا هانز 
اأوكرانيا:  زي��ارة  بعد  بيان  كلوغ يف 
يف  ال�����س��ح��ة  م��ن��ظ��وم��ة  “تواجه 
احلرب  يف  اأيامها  اأحلك  اأوك��ران��ي��ا 
لأكر  تعر�سها  فبعد  الآن.  حتى 
الآن  اأ�سبحت  ه��ج��وم،   700 م��ن 

�سحية لأزمة الطاقة«.
الأ�سرار  لإ���س��لح  العمال  ي�سارع 
التحتية  ب��ال��ب��ن��ي��ة  حل���ق���ت  ال���ت���ي 
للطاقة، وفقا ل�سرجي كوفالينكو، 
يا�سنو،  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 

التي تزود كييف بالطاقة.
امللب�س  “خزنوا  كوفالينكو:  قال 
والأغ���ط���ي���ة ال���ت���ي ت���وف���ر ال�����دفء، 
يف  ت�ساعدكم  خ��ي��ارات  يف  وف��ك��روا 
الكهرباء  ان��ق��ط��اع  ف����رتة  ت��خ��ط��ي 

لفرتة طويلة«.
عن  اأوكرانية  اإع��لم  و�سائل  نقلت 
مدير  ن��ائ��ب  تيمو�سينكو  ك��ري��ل��و 
مكتب الرئي�س الأوكراين قوله يف 
اإفادة اإنه جرى ا�ستئناف �سخ الغاز 
يف 1300 منطقة متت ا�ستعادتها 

•• �صول-رويرتز

اأم�س  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  ن�����ددت 
لفر�س  �سول  مب�ساعي  اخلمي�س 
عقوبات اإ�سافية على بيوجنياجن 
وو�سفت  �سواريخ،  اإطلقها  بعد 
يون  اجل��ن��وب��ي  ال��ك��وري  الرئي�س 
“بالأغبياء”  واإدارت���ه  يول  �سوك 
ما  وع�����ي  دون  ي��������رددون  ال����ذي����ن 

تقوله الوليات املتحدة.
املركزية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
ال������ك������وري������ة ال�����ر������س�����م�����ي�����ة ه�����ذه 
جوجن،  يو  كيم  عن  الت�سريحات 
ال�سمايل  الكوري  الزعيم  �سقيقة 
ال��ت��ي ح���ذرت يف  اأون،  كيم ج��وجن 
ب��ي��ان م��ن اأن م��ث��ل ه���ذا الإج����راء 
وغ�سب”  “عداء  م���ن  ���س��ي��زي��د 

كوريا ال�سمالية.
الكورية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
اجلنوبية يوم الثلثاء اإنها تراجع 
عقوباتها على بيوجنياجن، ومنها 
اإذا م�ست  الإن��رتن��ت،  قطاع  على 

قدما يف جتربة نووية.
واأج�����رت ك��وري��ا ال�����س��م��ال��ي��ة عددا 

اإطلق  م�سبوق من جت��ارب  غر 
ال�سواريخ البالي�ستية هذا العام. 
�سهور  م���ن���ذ  وا����س���ن���ط���ن  وت����ق����ول 
ال�����س��م��ال��ي��ة ق��د جتري  ك��وري��ا  اإن 
اأي  ن��ووي��ة يف  قنبلة  على  جت��رب��ة 
منذ  الأوىل  للمرة  وذل���ك  وق���ت، 
جوجن  ي��و  كيم  وق��ال��ت   .2017
اأنهم  اع���ت���ق���دوا  “اإذا  ال��ب��ي��ان  يف 
الو�سع  من  الهروب  ي�ستطيعون 
اخل�����ط�����ر احل���������ايل م�����ن خ����لل 
اأغبياء  اأنهم  بد  فل  ‘العقوبات’، 

كيف  ي���ع���رف���ون  ل  لأن����ه����م  ح���ق���ا 
يعي�سون يف �سلم وراحة«.

يف  ال���ت���وح���ي���د  وزارة  واأ������س�����درت 
ال��ت��ي تتعامل  ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة، 
الكوريتني،  ب���ني  ال�������س���وؤون  م���ع 
بيانا ب�ساأن التعليقات “املوؤ�سفة” 
الكوري  ال��زع��ي��م  ت�ستهدف  ال��ت��ي 

اجلنوبي.
“نعرب  البيان  ال��وزارة يف  وقالت 
عن اأ�سفنا ال�سديد ملوقف )كوريا 
اإلقاء  ال��ت��ي حت����اول  ال�����س��م��ال��ي��ة( 

اللوم علينا... يف وقت يرجع فيه 
اجلزيرة  �سبه  يف  احل��ايل  التوتر 
ال�����س����ت����ف����زازات  اإىل  ال����ك����وري����ة 
ال�����س��اروخ��ي��ة امل��ت��ك��ررة م���ن قبل 

كوريا ال�سمالية«.
جمل�س  املتحدة  ال��ولي��ات  وحثت 
حما�سبة  ع��ل��ى  ال������دويل  الأم������ن 
جتاربها  ع���ن  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا 
ب�سوت  وال��ت��ح��دث  ال�����س��اروخ��ي��ة 
واح���د يف ه���ذا الإط�����ار، وذل���ك يف 
من  امل��ك��ون  املجل�س  انق�سام  ظ��ل 
التعامل  كيفية  على  ع�سوا   15
ال�سنوات  يف  ب���ي���وجن���ي���اجن  م����ع 

القليلة املا�سية.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن دع���م ك���ل من 
ال�����س��ني ورو���س��ي��ا ل��ع��ق��وب��ات اأكر 
بيوجنياجن  جتربة  بعد  �سرامة 
النووية الأخرة يف عام 2017، 
ف��ق��د ا���س��ت��خ��دم��ت��ا يف م���اي���و اأي����ار 
بقيادة  م�سعى  �سد  النق�س  ح��ق 
مزيد  لفر�س  املتحدة  ال��ولي��ات 
املتحدة  الأمم  ع����ق����وب����ات  م�����ن 
ال�سواريخ  اإط���لق  عمليات  على 

املتكررة.

املدنيني  ا�ستهداف  مو�سكو  تنفي 
“عملية  ت�سميه  ما  اإط��ار  يف  عمدا 
لتخلي�س  خا�سة”  ع�������س���ك���ري���ة 
وحماية  القوميني  م��ن  اأوك��ران��ي��ا 
بالرو�سية.  ال��ن��اط��ق��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 

ل��لأن��ب��اء ع���ن دميرتي  ال��رو���س��ي��ة 
بي�سكوف املتحدث با�سم الكرملني 
على  الرو�سية  الهجمات  اإن  قوله 
نتيجة  ه����ي  ال���ط���اق���ة  م���ن���ظ���وم���ة 
للتفاو�س.  كييف  ا���س��ت��ع��داد  ع���دم 

م���ن رو����س���ي���ا يف ه���ج���وم اأوك������راين 
ا���س��ت��ئ��ن��اف �سخ  ك��م��ا مت  م�������س���اد، 
املياه يف 1400 منطقة وا�ستعادة 
املحمولة  الت���������س����الت  خ����دم����ات 
تا�س  وك���ال���ة  ن��ق��ل��ت   .1200 يف 

ت�سف كييف والغرب اأفعال رو�سيا 
ا�ستعماري ل مربر  ا�ستيلء  باأنها 
املجاورة  الدولة  اأرا���س يف  له على 
يف  ي��وم  ذات  عليها  �سيطرت  ال��ت��ي 

اإطار الحتاد ال�سوفيتي.

الربملان اللبناين يف�ضل للمرة ال�ضابعة يف انتخاب رئي�س للجمهورية

�ضتاء �ضعب يلوح يف اأفق اأوكرانيا.. ونداء عاجل لل�ضكان

اأوروبا ت�ضعد مع رو�ضيا.. بقرار »رعاية الإرهاب« كوريا ال�ضمالية تنتقد رئي�س كوريا اجلنوبية 
•• عوا�صم-وكاالت

يف خطوة تزيد من�سوب التوتر بني مو�سكو والغرب، تبنى الربملان الأوروبي 
اإجراءات  اتخاذ  اإىل  ويدعو  للإرهاب”  راعية  “دولة  رو�سيا  يعترب  ق��رارا 
الدبلوما�سية  العلقات  وتقلي�س  رو�سيا  على  �ساملة  دولية  عزلة  لفر�س 
وحظر املوؤ�س�سات الرو�سية التابعة للدولة. وجاء القرار رغم رف�س الإدارة 
الأمركية الإقدام على هذه اخلطوة حيث اعتربت اأنه من غر املجدي يف 
الن�سياع  للإرهاب، م�ستبعدة  راعية  دولة  رو�سيا  ت�سنيف  الراهن  الو�سع 

لدعوات بهذا ال�سدد من قبل كييف وم�سرعني اأمركيون.
وفور اإعلنه، رحب الرئي�س الأوكراين فولودمير زيلين�سكي بالقرار، كما 
�سكره  الأوكرانية دميرتو كوليبا، على تويرت، عن  اأع��رب وزير اخلارجية 
بغ�سب، حيث  مو�سكو  ردت  فيما  الوا�سح،  على موقفه  الأوروب��ي  للربملان 
“تليغرام”  تطبيق  على  زاخاروفا،  ماريا  اخلارجية،  با�سم  املتحدثة  كتبت 

قائلة: “اأقرتح ت�سنيف الربملان الأوروبي راعيا للحماقة«.

كو�لي�ش �لقر�ر
• اتخذ الربملان الأوروبي القرار يف �سوء ما و�سفه ب�”الهجمات املتعمدة 
امل��دن��ي��ني يف  ال��ق��وات ال��رو���س��ي��ة ووك���لوؤه���ا �سد  ال��ت��ي ارتكبتها  وال��ف��ظ��ائ��ع 
اأوكرانيا، اإ�سافة اإىل تدمر البنية التحتية املدنية، وغرها من النتهاكات 
اأعمال  م�ستوى  اإىل  ترقى  والتي  والإن�����س��اين،  ال��دويل  للقانون  اجل�سيمة 

الإرهاب وت�سكل جرائم حرب«.
• دع��ا ال��ربمل��ان الأوروب����ي الحت���اد الأوروب����ي وال���دول الأع�����س��اء اإىل و�سع 

الإطار القانوين املنا�سب والنظر يف اإ�سافة رو�سيا اإىل مثل هذه القائمة.

• مت تبني القرار غر امللزم باأغلبية 494 �سوتا مقابل 58 رف�سوا القرار 
يف حني امتنع 44 ع�سوا عن الت�سويت.

رف�ش �أمريكي فرن�سي للخطوة
• الرئي�س الأمركي بايدن: ل ينبغي ت�سنيف رو�سيا راعية للإرهاب.

راعية  دول��ة  رو�سيا  ن�سنف  لن  م��اك��رون:  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س   •
للإرهاب والقرار للمحكمة اجلنائية الدولية.

ماذ� يعني �لقر�ر؟
املحلل ال�سيا�سي ليون راد�سيو�سيني قال ملوقع “�سكاي نيوز عربية«:

• قرار الربملان الأوروبي بهذه الأغلبية يعك�س حالة الغ�سب من رو�سيا.
ل��لإره��اب ومع  راع��ي��ة  دول��ة  رو�سيا  بالفعل �سنفت  ال���دول  بع�س  هناك   •
ر�سمية  �سبه  بات يف �سورة  التي  ال��ق��رارات  الأوك���راين ومثل هذه  ال�سغط 

�ستزيد مع الوقت عدد الدول التي �ستقدم على مثل هذه اخلطوة.
متثل  ول  ال�سراع  وتزيد  وال��غ��رب  رو�سيا  بني  الفجوة  �ستزيد  اخلطوة   •

انفراجة نحو اإنهاء احلرب.
• لن ت�سل الأمور اإىل قطع العلقات الدبلوما�سية �ستكون هناك تداعيات 
اقت�سادية، �ستكون هناك دائما قنوات ات�سال، احلرب لن تنتهي اإل باجللو�س 

على الطاولة وهي وجهة نظر الإدارة الأمركية.
هناك م�ساحات وملفات متقاطعة بني رو�سيا والغرب ومن ثم غلق كل   •

الطرق �سيكون خ�سارة للجانبني.
القنوات  خ���لل  م��ن  واإدان���ت���ه  ال��ق��رار  ا�ستنكار  ع��رب  �سيكون  رو���س��ي��ا  رد   •

الدبلوما�سية.

 خماوف من تفاقم تف�ضي 
الكولريا يف مالوي

•• بالنتاير-رويرتز

ق���ال���ت وزي�����رة ال�����س��ح��ة يف م����الوي 
بلدها  اإن  ت�����س��ي��ب��ون��دا  خ��وم��ب��ي��زى 
تواجه تف�سيا ملر�س الكولرا انت�سر 
يف اأن��ح��اء ال��ب��لد واأ���س��ف��ر ع��ن مقتل 
292 �سخ�سا واإ�سابة 9447 منذ 
مار�س- اآذار عندما جرى ر�سد اأول 

اإ�سابة.
باملر�س،  ال��وف��ي��ات  معظم  و�ُسجلت 
ال��������ذي ي���ن���ت�������س���ر ع�����رب ت����ل����وث امل�����اء 
اأح��ي��اء متاخمة  اأرب��ع��ة  وال���غ���ذاء، يف 
لبحرة مالوي ويف بلنتاير، ثاين 

اأكرب مدن البلد.
واأن�سئت خميمات للعلج، معظمهما 
عبارة عن خيام موؤقتة، يتوافد عليها 
امل�سابون باأعداد �سخمة، الأمر الذي 
رعاية  ن��ظ��ام  على  �سغوطا  يفر�س 
�سحية يعاين بالفعل من ا�ستنزاف 
وذكرت  واملعدات.  الأ�سا�سية  الأدوية 
حدثت  الوفيات  معظم  اأن  ال��وزي��رة 
املن�ساآت  اإىل  امل�سابني  ذه��اب  ب�سبب 
متاأخرة  مرحلة  يف  للعلج  الطبية 
باملر�س  الوفاة  ومعدل  املر�س.  من 
اثنني  م��ع  مقارنة  باملئة   3.1 الآن 

باملئة يف مار�س- اآذار.
ويخ�سى العاملون يف قطاع ال�سحة 
ب��ع��د لأن  ي�����اأت  الأ�����س����واأ مل  اأن  م���ن 
الإ���س��اب��ات ال��راه��ن��ة ج��رى ر�سدها 

قبل بدء مو�سم الأمطار.
ومل تبداأ مالوي بعد مرحلة ثانية 
الكولرا  مر�س  �سد  التطعيم  من 
جرعة  م��ل��ي��ون   2.9 ت��ل��ق��ي��ه��ا  ب��ع��د 
تطعيم عرب منظمة ال�سحة العاملية 
هذا ال�سهر، مما اأدى لتزاحم الكثر 
الباقية  اجلرعات  على  ال�سكان  من 
يف  ج��رت  �سابقة  تطعيم  حملة  م��ن 

مايو- اأيار. 

الفل�ضطينيون يعيدون جثة اإ�ضرائيلي »خطفت« من جنني 
•• القد�س-اأ ف ب

اأعيدت جثة اإ�سرائيلي اإىل عائلته �سباح اأم�س اخلمي�س بعد 
مفاو�سات اأتاحت تفادي مواجهات “عنيفة”، على ما اأعلن 
اجلي�س الإ�سرائيلي، بعدما احتجزها مقاتلون فل�سطينيون 

يف خميم جنني الذي يعد معقل لف�سائل م�سلحة.
يائر  وليته  املنتهية  الإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  ��د  وت��وعنّ
لبيد الأربعاء باأن “اخلاطفني �سيدفعون ثمنا باهظا” اإذا 

مل يعيدوا جثة ال�ساب.
وكانت عائلة تران فرو، ال�ساب الدرزي البالغ 17 عاما، 
اأفادت اأن م�سلحني خطفوه من م�ست�سفى يف جنني بعدما 

اأ�سيب بجروح بالغة يف حادث �سر يف املدينة.
واأعلن اجلي�س الإ�سرائيلي باكرا اخلمي�س يف بيان اأنه “اإثر 
جهود قوات الأمن وبالتن�سيق مع ال�سلطات الفل�سطينية، 
الثلثاء يف ح��ادث م��روري يف  اإ�سرائيلي ق�سى  نقلت جثنّة 

جنني اإىل عائلته يف اإ�سرائيل«.
م�سادر  لكن  الآن،  حتى  م�سوؤوليتها  جهة  اأي  تعلن  ومل 
فل�سطينيني  م��ق��ات��ل��ني  اإن  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س  ق��ال��ت  حملية 
احتجزوا اجلثة يف خميم جنني حيث يتمركز عنا�سر من 

حما�س واجلهاد الإ�سلمي وحركة فتح.
الأجنبية خلل موؤمتر  لل�سحافة  وقال م�سوؤول ع�سكري 
�سحايف “من وجهة نظرنا، كان هناك طريقتان ل�ستعادة 
اجلثة: اإما عرب ال�سلطة الفل�سطينية، واإما بعملية م�سلحة 
�ستكون عنيفة جدا  اأنها  املرجح  املخيم، من  املدينة، يف  يف 
برئا�سة  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأن  امل�سوؤول  واأو�سح  ج��دا«. 
ال�ساعات  م��ك��ث��ف��ة يف  م��ف��او���س��ات  اأج�����رت  ع��ب��ا���س  حم��م��ود 
ملواجهات  تفاديا  اجلثة  ب��اإع��ادة  املقاتلني  لإق��ن��اع  الأخ���رة 
ال�سفة  م��ن  القطاع  ه��ذا  اقت�ساد  على  ول��ع��واق��ب  عنيفة، 
الغربية. ويف اأعقاب احتجاز جثة ال�ساب الإ�سرائيلي، اأغلق 
عاد  اأن��ه  غر  جنني،  وقطاع  اإ�سرائيل  بني  معابر  اجلي�س 

واأعلن فتحها �سباح اخلمي�س.
اأحياًء  اإ�سرائيليني،  اأن خطفت  فل�سطينية  لف�سائل  و�سبق 
جثث  وا�سرتداد  فل�سطينيني  باأ�سرى  ملبادلتهم  اأم��وات��اً،  اأو 
القوات  م��ع  ا�ستباكات  يف  �سقطوا  فل�سطينيني  نا�سطني 

الإ�سرائيلية.
�سيئا  ن��ق��دم  “مل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الع�سكري  امل�����س��وؤول  وق���ال 
“يف  م�سيفا  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  ال�����س��اب  ج��ث��ة  اإع�����ادة  مقابل” 
البداية كان )املقاتلون الفل�سطينيون( يعتقدون اأنه جندي 
اأو عميل �سري، اأو جندي يف عطلة، واأدركوا يف مرحلة ما اأننّ 

هذا غر �سحيح، وهذا ما بدل الو�سع رمبا«.
وينظر اإىل دروز اإ�سرائيل على اأنهم باملجمل متحالفون مع 

الدولة العربية وهم يخدمون يف اجلي�س الإ�سرائيلي.
ج��زء من  على  �سوري  درزي   23،000 اأك��ر من  ويعي�س 
�سوريا عام  اإ�سرائيل من  احتلتها  التي  مرتفعات اجل��ولن 
اإج��راء مل يعرتف به املجتمع  1967 و�سمتها لحًقا، يف 
الغالبية  ت���زال  ول  امل��ت��ح��دة.  ال��ولي��ات  با�ستثناء  ال���دويل 
العظمى من ال�سكان الدروز يف اجلولن يعتربون اأنف�سهم 

�سوريني.
واملجتمع  للأ�سرة  تعازيه  لبيد  قدم  رفات فرو،  نقل  بعد 
، الذي كان من  املاأ�ساوية  “يف وفاة تران  ال��درزي عموما 

املفرت�س اأن يحتفل بعيد ميلده الثامن ع�سر اليوم«.
غانت�س  بيني  الإ�سرائيلي  ال��دف��اع  وزي��ر  �سكر  جهته،  م��ن 
امل�سوؤولني الفل�سطينيني على “هذه اللفتة الإن�سانية التي 

جاءت بعد خطوة بائ�سة وغر اإن�سانية«.
بعيد  “بدل من الحتفال  ف��رو  الفتى ح�سام  وال��د  وق��ال 

ميلده مع عائلته واأ�سدقائه، اأ�ستعد جلنازته«.
جثة  اأن  اأوىل  مرحلة  يف  اأعلن  الإ�سرائيلي  اجلي�س  وك��ان 
تران فرو “اأخذت” بعدما اأعلنت وفاة ال�ساب يف م�ست�سفى 
يف جنني. غر اأن عائلة الفتى نق�ست هذه الرواية موؤكدة 

اأن املقاتلني اقتحموا امل�ست�سفى خلطفه حيا.
اأن  الإ�سرائيلية  نت”  “واي  لإذاع���ة  الأرب��ع��اء  الأب  واأك���د 
�س، ف�سله  راأيته يتنفنّ “كان ل يزال على قيد احلياة،  ابنه 

)امل�سلحون( عن الأجهزة خلطفه«.
دالية  بلدية  بح�سب  اخلمي�س  ظهر  بعد  جنازته  و�ستقام 
حداد  ���س��اع��ات  �ست�سهد  وال��ت��ي  يتحدر  حيث  م��ن  ال��ك��رم��ل 

اأي�سا.
ال�سفة  �سمال  الأخ��رة يف  الأ�سهر  التوتر خلل  وت�ساعد 
وجنني،  نابل�س  منطقتي  يف  �سيما  ول  املحتلة،  الغربية 
وهما معقلن للف�سائل الفل�سطينية امل�سلحة، حيث كثنّفت 
اأعقاب اعتداءات دامية  القوات الإ�سرائيلية مداهماتها يف 

�سد اإ�سرائيليني يف اآذار-مار�س وني�سان-اأبريل.
 125 م��ن  اأك���ر  مقتل  اإىل  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأرق����ام  وت�سر 
الغربية منذ  ال�سفة  قتلى يف  اأك��رب ح�سيلة  فل�سطينيا يف 

�سبع �سنوات.
اجلي�س  م���ع  م��واج��ه��ات  يف  الأرب����ع����اء  فل�سطينيان  وق��ت��ل 
يف  كندي  اإ�سرائيلي  فتى  قتل  كما  نابل�س.  يف  الإ�سرائيلي 
ومل  القد�س  يف  للحافلت  حمطتني  ا�ستهدفا  تفجرين 

تعلن اأي جهة م�سوؤوليتها عنهما.
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�ستم�سك  ال���ت���ي  ال����ن����واب  جم��ل�����س 
اإعادة  اأن ت�سر على  مبالية الأم��ة، 
النظر يف التاأييد الأعمى حلرب قد 
ترتتب عليها نتائج غر حم�سوبة. 
الدميوقراطيني  ال��ع��ق��لء  وع��ل��ى 

الوقوف اإىل جانبهم.

حلليفتها ال�سرتاتيجية رو�سيا.
اأولف  الأمل����اين  امل�ست�سار  وال��ت��ق��ى 
ال�سني  يف  �سي  الرئي�س  �سولت�س 
يف ال���راب���ع م���ن ت�����س��ري��ن ال��ث��اين-
تعزيز  ����اه  ب����اجتنّ ل���ل���دف���ع  ن���وف���م���رب 
ال����ت����ع����اون الق���ت�������س���ادي واإق����ام����ة 
ع��لق��ات جت��اري��ة م��ت��وازن��ة اأك���ر، 
غره  يبديها  التي  امل��خ��اوف  رغ��م 

من القادة الأوروبيني.
ومل ت��ع��لنّ��ق ب��ك��ني ب��ع��د ع��ل��ى زي���ارة 
مي�سال املقررة يف الأول من كانون 

الأول-دي�سمرب.
اكتفت  الزيارة،  �سوؤالها عن  ولدى 
ال�سينية  اخلارجية  با�سم  ناطقة 
�ستن�سر  “ال�سني  اإن  ب���ال���ق���ول 

املعلومات يف الوقت املنا�سب«.

لأوروبا،  تقليدياً  تهديداً  ت�سكل  ل 
وتاأخذ يف الإعتبار اأن اإنهاء احلرب 
الكارثة  اأولوية عندها، خا�سة مع 
الأ�سهر  ت��ل��وح يف  ال��ت��ي  الإن�����س��ان��ي��ة 

املقبلة.
ع���ل���ى ال���غ���ال���ب���ي���ة اجل���م���ه���وري���ة يف 

اأي اإ�سارات اإىل احلرب يف اأوكرانيا، 
وهو ملف ح�سا�س بالن�سبة لبكني.

ت�سعى ال�سني لت�سوير نف�سها على 
اأن��ه��ا ط��رف حم��اي��د ح��ي��ال احلرب 
دبلوما�سيا  دع��م��ا  م���ت  ق���دنّ ل��ك��ن��ه��ا 

ابراهيم  بالرئي�س  املنتخب  التقى 
الفريق  ق��م��ي�����س  واأع���ط���اه  رئ��ي�����س��ي 
لهم  ت�سبب   .12 رق��م  حمل  ال���ذي 
ذلك بازدراء املحتجني الذين و�سف 
املليل”  ب�”فريق  املنتخب  بع�سهم 
و�سائل  اأو على  الحتجاجات  خلل 
التوا�سل الجتماعي. و�سمع بع�س 
ا�ستاد  يف  الإي����ران����ي����ني  امل�����س��ج��ع��ني 
عار!”  “عار!  ي�����س��رخ��ون  ال��دوح��ة 

بوجه اللعبني.
بالنظر اإىل اأن التلفزيون احلكومي 
ال�سمت  ي����ن����ق����ل  مل  الإي���������������راين 
يظهر  مل  ل��ل��ف��ري��ق،  الح��ت��ج��اج��ي 
ت�سامنهم مع املحتجني فوراً داخل 
اإيران. بعد املباراة، بينت فيديوهات 
التوا�سل  و����س���ائ���ل  ع��ل��ى  م��ن�����س��ورة 
الج���ت���م���اع���ي ب���ع�������س الإي����ران����ي����ني 
املنتخب  ب����خ���������س����ارة  ي���ح���ت���ف���ل���ون 
الإيراين عرب اإطلق العنان لأبواق 
لفت  فيديو  مقطع  يف  ال�����س��ي��ارات. 
ثنائي  �سوهد  خا�س،  ب�سكل  للنظر 
وهو يلوح بعلم اململكة املتحدة. هل 
ر املنتخب الإيراين عن ذنبه من  كفنّ
رف�س  ع��رب  املحتجني  ن��ظ��ر  وج��ه��ة 
اللعبني  ���س��ل��وك  ال��ن�����س��ي��د؟  اأداء 
وامل�سجعني قبل املباراة التالية �سد 

ويلز يوم اجلمعة �سيكون دليًل.

موا�سلة القتال، وتوقع اأن ال�سعب 
الأمريكي �سيعترب اأن من الأف�سل 

موا�سلة دفع الأموال.
اأكر  اأمريكية  �سيا�سة  املطلوب  اإن 
اإىل  وت�سعى  اأوك��ران��ي��ا،  م��ع  ح����ذراً 
تفادي فر�س النزاع مع دولة نووية 

•• وا�صنطن-وكاالت

يف الأ�سبوع املا�سي، بدا اأن �سيناريو 
ح������رب ب�����ني ال������ولي������ات امل���ت���ح���دة 
اخليال.  ن�سج  م��ن  لي�س  ورو���س��ي��ا، 
فعندما اأبلغ “م�سوؤول ا�ستخباراتي 
“اأ�سو�سيدبر�س”  وك���ال���ة  بارز” 
ب����اأن ���س��اروخ��ني رو���س��ي��ني �سقطا 
ُقرع  �سخ�سني،  وق��ت��ل  ب��ول��ن��دا  يف 

جر�س الإنذار حول العامل.
وي������ق������ول ج�����ون�����اث�����ان ت�����وب�����ني يف 
ميل  اإن  الأمريكية،  “نيوزويك” 
الأمريكية  ال�ستخبارات  موؤ�س�سة 
�ساروخية  ���س��رب��ة  اأن��ه��ا  زع���م  اإىل 
بولندا  احتمال جلوء  اأثار  رو�سية، 
امل�����ادة اخل��ام�����س��ة من  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل 

ميثاق حلف الناتو.
مماثًل،  ا�ستفزازاً  اأن  يف  �سك  ول 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  ���س��ي��ل��زم  ك�����ان 
وبقية اأع�ساء احللف  بالدفاع عن 
بولندا، ما يعني حرباً بني الوليات 
املتحدة والحتاد الرو�سي، ول �سك 

نوويتني،  ق��وت��ني  ب���ني  ن���زاع���اً  اأن 
بداية حرب عاملية  �سيعني حرفياً، 

ثالثة.
ول���ك���ن حل�����س��ن احل�����ظ، ف�����اإن هذا 
ال�سيناريو مل يح�سل. والف�سل يف 
ذلك اإىل الإنرتنت، و�سور احلطام 
البولندية  ب��رزف��ودوف  منطقة  يف 
التي �سرعان ما انت�سرت، ما اأو�سح 
الأمريكي  امل�����س��وؤول  على  ك��ان  اأن���ه 
اإغلق فمه حتى تظهر التفا�سيل. 
وتبني لحقاً اأن ال�ساروخ اأوكراين 

ولي�س رو�سياً.
�سقوط  تاأكيد  اأن  الكاتب  وي�سيف 
ال�������س���ح���ي���ت���ني ب���������س����اروخ دف���اع���ي 
بولندا، جعل  اأوك��راين �سقط على 
ومع  ال�سعداء.  يتنف�سون  اجلميع 
ذلك، فاإن البيت الأبي�س، والأمني 
العام حللف �سمال الأطل�سي ين�س 
قاله  م��ا  ���س��دى  رددا  �ستولتنربغ، 
فولودمير  الأوك������راين  ال��رئ��ي�����س 
لو  اإنه حتى  قال  الذي  زيلين�سكي، 
اأن بلده كانت وراء ال�ساروخ، فاإن 

ورغ��م ذل��ك، ل ت��زال رو�سيا متلك 
الأ�سلحة  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة  اأن�����واع�����اً 
النووية، ما يعني اأن على وا�سنطن 
احتمال  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ت��وا���س��ل  اأن 
الناتو  ب���ني  م��ب��ا���س��ر  ن����زاع  ن�����س��وب 
ورو���س��ي��ا، ب��ال��ق��در ذات���ه م��ن احلذر 
ب��ه م��ع الحتاد  ال���ذي ك��ان��ت تت�سم 

ال�سوفييتي.

نظام �أوكر�ين فا�سد
ويف الوقت نف�سه، توا�سل الوليات 
م�ساعدات �سخمة،  اإر�سال  املتحدة 
لنظام  ����س���ئ���ي���ل���ة،  حم���ا����س���ب���ة  م����ع 

اأوكراين فا�سد.
اأوع����زت  اأن  ب���اي���دن  لإدارة  و���س��ب��ق 
مليار   54 باإنفاق  الكونغر�س  اإىل 
يوم  ذات  ويف  اأوكرانيا.  على  دولر 
�سقوط ال�ساروخ يف بولندا، اأعلنت 
اأخرى  37 مليار دولر  اأنها تريد 

م�ساعدة طارئة  ملوا�سلة القتال.
لفت الكاتب اإىل اأن اجلهد املبذول 
من  ي�����ق�����رتب  احل����������رب  ه��������ذه  يف 

لأنها  رو�سيا  على  تقع  امل�سوؤولية 
بداأت احلرب.

ومع ذلك، لتزال احلرب م�ستمرة 
وامل�ساعدة  اأ����س���ه���ر،  ت�����س��ع��ة  م���ن���ذ 
املفاجئ   والأداء  الهائلة  الغربية 
للقوات امل�سلحة الأوكرانية، اأف�سل 
ان��ت��ق��ام ب��وت��ني. وب��ال��ق��در ذات���ه من 
الأه���م���ي���ة، ���س��اه��م ع��ج��ز ال���ق���وات 
ال��رو���س��ي��ة، يف ت��ف��وق ق����وات كييف 

عليها.
وحت�������دث ك����ث����رون م����ن م����وؤي����دي 
اأوك��ران��ي��ا ع��ن رو���س��ي��ا، وك���اأن جدار 
برلني ل يزال قائماً واأن قوات حلف 
التقليدية، ل تزال متاأهبة  وار�سو 
ا�ستعداد  وعلى  ال�سرقية،  اأملانيا  يف 
اأوروبا الغربية مبجرد تلقي  لغزو 

الأوامر من الكرملني.
الرو�سي  اجل��ي�����س  م�����س��اه��دة  ل��ك��ن 
يرتاجع من املقاطعات الأوكرانية، 
يجعل القول اإن ثمة تهديداً بغزو 
اأم�����راً  ال���ن���ات���و،  اإىل  ت��ن��ت��م��ي  دول�����ة 

م�سحكاً.

الوليات  تنفقه  ك��ان��ت  م��ا  �سعفي 
اأفغان�ستان  يف  حربها  على  املتحدة 
يف ���س��ن��وات��ه��ا الأخ������رة، وه���و ثمن 
مقبول،  بغر  نف�سه  بايدن  و�سفه 
الكارثي  بالإن�سحاب  اأم���ر  عندما 

من هناك.
منع  اأن  وا�����س����ن����ط����ن  اع�����ت�����ق�����دت 
ومعاودة  الن�سر،  ط��ال��ب��ان  اإع���لن 
انتهاكات حقوق الإن�سان، واحتمال 
اإرهابية  ت��ن��ظ��ي��م��ات  ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا 
دافعي  اأم����وال  ي�ستحق  ل  اأخ����رى، 

ال�سرائب الأمريكيني.
باهظاً  ثمناً  ثمة  اأن  يبدو  ل  لكن 
اأوكرانيا  يف  بالو�سع  العودة  يفوق 
فرباير  ق��ب��ل  ع��ل��ي��ه  ك����ان  م���ا  اإىل 

)�سباط( 2022.
للحرب  نهاية  احنمال  غ��ي��اب  ويف 
التي  املاأ�ساة  فاإن  املنظور،  املدى  يف 
حدثت يف بولندا، ميكن اأن ل تكون 
الأخ������رة، م��ع ف��ر���س��ة ج��ر الناتو 
ب��اي��دن ل يزال  ل��ك��ن  ال��ق��ت��ال.  اإىل 
على  زيلين�سكي  ت�سميم  ي�سجع 

•• بروك�صل-اأ ف ب

اأعلن رئي�س املجل�س الأوروبي �سارل 
مي�سال اأم�س اخلمي�س اأنه �سيلتقي 
يف  جينبينغ  �سي  ال�سيني  الرئي�س 
ال�����س��ني الأ���س��ب��وع امل��ق��ب��ل، يف وقت 
اأوروبا لطرح ق�سايا حقوق  ت�سعى 
الإن�سان وملف تايوان مع املحافظة 

على العلقات التجارية.
وكتب مي�سال يف تغريدة “�سنناق�س 
جانب  اإىل  ال���دول���ي���ة  ال��ت��ح��دي��ات 
الهتمام  ذات  الق�سايا  م��ن  ع���دد 

امل�سرتك«.
وقع  “على  با�سمه  الناطق  واأف���اد 
البيئة اجليو�سيا�سية والقت�سادية 
ال����زي����ارة فر�سة  ��ل  امل���ت���وت���رة، مت��ثنّ

م���وؤات���ي���ة ل��ل��ت��وا���س��ل ب���ني الحت����اد 
الأوروبي وال�سني«.

وت��اأت��ي ال��زي��ارة يف ظ��ل نقا�س بني 
ع��وا���س��م الحت���اد الأوروب�����ي ب�ساأن 
كيفية التعامل مع ملف العلقات 

•• وا�صنطن-وكاالت

غو�س  بوبي  ال�سيا�سي  الكاتب  لفت 
اإىل وجود تقليد طويل لدى الدول 
العامل  ك��اأ���س  ب��ا���س��ت��خ��دام  امل�ستبدة 
والداخلي  املحلي  النتباه  لت�ستيت 

عن ا�ستبدادها.
يف هذا ال�سياق، كتب غو�س يف موقع 
الإي����راين  ال��ن��ظ��ام  اأن  “بلومربغ” 
ا���س��ت��ه��ل��ك ال���ك���ث���ر م����ن ال���دع���اي���ة 
ت��خ��دم م�ساحله  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
ع���رب م�����س��ارك��ة امل��ن��ت��خ��ب الإي�����راين 
لكرة القدم يف بطولت كاأ�س العامل، 
خ�سو�ساً �سنة 1998، حني هزمت 
اإيران “ال�سيطان الأكرب” يف ليون 
الكثر  كما  الإيرانيون،  الفرن�سية. 
من �سائر �سعوب العامل، مهوو�سون 
ب���ك���رة ال����ق����دم؛ ت��ت��وق��ف احل���ي���اة يف 
املنتخب  ي���������س����ارك  ح�����ني  ال�����ب�����لد 
ي�سمى  كما  ملي  فريق  اأو  الوطني، 

حملياً، يف كاأ�س العامل.
الأع��ل��ى علي  الإي���راين  املر�سد  بقي 
فرتة  حتى  امل��ب��اراة  يتابع  خامنئي 
ال�سهر  النت�سار  لي�ساهد  متاأخرة 
يف ل���ي���ون. ح���ني ع����اد امل��ن��ت��خ��ب اإىل 
الديار، قالت الأنباء اإن خامنئي دعا 
الوليات  يف  الهدفني  ل  اأونّ ل  م�سجنّ
اإىل مقر  اإ���س��ت��ي��ل��ي  امل��ت��ح��دة ح��م��ي��د 
ا�ستعر�س  جبينه.  يف  وقبله  اإقامته 
ملقاومته  ك��رم��ز  الن��ت�����س��ار  ال��ن��ظ��ام 

وبكني  بروك�سل  ب��ني  التوتر  ح��دة 
ملي�سال  خطاب  اأُل��غ��ي  ال�سهر،  ه��ذا 
ُي���ب���ث خلل  اأن  امل���ق���رر  م���ن  ك����ان 

معر�س جتاري �سيني.
واأفاد دبلوما�سيون اأوروبيون وكالة 
فران�س بر�س اأن ال�سني �سعت اإىل 
ل  م�سجنّ خطاب  على  رقابة  فر�س 
ه اإىل املعر�س ال�سيني  ملي�سال موجنّ
لت  للواردات الدولية وبالتايل ف�سنّ

بروك�سل �سحبه.
واأ������س�����ار دب���ل���وم���ا����س���ي ط���ل���ب عدم 
الك�سف عن هويته اإىل اأن ال�سلطات 
على  رقابة  فر�س  اأرادت  ال�سينية 

ي���ح���اول م��ي�����س��ال امل��ح��اف��ظ��ة على 
التي  اأمل����ان����ي����ا  ب����ني  ن���ه���ج و����س���ط���ي 
وا�سعة  اقت�سادية  م�سالح  لديها 
يف  واأع�ساء  جهة،  من  ال�سني  مع 
ليتوانيا  م��ث��ل  الأوروب������ي  الحت����اد 
ال���ت���ي اأث������ارت ح��ف��ي��ظ��ة ب��ك��ني عرب 
اإقامة علقات مع تايوان من جهة 

اأخرى.
الأوروبية  العوا�سم  ت�سعر  كذلك، 
ب���ال���ق���ل���ق ح����ي����ال ال�������رواب�������ط بني 
ال�سني ورو�سيا، غداة غزو مو�سكو 

لأوكرانيا املدعومة من الغرب.
دول  راب��ط��ة  عقدتها  قمة  وخ���لل 

ب�ساأن  ق���ل���ق  و����س���ط  ال�������س���ني،  م����ع 
ل بكني احلقوقي والتهديدات  �سجنّ
التجارية على  لتايوان وال�سغوط 
الأوروبي  الحت��اد  بلدان  من  ع��دد 

ودعم رو�سيا.
وحت�س الوليات املتحدة حلفاءها 
الغربيني على الوقوف �سفا واحدا 
ل��ك��ن بع�س  ال�����س��ني،  يف م��واج��ه��ة 
اأع�����س��اء الحت���اد الأوروب����ي الذين 
يقيمون علقات جتارية كبرة مع 
ثاين اأكرب قوة اقت�سادية يف العامل 
الدولية  ال�سوؤون  ف�سل  يقاومون 

بني مع�سكرين.

جنوب �سرق اآ�سيا )اآ�سيان( يف بنوم 
بنه يف وقت �سابق هذا ال�سهر قبيل 
اللقاء الذي جمع الرئي�س ال�سيني 
بنظره الأمركي جو بايدن، دعا 
رو�سيا  على  لل�سغط  بكني  مي�سال 

لحرتام القانون الدويل.
فران�س  ل���وك���ال���ة  م��ي�����س��ال  وق������ال 
ال�سلطات  “نحث  ح��ي��ن��ذاك  ب��ر���س 
ال�����س��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام جميع 
رو�سيا  لإق���ن���اع  امل��ت��اح��ة  ال��و���س��ائ��ل 
باحرتام احلدود املعرتف بها دوليا 

و�سيادة اأوكرانيا«.
ويف حدث لفت �سلنّط ال�سوء على 

ال����غ����در الأم����ري����ك����ي والح���ت���ف���الت 
اأن  على  اإي��ران كربهان  الوا�سعة يف 
الأمة كانت متحدة ل خلف املنتخب 

وح�سب بل اأي�ساً خلف احلكومة.

�سيف�سل
اأن ه����ذا الأم�����ر لن  اأ����س���اف غ��و���س 
ينجح هذه املرة، ب�سرف النظر عن 
اأداء املنتخب الإي��راين �سد  طريقة 
الوليات املتحدة حني �سي�سطدمان 
يف ال��دوح��ة ال��ث��لث��اء امل��ق��ب��ل. يعود 
ال�سوارع  اأن  اإىل  الأول  ال�����س��ب��ب 
للحتجاجات  الآن  م�������س���رح  ه����ي 
ل ل��لح��ت��ف��الت. ط����وال اأك����ر من 
يهتفون  الإي��ران��ي��ون  ك��ان  �سهرين، 
على  �سي�سعب  ال��ن��ظ��ام.  ل�����س��ق��وط 
ال���ن���ظ���ام ال��ت��ب��ج��ح ب���امل���ق���اوم���ة �سد 
ال��غ��رب حتى يف ي��وم امل��ب��اراة الأوىل 
الإي��������راين ح���ني كانت  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
القمع  حملة  تعزز  الأمنية  ال��ق��وى 
العنيف �سد املحتجني خ�سو�ساً يف 

مدينة مهاباد �سمال غربي البلد.
املنتخب  اأن  ه���و  ال���ث���اين  ال�����س��ب��ب 
الإي����راين غ��ر م�����س��ارك يف احلملة 
امل��رة. مبجرد رف�س  الدعائية هذه 
الن�سيد  اأداء  الإي��ران��ي��ني  اللعبني 
اإنكلرتا  مع  مباراتهم  قبل  الوطني 

األ نحرتمهم«.
ي���ع���دنّ حت�����دي امل���ن���ت���خ���ب الإي��������راين 
ب�����س��ك��ل م�����س��اع��ف لأن  م���ل���ح���وظ���اً 
امل�����س��وؤول��ني ح����ذروا ال��لع��ب��ني من 
مع  ت�سامنهم  ع��ن  الإع�����راب  ع���دم 
الأعلى  امل��ر���س��د  وك����ان  امل��ح��ت��ج��ني. 
“عدم  ب��ن��ف�����س��ه م����ن  ق����د ح����ذره����م 
البطولة،  ق��ب��ل  ال���ب���لد.  احرتام” 

ال��ب��ع��ب��ع الثاين  ال���ت���ي مت��ث��ل خ���ي���ار 
حمتمل  اأم����ل  اأي  ت��ب��دد  ل��ط��ه��ران، 
العامل  ك���اأ����س  ب��ا���س��ت��خ��دام  ل��ل��ن��ظ��ام 
حماولته  ع���ن  الن���ت���ب���اه  ل��ت�����س��ت��ي��ت 
الحتجاجات  لإخ���م���اد  ال��وح�����س��ي��ة 
امل�����س��ت��دام��ة. ان�����س��م امل��ن��ت��خ��ب اإىل 
ظلت  اأخ��رى  اإيرانية  ريا�سية  ف��رق 
اأو  ال��ن�����س��ي��د  اأداء  خ����لل  ���س��ام��ت��ة 

ا�ستخدمت اإ�سارات اأخرى للإعراب 
بعد  املحتجني.  م��ع  ت�سامنها  ع��ن 
اإح�سان  امل��ن��ت��خ��ب  ق��ائ��د  ك���ان  ذل����ك، 
قبول  “علينا  �سريحاً:  �سايف  ح��اج 
اأننّ الظروف يف بلدنا لي�ست بخر 
واأ�ساف  �سعيداً.”  لي�س  �سعبنا  واأننّ 
“نحن هنا لكننّ هذا ل  حاج �سايف: 
يعني اأننّه يجب األ نكون �سوتهم اأو 

نيوزويك: »�ضاروخ بولندا«... جر�س اإنذار لدعاة احلرب املفتوحة

اأنور ابراهيم رئي�ضا للوزراء يف ماليزيا 
•• كواالملبور-اأ ف ب

ُع���نينّ امل��ع��ار���س الإ���س��لح��ي اأن����ور اب��راه��ي��م رئ��ي�����ًس��ا ل���ل���وزراء يف 
اأم�س اخلمي�س الق�سر امللكي، ما ي�سع  اأعلن   ماليزيا، على ما 
حًدا حلالة من عدم اليقني �سهدتها البلد بعدما ف�سل اأي من 
حتالف املعار�سة والكتلة املناف�سة له يف احل�سول على غالبية يف 

النتخابات الت�سريعية ال�سبت.
اأنور  و�سدر عن الق�سر امللكي بيان جاء فيه اأن زعيم املعار�سة 
ابراهيم ُعنينّ “رئي�س الوزراء العا�سر ملاليزيا”. و�سيوؤدنّي اليمني 
عند اخلام�سة من بعد ظهر اأم�س اخلمي�س )09،00 بتوقيت 

غرينت�س(.
رئي�ًسا  باأن ي�سبح  اإبراهيم )75 عاًما( حلمه  اأنور  ق بذلك  حقنّ

ًجا م�سرة �سيا�سية  للوزراء، وهو حلم يرافقه منذ 25 عاًما، متونّ
“باكاتان  حت��ال��ف  ف���از  ال��ف��ائ��ت،  الأ���س��ب��وع  ون��ه��اي��ة  م�سطربة. 
هارابان” )حتالف الأمل( املعار�س بزعامة اأنور ابراهيم ب�82 
مقعًدا يف جمل�س النواب من اأ�سل 222، مقابل 73 للتحالف 
الوطني “بريكاتان نا�سيونال” بزعامة رئي�س الوزراء ال�سابق 

حميي الدين يا�سني.
والأربعاء، ا�ستدعى ملك ماليزيا ال�سلطان عبد اهلل اأحمد �ساه 
حميي  وق��ال  الأزم���ة.  حلل  حماولة  يف  الق�سر  اإىل  اخل�سمني 

الدين لحقا اإن امللك طلب منهما ت�سكيل “حكومة وحدة«.
ويحظى حتالف “بريكاتان نا�سيونال” بدعم احلزب الإ�سلمي 
املاليزي الذي يدعو اإىل التطبيق ال�سارم لل�سريعة الإ�سلمية.

وبداأ اأنور ابراهيم الثنني مفاو�سات مع احلزب احلاكم اأي حزب 

“املنظمة  بقيادة  التحالف  ه��ذا  وح��لنّ  نا�سيونال”.  “باري�سان 
ثالًثا بح�سوله  اأومنو(،  )اخت�ساًرا  املتحدة”  املاليزية  الوطنية 
على 30 مقعًدا، وهي اأ�سواأ نتيجة انتخابية منذ ا�ستقلل البلد 

يف العام 1957.
ويتمتع امللك ب�سلحية تقديرية تتيح له تعيني رئي�س الوزراء 

الذي يعتقد اأنه يحظى بدعم غالبية النواب.
اأقليات  ا  اأي�سً امل�سلمة ولكنها ت�سم  الغالبية  وُتعدنّ ماليزيا، ذات 
�سينية وهندية كبرة، ملكية د�ستورية ذات نظام فريد لتناوب 

العر�س كل خم�س �سنوات بني حكام وليات ماليزيا الت�سع.
الربملانية  امللكية  ه��ذه  ���س��ورة  اه��ت��زت  �سنوات،  اأرب���ع  م��دى  على 
اأدت  التي  احلكومات  وه�سا�سة  ال�سيا�سية  ال�سطرابات  ب�سبب 
اأكر  �سنوات. وبعد  اأربع  روؤ�ساء وزراء خلل  اإىل تعاقب ثلثة 

من �ستني عاما على وجوده يف ال�سلطة، فر�ست عقوبات �سديدة 
على حزب “املنظمة الوطنية املاليزية املتحدة” املهيمن تاريخيا 
على البلد، يف النتخابات ومتت اإطاحته يف 2018، ما ميثل 

اأول تناوب يف تاريخ البلد.
ويق�سي رئي�س الوزراء ال�سابق جنيب رزاق، املتورط يف اختل�س 
عدة مليارات من الدولرات من �سندوق الروة ال�سيادية، حاليا 
الوطنية  املنظمة  ح��زب  وع��اد  ع��اًم��ا.   12 مل��دة  بال�سجن  عقوبة 
 ،2021 ال��ع��ام  يف  �سئيلة  ب��اأغ��ل��ب��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ة  اإىل  “اأومنو” 

م�ستفيدا من ال�سراعات بني احلكومتني اللتني خلفتاه.
ال���وزراء  رئي�س  ح��لنّ  ال�سلطة،  على  قب�سته  تعزيز  اأم���ل  وع��ل��ى 
مبكرة،  انتخابات  اإىل  ودع��ا  الربملان  يعقوب  �سربي  اإ�سماعيل 

كان من املقرر اإجراوؤها اأ�سًل يف اأيلول-�سبتمرب 2023.

ارتفاع الدين العام.. هل ميثل خطرا على الأمن القومي الأمريكي؟ •• وا�صنطن-وكاالت

ق���ل���ل خ������رباء م����ن خ����ط����ورة ارت���ف���اع 
ال��دي��ن ال��ع��ام وت��ع��ر ال�����س��رك��ات عن 

�سداد مديونياتها على الأمن القومي الأمركي، م�سددين على اأن امل�ساألة 
برمتها حتت �سيطرة الإدارة ال�سيا�سية والقت�سادية يف وا�سنطن. - بح�سب 
اأحدث بيانات وزارة اخلزانة الأمركية، قفز الدين العام للوليات املتحدة 
بعد  املتزايد  الإنفاق احلكومي  دولر، مع  تريليون   31 ال�  فوق م�ستويات 

وباء فرو�س كورونا، وهو اأعلى م�ستوى على الإطلق.
- وكالة “�ستاندرد اآند بورز غلوبال” توقعت، الثنني، ارتفاع معدل التعر 
وقد  باملئة   3.75 اإىل  الأمركية،  ال�سركات  الديون من جانب  �سداد  عن 

ي�سل اإىل 6 باملئة، يف حال وقوع القت�ساد يف براثن الركود.
- �سحف اأمركية حذرت من اأن تفاقم الدين العام وت�ساعف معدل تعر 
القومي  الأم��ن  يواجه  خطر  اأك��رب  ميثل  قد  ديونها،  �سداد  عن  ال�سركات 

الأمركي.

�أزمة حتت �ل�سيطرة
الأ�ستاذ يف معهد درا�سات ال�سرق الأو�سط بوا�سنطن، الدكتور ح�سن منيمنة، 
اإن م�ساألة ت�سخم  “اقت�ساد �سكاي نيوز عربية”  قال يف ت�سريحات ملوقع 
مرتفعة  وكونها  ال�سركات  ومديونية  الأم��رك��ي��ة  للحكومة  ال��ع��ام  ال��دي��ن 
ومتثل خطرا على الأمن القومي للبلد، فهذه امل�ساألة اأثرت كثرا على 

مر العقود املا�سية وب�سكل متكرر.

الندية اأو جتاوز الوليات املتحدة، ولكن حتى يحدث ذلك ف�سيظل العامل 
يدور حول ما تريده الوليات املتحدة وم�سلحتها، و�ستظل يد وا�سنطن هي 

املتحكم يف الأمر عامليا.
وا�ستطرد اأنه بالقطع فاإن الدين العام وت�سخمه ب�سكل كبر ميثل بالقطع 
م�سكلة توؤثر على الأداء القت�سادي للوليات املتحدة، ولكنه يظل ل ميثل 
م�سكلة وجودية تتطلب اإجراءات جذرية يف املرحلة املقبلة، فاحللول التي 
يتم اتخاذها للتعامل مع امل�ساألة ل تزال كما هي دون تغير، فاحلالة لي�ست 
اأحاديث م�سابهة  م�ستجدة وتتطلب تغيرا جذريا، فقد �سهدنا فيما قبل 
اأزمة  ي�سكل  الأم��ر ل  ولكن ظل  املتحدة،  للوليات  العام  الدين  عن خطر 

وجودية بالن�سبة لها كما ي�سكله بالن�سبة لأي دولة يف العامل.
فقد  النجار،  م�سطفى  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  املقيم  ال�سحفي  الكاتب  اأم��ا 
اعترب اأن احلديث عن خطورة ت�سخم الدين العام وتعر ال�سركات عن �سداد 
مديونياتها على الأمن القومي الأمركي، هو حديث يف �سياق التحليلت 
الأمريكية  والزراعية  ال�سناعية  التحتية  البنية  اأن  اإىل  م�سرا  النظرية، 

جتعلها يف موقف قوي اإذا ما قورنت بغالبية دول العامل املتقدم.
واأو�سح يف ت�سريحات ملوقع “اقت�ساد �سكاي نيوز عربية” اأن الدين العام 
يعترب خطًرا اإذا كانت موارد الدولة من ال�سادرات وال�سياحة وغرها من 
اأمركا وال�سني  باملقارنة بني  ال�سكان، لكن  ارتفاع عدد  امل�سادر قليلة مع 
اأن عدد �سكان الوليات املتحدة حوايل ربع عدد �سكان ال�سني،  مثل جند 

ويف راأيه اأن الوليات املتحدة ت�ستطيع التحكم يف م�ساألة الدين العام �سواء 
اأو ب�سخ �سيولة نقدية يف الأ���س��واق، وهو ما ل تريده  ال��دولر  برفع قيمة 
الوليات  مديونية  ولكن  عاملية،  ت�سخم  لأزم���ة  ت���وؤدي  ل  حتى  وا�سنطن 
املتحدة هي بالدولر، ومديونية دول العامل الأخرى اأي�سا بالدولر، ومن 
وبالتايل  ال���دولر  قيمة  برفع  الأم���ر  يف  تتحكم  اأن  وا�سنطن  ي��د  ففي  ث��م 
تنخف�س ديونها وترتفع ديون دول العامل، ولكن يف ذات الوقت فهي �ست�سر 
اإذا جلاأت ل�سخ  اأزمة ت�سخم خا�سة  ال�سادرات الأمركية وينتج عن ذلك 
يف  ت�سع  كذلك  الأمركية  احلكومة  اأن  منيمنة  واأ���س��اف  نقدية.  �سيولة 
اعتبارها م�ساألة تعر ال�سركات عن الوفاء مبديونياتها ويف الوقت املنا�سب 
تقدم حزم دعم لتلك ال�سركات لت�ستمر يف عملها مبا يدعم القت�ساد ول 

ينتج عن التعر اأي توقف يف الن�ساط القت�سادي اأو اأية هزات.
واأ�سار اإىل اأن رئي�س الوليات املتحدة بالقطع هو امل�سوؤول الأول عن ت�سخم 
الوفاء مبديونياتها، نظرا لأن كل ذلك  ال�سركات يف  اأو تعر  العام  الدين 
ذاته  ال��وق��ت  يف  ولكن  القت�سادية،  و�سيا�سته  روؤي��ت��ه  تطبيق  نتيجة  ي��اأت��ي 
فال�سعب يرى اأن هناك اإجراءات جتعل امل�ساألة حتت ال�سيطرة، وطاملا ظلت 
ل�سيا�سات  معار�سة  توجد  فل  اإيجابية،  والنتائج  ال�سيطرة  حتت  الأم��ور 

الرئي�س، والعك�س �سحيح.
و�سدد على اأن واقع احلال يقول اإن القت�ساد الأمركي هو القت�ساد الأول 
حتقيق  من  ال�سني  تتمكن  حتى  طويلة،  عقود  اإىل  الأول  و�سيبقى  عامليا، 

فلذلك يكون املوقف الأمركي اأقوى 
من الناحية القت�سادية، واأكر ثباًتا 
حتى واإن ارتفع الدين العام. واأ�ساف 
النجار اأن الدولر الأمركي وقرارات 
البنك الفيدرايل تتحكم يف اقت�ساديات العامل، وجماًزا ميكن اأن القول اإنها 
ُتفقر دوًل وُتغني دوًل بقرار، مثل زيادة اأو خف�س اأ�سعار الفائدة البنكية، 
فكيف لدولة تتحكم يف اقت�ساديات الدول اأن تعاين من الدين العام يف حني 
اأن كل ذلك بخلف  العاملي؟، م�ستطردا  اأن عملتها تهيمن على القت�ساد 

قوة اأمركا الدبلوما�سية التي حتقق ل�سركاتها �سفقات �سخمة.
ال�سريبية  وال��ع��ائ��دات  وال�سناعية  النفاذية  اأم��رك��ا  ���س��ادرات  اأن  واأو���س��ح 
وغرها من ال�ستثمارات احلكومية واخلا�سة تعود مبليارات الدولرات على 
اخلزينة الأمركية، ويف الوقت نف�سه، فاإن املوؤ�س�سات احلكومية الأمركية 
تنظر اإىل م�ساألة ارتفاع الدين العام بعني العتبار، لكنها بالتوازي تعمل 
ودعم  العلمية  الكوادر  وجتني�س  امل�ستحقة،  للفئات  تعوي�سات  �سرف  على 
باأ�سعار خمف�سة  الطلب يف كل املراحل الدرا�سية وتقدمي خدمات طبية 
كا�ستثمار يف الب�سر واحلفاظ على العن�سر الأهم القت�ساد الأمريكي وهو 

القوة الب�سرية.
الأمركي  القت�ساد  جند  ال�سيا�سات  ه��ذه  نتيجة  اأن��ه  على  النجار  و�سدد 
ي��ت��ط��ور وي��ت��ج��ه ب��ق��وة ن��ح��و م��ا ي��و���س��ف ب��ال��ن��ف��ط اجل���دي���د، وه���و الرقائق 
التي  الرقائق  هذه  تعتمدها  التي  والتكنولوجيا  وت�سنيعها،  الإلكرتونية 
وال�سني لل�ستحواذ على  املتحدة  الوليات  ب��اردة بني  ب�سببها حرب  تدور 

م�سانع جزيرة تايوان املتفوقة عامليا يف هذا املجال.

رئي�س املجل�س الأوروبي يلتقي �ضي جينبينغ يف ال�ضني

هاجرت وحيدة.. اإيطاليا تق�ضي بلومربغ: النظام ل املنتخب الإيراين خ�ضر يف كاأ�س العامل
باإعادة الطفلة التون�ضية اإىل بالدها

•• عوا�صم-وكاالت

اأعلنت وزارة الأ�سرة واملراأة والطفولة وكبار ال�سننّ يف تون�س اأن املندوب العام 
الرتاب  اإىل  و�سلت  التي  �سنوات  الأرب��ع  طفلة  �سيت�سلم  الطفولة  حلماية 
املا�سي، بعد  اأكتوبر  ال�21 من  الإيطايل يف عملينّة هجرة غر نظامينّة يف 
بلدها  اإىل  ب��اإع��ادت��ه��ا  الإي��ط��ايل  الق�ساء  حكم  اأن  بعد  وذل���ك  قليلة،  اأي���ام 
وت�سليمها اإىل اأ�سرتها. وكانت ال�سلطات التون�سية يف وقت �سابق منعت عائلة 
املهاجرة ال�سرية ال�سغرة من اللتحاق باإيطاليا وبداأت اإجراءات قانونية 

وديبلوما�سية ل�سرتجاعها، قالت اإنها مراعاة مل�سلحتها الف�سلى.
ي�سار اإىل اأن الطفلة ليندا، البالغة من العمر اأربع �سنوات، و�سلت مبفردها 
ال�سرية  الهجرة  ق��وارب  اأح��د  منت  على  الإيطالية  لمبيدوزا  جزيرة  اإىل 
وو�سعتها ال�سلطات الإيطالية يف اأحد مراكز الإيواء وك�سبت ت�سامنا وا�سعا 
الإيطالية يف  ال�سلطات  دفع  اإيطاليا، مما  امل��دين يف  املجتمع  من منظمات 

بادئ الأمر اإىل رف�س اإعادة الطفلة والإ�سرار على ح�سور والديها.
وقال النا�سط ال�سيا�سي والنائب ال�سابق يف الربملان املقيم باإيطاليا جمدي 
الكرباعي، يف ت�سريحات ملوقع “�سكاي نيوز عربية”، اإن ال�سلطات الإيطالية 
الو�سعية  بخ�سو�س  ال��ت��ون�����س��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات  ب��ه  م��دت��ه��ا  ت��ق��ري��را  اع��ت��م��دت 
له  وتاأكد  عائلتها  مع  توا�سل  واإن��ه  املهاجرة،  الطفلة  لعائلة  الجتماعية 
اإعادة تاأثيث و�سيانة بيتهم قبل تقدمي ملف الق�سية، معلقا باأن ال�سلطات 

ال�سيا�سية يف تون�س نزلت بكل ثقلها لإعادة الطفلة.
التوا�سل  من  الطفلة  مكنت  الإيطالية  “ال�سلطات  اأن  الكرباعي  واأ�ساف 
ال��ذي ق�سته يف مركز  ال�سهر  اأبويها طيلة مدة  الهاتفية مع  املكاملات  عرب 
الإيواء واأن الق�ساء الإيطايل كان ينظر يف اإمكانية اإحلاق العائلة بالطفلة 
لأن هذا ما مت يف و�سعيات مماثلة ولكن التدخل ال�سيا�سي ورف�س ال�سلطات 

التون�سية دفع نحو قرار اإعادتها اإىل بلدها«.
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�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ام ايه بي للعقارات ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2902574 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمده را�سد حممد البلو�سى ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على مانع على حممد البلو�سى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جمموعة �سيكويا لل�ستثمار - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SEQUOIA GROUP INVESTMENTS - Sole .Proprietorship L.L.C

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ام ايه بي للعقارات ذ.م.م

M A B REAL ESTATE L.L.C

اإىل/ ام ايه بي للعقارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
M A B REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ب�ست �سلو�سنز للطباعة والت�سوير

رخ�سة رقم:CN 4269799 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدالرحمن �سهزادا ١٠٠%

تعديل مدير / اإ�سافة عبدالرحمن �سهزادا
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نوره حممد �سعيد حممد الرا�سدى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١5٠٠٠٠
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ب�ست �سلو�سنز للطباعة والت�سوير
BEST SOLUTION TYPING AND PHOTO COPY

اإىل/ ب�ست �سلو�سنز للطباعة والت�سوير - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
BEST SOLUTION TYPING AND PHOTO COPY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : الكون للمقاولت الكهربائية الفنية ذ م م

رخ�سة رقم:CN 1053224 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة جميد فلتو فالبيل

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جميد فلتو فالبيل ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد خليفه بطى ال حمر عني املحربى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جميد فلتو فالبيل
تعديل راأ�س املال / من ١5٠٠٠٠ اإىل 3٠٠٠٠٠

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ الكون للمقاولت الكهربائية الفنية ذ م م

COSMOS ELECTRO TECHNICAL CONTRACTING LLC
اإىل/ الكون للمقاولت الكهربائية الفنية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

COSMOS ELECTRO TECHNICAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

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

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

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ادفان�س تامي لل�سحن اجلوي ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2846650 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سيخه عبداهلل �سامل الكعبى من �سريك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سيخه عبداهلل �سامل الكعبى من 5١ % اإىل ٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سيخه عبداهلل �سامل الكعبى من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سيخه عبداهلل �سامل الكعبى من 5١ % اإىل ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد ماك�سودور رحمن نور�سافا

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد يو�سف نور �سبع
تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١٠٠٠٠٠

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ادفان�س تامي لل�سحن اجلوي ذ.م.م

ADVANCE TIME AIR CARGO L.L.C
اإىل/ ادفان�س تامي لل�سحن اجلوى - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 ADVANCE TIME AIR CARGO SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

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

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : رويال �سيتي لتجارة امللب�س

رخ�سة رقم:CN 1197605 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ابراهيم بولينهوىل �سوبى  ١٠٠%

تعديل مدير / اإ�سافة ابراهيم بولينهوىل �سوبى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف قائد �سيف احمد

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 5٠٠٠٠
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ رويال �سيتي لتجارة امللب�س
ROYAL CITY GARMENTS TRADING

اإىل/ رويال �سيتي لتجارة امللب�س - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ROYALCITY GARMENTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : موؤ�س�سة هامي�س للمقاولت العامة

رخ�سة رقم:CN 1126219 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ه�سام عبداملوجود احمد عمران ١٠٠%

تعديل مدير / اإ�سافة ه�سام عبداملوجود احمد عمران
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالهادى �سالح حممد جهجر البلو�سى

تعديل راأ�س املال / من ٠ اإىل 5٠٠٠٠
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة هامي�س للمقاولت العامة
HAMEES GENERAL CONTRACTING ESTABLISHMENT

اإىل / هامي�س للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
HAMEES GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : جنم المان لل�سفريات

رخ�سة رقم:CN 3008605 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مد �سراج مد م�سلم ١٠٠%

تعديل مدير / اإ�سافة مد �سراج مد م�سلم
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سيف �سلطان �سيف بن عواد النعيمى

تعديل مدير / حذف حممد عادل اقبال حممد عمر
تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١٠٠٠٠٠

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ جنم المان لل�سفريات

NAJAM AL AMAAN TRAVELS
اإىل/ ال�سراج اك�سربي�س لل�سفريات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

AL SERAJ EXPRESS TRAVEL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : وي�سرتن بلو واتر كافيه

رخ�سة رقم:CN 2242830 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة فايز احمد ال�سعدى امر الدين ال�سعدى ثوكور

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة املارينا القاب�سة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ALMARINA HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP .L.L.C

تعديل مدير / حذف فايز احمد ال�سعدى امر الدين ال�سعدى ثوكور
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سيد حممد خلفان حممد خلفان الهاملى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١٠٠٠٠٠٠
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ وي�سرتن بلو واتر كافيه
WESTERN BLUE WATER CAFE

اإىل/ وي�سرتن بلو واتر كافيه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
WESTERN BLUE WATER CAFE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : معامل للعبايا واملخور

رخ�سة رقم:CN 4453743 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ معامل للعبايا واملخور

MAEALIM FOR SHILLING AND GALABIYAS

اإىل/ ريجنت للدخون والعطور وامللب�س اجلاهزة

REGENT FOR INCENSE PERFUMES AND READYMADE CLOTHES

دائرة  مراجعة  الإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية القت�سادية خلل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : اأوجني للفواكه واخل�سار

رخ�سة رقم:CN 3868356 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ا�سرف بارامبات حممد فاداكيدات  ٢3%

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رفيق كونييل بافيلرى  ٢٤%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / مانع نا�سر عبداهلل خمي�س املن�سورى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / مانع نا�سر عبداهلل خمي�س املن�سورى من ١٠٠ % اإىل %3٠
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فيجا�س يو�سف بارامبات باليات  ٢3%

تعديل مدير / اإ�سافة فيجا�س يو�سف بارامبات باليات
تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١5٠٠٠٠

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ اأوجني للفواكه واخل�سار

OJEEN FRUITS AND VEGETABLES
اإىل/ كى بى ار لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

K B R FOODSTUFF TRADING L.L.C
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة املواد الغذائية الطازجة - باجلملة  ٤63٠١٠٢

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة - باجلملة  ٤63٠١٠١
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة املواد الغذائية املجمدة - باجلملة  ٤63٠١3٤

 تعديل ن�ساط / حذف بيع الفواكه واخل�سروات الطازجة - بالتجزئة  ٤7٢١٠٠١
 تعديل ن�ساط / حذف بيع الع�سائر - بالتجزئة  ٤7٢٢٠٠٢

 تعديل ن�ساط / حذف بيع البي�س - بالتجزئة ٤7٢١٠٠3
اأربعة ع�سر  اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل  فعلى كل من له حق 
يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سيفني �سكاي لتجارة املواد الغذئية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 4174133 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد نور الفر  ١٠٠%

تعديل مدير / اإ�سافة حممد نور الفر
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف من�سور عبدالكرمي بديوى حميد الكبي�سى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد نور الفر
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيفني �سكاي لتجارة املواد الغذئية ذ.م.م
SEVEN SKY FOODSTUFF TRADING L.L.C

اإىل/ �سكاي 7 للتجارة العامه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
  SKY 7 GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة عامة ) ٤6٩٠٠١8
 تعديل ن�ساط / حذف جتارة ال�سمن والزيوت النباتية - باجلملة  ٤63٠١٠٩

تعديل ن�ساط / حذف جتارة الغذية املجففة - باجلملة ٤63٠١3٠
 تعديل ن�ساط / حذف جتارة املك�سرات - باجلملة  ٤63٠١٢8

 تعديل ن�ساط / حذف جتارة الرز - باجلملة  ٤63٠١33
 تعديل ن�ساط / حذف جتارة الدقيق - باجلملة  ٤63٠١٢5

 تعديل ن�ساط / حذف جتارة الغلل و احلبوب و البقول - باجلملة  ٤6٢٠١٠١
 تعديل ن�ساط / حذف جتارة ال�سكر - باجلملة  ٤63٠١٢٠

 تعديل ن�ساط / حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة - باجلملة  ٤63٠١٠١
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل يوم واحد من 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث  تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

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

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اكادميية 

رييل �سيمبني
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4215105 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ابراج املارينا لدارة العقارات

رخ�سة رقم:CN 2847934 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد احمد �سالح ال�سريحى ٢5%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ابراهيم �سعيد �سيف عبداهلل الغافرى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / ابراهيم �سعيد �سيف عبداهلل الغافرى من ١٠٠ % اإىل 5١

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ابراهيم �سعيد �سيف عبداهلل الغافرى من مالك اإىل مدير
 تعديل ن�سب ال�سركاء / ابراهيم �سعيد �سيف عبداهلل الغافرى من ١٠٠ % اإىل ٠%

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ح�سام حممد �سالح فخرى  ٢٤%
تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١5٠٠٠٠

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ ابراج املارينا لدارة العقارات

ABRAAJ ALMARINA REAL ESTATE MANAGEMENT
اإىل/ ابراج املارينا لداره العقارات ذ.م.م

ABRAAJ ALMARINA REAL ESTATE MANAGEMENT L.L.C
اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

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

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
باحلا�سب  الت�سميم  خلدمات  براندز  برمييم   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

اليل رخ�سة رقم:CN 2704983 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة بدر احمد حممد ماجد العلى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بدر احمد حممد ماجد العلى  %8٠
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل عمر �سامل اجلوهى  ٢٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف بدر احمد حممد ماجد العلى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١٠٠٠٠٠

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ برمييم براندز خلدمات الت�سميم باحلا�سب اليل

PREMIUM BRANDS DIGITAL SERVICES AND DESIGNS
اإىل / برمييم براندز خلدمات الت�سميم باحلا�سب اليل ذ.م.م

PREMIUM BRANDS DIGITAL SERVICES AND DESIGNS L.L.C
اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

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

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ح�سانة جاك اند جيل

رخ�سة رقم:CN 1666093 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة �سهناز اخرت غولي�ستان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سهناز اخرت غولي�ستان  ٤٩%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �ساره فالح ح�سن القحطانى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / �ساره فالح ح�سن القحطانى من ١٠٠ % اإىل %5١
تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١5٠٠٠

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ ح�سانة جاك اند جيل

JACK & JILL NURSERY
اإىل/ ح�سانة جاك اند جيل ذ.م.م

  JACK AND JILL NURSERY L.L.C.

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

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

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ايلم لتجارة املواد الغذائية 

رخ�سة رقم:CN 4689269 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ ايلم لتجارة املواد الغذائية

ELMA FOODSTUFF TRADING

اإىل/ ايلم لتجارةعبوات بل�ستيكية واملواد الغذائية
ELMA PLASTIC PACKS AND FOODSTUFF TRADING

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة العبوات والكيا�س البل�ستيكية - باجلملة  ٤66٩٩٠٩

دائرة  مراجعة  الإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�سادية خلل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :وود �سن�س للمفرو�سات 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:2625476 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سمره مو�سى �سامل با�سولن ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف عبداهلل مرزوق ظافر هادي الحبابي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
الإعلن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
�عالن بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2289/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى اخلام�سة رقم 404  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعى عليها بالت�سامن باداء مبلغ 597،609 درهم )خم�سمائة و�سبعة وت�سعون الف 
و�ستمائة وت�سعة درهم( والفائدة القانونية بن�سبة 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام والزام املدعي 

عليهما بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
املدعى : تك ود )ذ م م( - فرع دبي عنوانه : الإمارات - دبي - منطقة اخلليج  التجاري - برج اأوبال تاور - الطابق 20 - 

مكتب رقم 2006   وميثله : راية �سامل �سهيل عوي�سان العامري  
املطلوب اإعلنه : 1 - �سركة مزون ملقاولت البناء )�س ذ م م( فرع دبي - �سفته : مدعى عليه 

مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها بالت�سامن باداء مبلغ 597،609 درهم 
)خم�سمائة و�سبعة وت�سعون الف و�ستمائة وت�سعة درهم( والفائدة القانونية بن�سبة 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليهما  املدعي  وال��زام  التام  ال�سداد  وحتى 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   9.00 ال�ساعة   2022/11/30

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل.

رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

70608 �لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم 6121/2022/209 تنفيذ عمايل
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

املبلغ  ب�سداد   ،  2022-6115 رقم  العمالية  الدعوى  ال�سادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
املنفذ بها وقدرها )98،620 درهم( و�سهادة خربة 

طالب التنفيذ : و�سام عزقول عزقول  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ 
زايد - مبنى اعمار - بيزن�س بارك - �سقة 4 - جممع اعمال اإعمار  

املطلوب اإعلنه : 1 - الإمدادات احلديثة للتجارة العامة - �س ذ م م - �سفته : منفذ �سده   
املبلغ املنفذ به  اأعله والزامك بدفع  اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة  مو�سوع الإعلن : قد 

وقدره 96700.00 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

العلن. هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

بالدعوي رقم 2022/763 جتاري ب�ضيط - العني

ال�سيد عبدالعزيز هيوف عو�س �سامل الكتبي 

 اجلن�سية المارات

املدعي عليه بالدعوى 2022/763 جتاري ب�سيط العني املرفوعة 

من �سركة حممد وامتياز لبيع وتاجر معدات البناء )املدعية( 

املنتدب بالدعوى/خالد احمد عبدالقادر  نخطركم بان اخلبر 

ال�ساعة  املوافق:2022/11/30  الأربعاء  يوم  حدد  قد  �سرور 

1:30 ظهرا للنتقال لل�سركة املدعية للطلع على ح�ساباتها 
حالة  ويف  اخل���ربة  جلل�سة  اخ��ط��ار  يعد  وه���ذا  لل�سهود  وال�سماع 

ال�ستف�سار الت�سال باخلبر على تلفون:0509024011 .

 �خطار بجل�سة خبري ومعاينة
و�سماع �سهود

70197
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عربي ودويل

 ملكافحة كوفيد-19 بعد �حتجاجات عنيفة 

ال�ضني تفر�س اإغالًقا عاًما على 6 ماليني �ضخ�س يف ت�ضنغت�ضو 

•• بكني-اأ ف ب

ت�سنغت�سو،  يف  ال�سلطات  ف��ر���س��ت 
ال�سني  و���س��ط  يف  ال��واق��ع��ة  املدينة 
�سخماً  م�����س��ن��ع��اً  ت�������س���منّ  وال����ت����ي 
عاماً   اإغ����لق����اً  اآي����ف����ون،  ل���ه���وات���ف 
مليني  �ستة  على  اخلمي�س  اأم�س 
�سخ�س يف العديد من اأحياء و�سط 
املدينة ملكافحة كوفيد-19 بعدما 
احتجاجات  الفرو�س  ي  تف�سنّ اأث��ار 

عنيفة وحالة ذعر.
وياأتي هذا الإجراء بعد اأن تظاهر 
م��ئ��ات ال��ع��م��ال اأم����ام اأك����رب م�سنع 
ل���ه���وات���ف اآي����ف����ون الأم����رك����ي����ة يف 
كانوا  �سرطيني  مبواجهة  العامل، 
يحملون ه��راوات ويرتدون بدلت 

بي�ساء للحماية.
ويفر�س القرار ال�سادر على جميع 
��ان ال��ق��اط��ن��ني يف ث��م��ان من  ال�����س��كنّ
لختبار  باخل�سوع  املدينة  مناطق 
“بي �سي اآر” ب�سورة يومية وعلى 
م��دار اأي��ام الإغ��لق العام اخلم�سة 
اعتباًرا من منت�سف ليل اجلمعة.

وت�سمل هذه الإج���راءات اأك��ر من 
�ستة مليني �سخ�س، اأي اأكر من 
ل  لكنها  ت�سنغت�سو،  �سكان  ن�سف 
ت�سمل منطقة امل�سنع الذي متلكه 
�سركة فوك�سكون التايوانينّة والذي 
ملكافحة  ���س��ارم��ة  ل��ق��ي��ود  ي��خ�����س��ع 

كوفيد-19 منذ عدة اأ�سابيع.
لوكالة  امل�سنع  ��ال  ع��منّ اأح���د  وق���ال 
اإن التظاهرات بداأت  فران�س بر�س 

•• القد�س-وكاالت

فرانتزمان  ج.  �سيث  الكاتب  راأى 
اأن املحاولت التي يبذلها النظام 
يف  الحتجاجات  لقمع  الإي���راين 
ت��ظ��ه��ر علمة  ال���ب���لد ل  اأن���ح���اء 
من  �سهرين  بعد  ال��رتاج��ع  على 
اأم��ي��ن��ي يف  ال�����س��اب��ة مه�سا  م��ق��ت��ل 
اعتقالها  عقب  لل�سرطة،  مركز 
القواعد  ال����ت����زام  ع�����دم  ب��ت��ه��م��ة 

ال�سارمة يف ارتداء احلجاب.
ب�سحيفة  مقال  يف  الكاتب  وراأى 
النظام  اأن  بو�ست”  “جروزاليم 
يبدي ح���ذراً م��ن ارت��ك��اب جمزرة 
اأن  يخ�سى  لأن��ه  املحتجني،  بحق 
ت��خ��رج ال��ت��ظ��اه��رات ع��ن��ده��ا عن 

ال�سيطرة.
ت�سنيم  وك���ال���ة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  ويف 
الإي��ران��ي��ة م���وؤخ���راً، ت��ن��اول وزير 
ال�سابق حممد  الإي��راين  الثقافة 
ب���ث���ائ���ي ال������ذي ت�����وىل م���ه���ام���ه يف 

ب���ك���ني تطلب  وب����ات����ت  ال�����س��ح��ي��ة. 
اإظهار اختبار “بي �سي اآر” اأُجري 
ونتيجته  �ساعة   48 اأق��لنّ من  قبل 
اأماكن  اإىل  ال��دخ��ول  ق��ب��ل  �سلبية 
عامة مثل مراكز الت�سوق والفنادق 

واملباين الإدارية.
وت��ع��ت��م��د ال���ع���دي���د م����ن امل����دار�����س 
معظم  واأغلقت  بعد.  عن  التعليم 

املطاعم واحلانات واملتاجر.
كانتون  يف  ال��ت�����س��ن��ي��ع  م��رك��ز  ب��ن��ى 
اأ���س��ب��ح��ت مركز  )ج���ن���وب(، ال��ت��ي 
كوفيد-19،  م��ن  احلالية  امل��وج��ة 
املوؤقتة  امل�ست�سفيات  غ���رف  اآلف 

ل�ستيعاب املر�سى.
وك���ان���ت احل��ك��وم��ة اأع��ل��ن��ت يف 11 
ت�سرين الثاين-نوفمرب “حت�سني” 
مع  كوفيد-19،  م��ك��اف��ح��ة  ق��ي��ود 
الإج�����راءات  م��ن  ال��ع��دي��د  تخفيف 
مب��ا يف ذل��ك تقلي�س م��دة احلجر 
للم�سافرين  ��ا  ���س��ي��منّ ل  ال�����س��ح��ي، 

الوافدين من اخلارج.
لكن مدينة �سيجيات�سوانغ املجاورة 
لبكني، والتي كان ُينظر اإليها على 
لختبار  جت��ري��ب��ي��ة  م��دي��ن��ة  اأن���ه���ا 
ا�سرتاتيجية اإعادة الفتح، تراجعت 
تخفيف  اإج�����������راءات  م��ع��ظ��م  ع����ن 
مناطق  يف  ح�����س��ل  ك��م��ا  ال���ق���ي���ود، 
القت�سادي  وق��ال اخلبر  اأخ��رى. 
لو  تينغ  “نومورا”  ل��دى م�سرف 
اإعادة الفتح قد  “الطريق نحو  اإن 
وتعرت�سه  وم��ك��ل��ًف��ا  ب��ط��ي��ًئ��ا  ي��ك��ون 

مطبات«.

الحتجاجات، هناك �سيء وا�سح: 
هذا  خ�����س��ارة  يخ�سى  ال��ن��ظ��ام  اإن 
بالن�سبة  م�����س��و���س  وه���و  اجل���ي���ل، 
جلعله  الأف�����������س�����ل  ل���ل���ط���ري���ق���ة 
الحتجاجات  ومواجهة  يرتاجع 

امل�ستمرة.

مادية  م��ك��اف��اأة  ح��ول  ج��دل  ب�سبب 
ولفت  بها.  موعودين  ال  العمنّ كان 
من  ان��خ��ف�����س��ت  امل���ك���اف���اأة  اأن  اإىل 
3000 اإىل 30 يوان )من 400 
اإىل 4 يورو(، ما اأثار ا�ستياء وا�سعا 

بني املوظفني.
واأ����س���ار ال��ع��ام��ل، ال���ذي ط��ل��ب عدم 
ال��ك�����س��ف ع����ن ه���وي���ت���ه خ����وًف����ا من 
عدًدا  اأن  اإىل  انتقامية،  اإج����راءات 

خا�سعة  ���س��ن��غ��ه��اي  م��دي��ن��ة  ك��ان��ت 
مدينة  ��ل��ت  و���س��جنّ ع�����ام.  لإغ������لق 
جديدة  اإ���س��اب��ة   675 ت�سنغت�سو 
لكننّ  اخل���م���ي�������س،  بكوفيد-19 
الغالبية العظمى من هذه احلالت 

كانت بدون اأعرا�س.
و�سددت العديد من املدن ال�سينية 
ال��ك��ربى الأخ����رى، مب��ا فيها بكني 
القيود  وت�سونغكينغ،  و���س��ن��غ��ه��اي 

ق�سارى  ال�سركة  “�ستبذل  وقالت 
بطريقة  ل��ل���س��ت��ج��اب��ة  ج���ه���ده���ا 
املوظفني  مل�������س���اغ���ل  ا����س���ت���ب���اق���ي���ة 

وطلباتهم املعقولة«.
��ال من  ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي، ه���رب ع��منّ
موقع امل�سنع �سًرا، بعدما اأُ�سيبوا 
املفاجئ  الإغ����لق  ب�سبب  ب��ال��ذع��ر 
من  بع�سهم  وا���س��ت��ك��ى  للم�سنع، 

الفو�سى ال�سائدة يف املكان.

اأي�سا من  املوظفني م�ستاوؤون  من 
يف  “الفو�سوية”  احل��ي��اة  ظ���روف 

امل�سنع ب�سبب القيود ال�سحية.
فوك�سكون  �����س����رك����ة  واع�������ت�������ذرت 
امل�سكلة  اأن  �����دة  م�����وؤكنّ اخل���م���ي�������س، 
“خطاأ  �سببها  ب��امل��ك��اف��اآت  املتعلنّقة 
����دت  واأكنّ ال���دف���ع.  ن��ظ��ام  يف  تقني” 
خماوف  بالكامل”  م  “تتفهنّ اأن��ه��ا 

ال. العمنّ

اخلمي�س  ال�سحة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
ج��دي��د من  ق��ي��ا���س��ي  ع���دد  ت�سجيل 
�ساعة  ال�24  خ����لل  الإ����س���اب���ات 
حالة   31444 ب���ل���غ  الأخ���������رة 
ُتظهر  مل  ح��ال��ة   27517 منهم 

ا. اأعرا�سً
يتجاوز هذا العدد الرقم القيا�سي 
يف  امل�����س��ج��ل   )29317( ال�����س��اب��ق 
عندما  ن��ي�����س��ان-اأب��ري��ل  م��ن��ت�����س��ف 

كوفيد”  “�سفر  ب�سيا�سة  ع��م��ل 
ال�سني،  يف  امل��ط��ب��ق��ة  ال�������س���ارم���ة 
الإ�سابات  بعدد  ارتفاع  اأدنى  يوؤدنّي 
وو�سع  باأكملها  م��دن  اإغ���لق  اإىل 

امل�سابني يف احلجر ال�سحي.
ل��ك��ن ه����ذه ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة تثر 
كبر  ج��زء  ل��دى  وا�ستياء  متلمل 
من ال�سكان، وعاود عدد الإ�سابات 

الرتفاع.

مفادها اأن الأمر كان متوقعاً. اإن 
هذا النوع من الإ�ستنتاج ال�سادم 
للنظام،  موؤيدة  لوكالة  بالن�سبة 
الإق��������رار  م�������س���ت���وى  اإىل  ي����رق����ى 

بالف�سل اجلماعي.
تتوا�سل  ال��������ذي  ال�����وق�����ت  ويف 

وبح�سب بثائي فاإنه “كانت هناك 
ونحن  الثقايف،  النظام  يف  عيوب 
نح�سد ما زرعنا... ومع الفو�سى 
الثقايف،  النظام  ه��ذا  ت�سود  التي 

فاإن مثل هذه احلوادث �ستقع«.
وو�سلت وكالة ت�سنيم اإىل خل�سة 

  اجلي�س الرو�ضي: الأ�ضرار الأخرية 
يف كييف �ضببها الدفاعات  الأوكرانية 

•• مو�صكو-اأ ف ب

نفى اجلي�س الرو�سي  اأم�س اخلمي�س اأن يكون �سن �سربات على كييف موؤكدا 
اأن الأ�سرار يف العا�سمة الأوكرانية ناجمة عن امل�سادات اجلوية “الأوكرانية 
والأجنبية«. واأعلن املتحدث با�سم وزارة الدفاع الرو�سية اإيغور كونا�سنكوف 
“مل ن�سن اأي �سربة على كييف. كل الأ�سرار التي اأعلن عنها نظام كييف يف 
املدينة هي نتيجة �سقوط �سواريخ الدفاعات اجلوية الأجنبية والأوكرانية 

املن�سوبة يف مناطق �سكنية من العا�سمة الأوكرانية«.
“نظام  على  مكثفة”  “�سربات  الأرب��ع��اء  نفذ  ال��رو���س��ي  اجلي�س  اإن  وق��ال 

القيادة الع�سكرية الأوكرانية والبنى التحتية للطاقة املرتبطة بها«.
املحددة”  الأه���داف  كل  اأ�سيبت  اأهدافها،  اأ�سابت  “ال�سربات  اأن  واأ���س��اف 
موؤكدا اأن هذا الق�سف احلق اأ�سرارا ب�”نقل احتياطات اجلي�س الأوكراين 

واأ�سلحة اأجنبية ومعدات ع�سكرية وذخائر«.

�سكلها  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
روحاين  ح�سن  ال�سابق  الرئي�س 
حتى عام 2018، بع�س العقبات 
التعامل  يف  اإي��ران  تواجهها  التي 

مع �سعبها.
و���س��ل��ط��ت امل��ق��اب��ل��ة ال�����س��وء على 
وعك�ست  ل��ل��ن��ظ��ام  ذات�����ي  ان���ت���ق���اد 
اجلمهورية  يف  ال�����س��ائ��د  ال��ق��ل��ق 
و�سك  على  اأنها  من  الإ�سلمية، 
الإب����ت����ع����اد ع����ن ج���ي���ل ك���ام���ل من 

النا�س.
اإعادة اجلني اإىل القمقم؟

���س��ه��ري��ن، ينخرط  وع��ل��ى م���دى 
ال�����س��ب��اب يف الح���ت���ج���اج���ات، من 
ويف  امل�����دار������س  اإىل  اجل����ام����ع����ات 
النا�س  وي�����درك  امل�����دن،  ���س��اح��ات 
ال�سيطرة  مي��ك��ن��ه  ل  ال��ن��ظ��ام  اأن 
على ك��ل ���س��يء. ول��ذل��ك ل تظهر 
املتظاهرين  امل�سربة  الفيديوهات 
يرتدين  ل  ن�����س��اء  واإمن�����ا  ف��ق��ط، 
الديني  للنظام  حتد  يف  احلجاب 

للقمع  تعر�سوا  لكنهم   ،2009
الوليات  ك��ان��ت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
املتحدة حت�س الغرب على العمل 
اتفاق  اإىل  ل��ل��ت��و���س��ل  اإي�����ران  م���ع 
فتح  على  رو�سيا  مع  تعمل  بينما 

نقا�سات مع النظام يف طهران.
الذي  الت��ف��اق،  اإىل  الطريق  ويف 
ن النظام فاإن الوليات املتحدة  مكنّ
التظاهرات  ي��دع��م��ا  مل  وال��غ��رب 
ويف   .2009 ل����ع����ام  ال���وا����س���ع���ة 
2019، عندما خرج املتظاهرون 
اأكر  منهم  النظام  قتل  جم��دداً، 
م��ن األ����ف ���س��خ�����س. وه���ك���ذا، فاإن 
البالغني الذين هم يف الأربعينيات 
ذكريات  فقط  لديهم  العمر  من 

مريرة عن الإخفاقات.
الحتجاجات  اإن  ب��ث��ائ��ي  وق�����ال 
اأع�������داداً �سخمة  ت�����س��م  احل��ال��ي��ة 
ال�سوارع و”ميكن  ال�سبان يف  من 
ترتافق  التي  اأفعالهم  ملحظة 
اأح����ي����ان����اً م����ع ال����ع����ن����ف...ه����وؤلء 

كيف  اإذن،  ط��ه��ران.  امل��ت��ط��رف يف 
اأن  ميكنها  اأن����ه  اإي�����ران  ت��ف��رت���س 
ت��ع��ي��د ج���ن���ينّ الإح���ت���ج���اج���ات اإىل 

القمقم؟
ال�سابق  الثقافة  وزير  لدى  لي�س 
ال���رود اجل��ي��دة، لكن  الكثر م��ن 
اإذ  التوقف عندها.  اآراءه ت�ستحق 
ولدوا  ال��ذي��ن  “ال�سباب  اإن  ق��ال 
الكثر من  الثمانينات لديهم  يف 
الختلفات مع الأجيال ال�سابقة 
يتعلق باحلاجات وحتى يف  يف ما 

طريقة احلياة«.
ويف الواقع، فاإن الذين ولدوا قبل 
الثمانينيات، كانوا منخرطني يف 
ال��ث��ورة الإي��ران��ي��ة ع���ام 1979. 
الثمانينيات  اأم��ا الذين ول��دوا يف 
من  الأرب��ع��ي��ن��ي��ات  يف  الآن  وه����م 
اأع����م����اره����م، ف���اإن���ه���م ع���ا����س���وا كل 
الديني  احل��ك��م  ح��ي��ات��ه��م يف ظ��ل 
حتدي  على  ق��ادري��ن  يكونوا  ومل 
ال���ن���ظ���ام. وح������اول ب��ع�����س��ه��م عام 

لدينا  خ����لف  ول  اأولدن��������ا،  ه���م 
انفعالت  ن��ت��ي��ج��ة  لأن�����ه  م��ع��ه��م، 
اإهمال  وب�سبب  معينة  وع��واط��ف 
ب��ع�����س ال��ق�����س��اي��ا، ان�����س��م��وا اإىل 
)الحتجاجات(...لكن  م��ي��دان 
الرئي�سي  امل�سرح  يديرون  الذين 
مع  ال��ت��ظ��اه��رات  اإىل  وان�����س��م��وا 
)ا�سرتاتيجيات(  خم���ط���ط���ات 

فاإنهم يحظون بالأهمية«.
وه��ك��ذا، ف��اإن املر�سد الأع��ل��ى علي 
خامنئي مييل اإىل روؤية اأياٍد خفية 
ي�سر  التي  الح��ت��ج��اج��ات،  خلف 
م��ن �سنع  اأن��ه��ا  على  دائ��م��اً  اإليها 
وجمموعات  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���ق���وى 
و”النف�ساليني”.  “ال�سهاينة” 
ولذلك، اأطلقت اإيران ال�سواريخ 
�سد  امل���������س����رات  وا����س���ت���خ���دم���ت 
�سمال  يف  ال����ك����ردي����ة  امل���ع���ار����س���ة 
العراق يف اأواخر �سبتمرب-اأيلول، 
املحتجني  بحق  جم��ازر  وارتكبت 

البلو�س كذلك.

ك�ضر اجلي�س الرو�ضي...قرار �ضيء
•• عوا�صم-وكاالت

خلل عطلة نهاية الأ�سبوع املا�سي، اأتيحت للمحلل ال�سيا�سي جورج فريدمان 
فر�سة التحدث اإىل عدد من البولنديني، ومع اإ�سارته اإىل اأن الذين حتدث 
البولنديني  ب��اأن  لديه  انطباع  ع��ن  حت��دث  اأن��ه  اإل  ال��ب��لد،  ميثلون  ل  اإليهم 

عموماً يعتقدون اأن اتفاق �سلم مع رو�سيا �سيكون خطاأ.
عدوين  لبولندا  اأن  فريدمان  ي�سرح  فيوت�سرز”،  “جيوبوليتيكال  موقع  يف 
اأملانيا، ورو�سيا. طيلة اأكر من قرن، هدد اأحد العدوين، واأحياناً  تاريخيني، 
العاملية  احل��رب  عرب  الأملانية  الق�سية  حلت  نف�سها.  بولندا  وج��ود  كلهما، 
الحتاد  �سقوط  دام حتى  رو�سياً  احتلًل  النزاع  اأنتج  ذل��ك،  لكن مع  الثانية، 

ال�سوفياتي.
ولذلك تكيفت بولندا مع ال�سك يف احلظ ال�سعيد. �سمنت الوليات املتحدة 

البولنديني غر  داخ��ل حدودها، لكن  القوات  بعدد متزايد من  بولندا  اأم��ن 
التاريخ  وعلم  ه��ن��اك،  م�ساحلها  لوا�سنطن  لأن  ج��زئ��ي��اً،  وذل���ك،  م��رت��اح��ني، 

بولندا اأن الذين ل يهاجمونها، اإما يخونونها اأو يخذلونها.
لهذه الأ�سباب، مل يكن مفاجئاً اأن تكون بولندا م�ستعدة للتحرك يف اأوكرانيا 

منذ بداية النزاع واأن يخيب اأملها عندما منعها الأمريكيون من ذلك.
مل ترد وا�سنطن اأن تنت�سر احلرب اإىل اأماكن اأخرى، ومل ترد ملو�سكو اأن ت�سعر 
بارتياب اأكرب مما ت�سعر به عادة. ومن غر املفاجئ اأي�ساً اأن بولندا ل ترغب 
يف اتفاق �سلم. ترى وار�سو اأنها حلظة تاريخية لك�سر رو�سيا ع�سكرياً و�سمان 
اأمنها لأجيال. وكان الق�سف ال�ساروخي الطائ�س يف الأ�سبوع امل�سي تذكراً 

بالتهديد الذي ل تزال متثله رو�سيا.
و غر حكيم  بولندا عر ممكن ع�سكرياً  ف��اإن هدف  راأي فريدمان،  وح�سب 

�سيا�سياً، فالقوة امللتزمة بقتال رو�سيا حم�سورة يف اأوكرانيا.

ك��ان اجلي�س الأوك�����راين يقاتل لأج���ل وط��ن��ه، وه��و دوم���اً ح��اف��ز ج��ي��د، وكان 
ما  هجومي  و�سع  يف  ال��رو���س  ك��ان  املقابل،  يف  ا�سرتاتيجياً.  دفاعي  موقع  يف 
اأن  اإمدادهم تزيد متدداً وه�سا�سة كلما تقدم اجلي�س. كما  اأن خطوط  يعني 
القيادة  يف  م�ساعب  تنتج  متعددة  حم��اور  على  املطولة  الهجومية  العمليات 
كان  وبالتايل  اأق��ل  لإج��ه��اد  الأوك��ران��ي��ة  الإم���داد  تعر�ست خطوط  والتحكم. 
التحكم يف القوات اأجنع. ونتيجة لذلك، دفع الأوكرانيون ثمناً باهظاً لكنهم 
كوفئوا. بينما دفع الرو�س ثمناً باهظاً، حتى عندما، مل يهزموا. اإن النتقال 
اإىل موقف هجومي لن يثمر النجاح الذي متتعت به اأوكرانيا لدى اعتمادها 
قد  دفاعي  موقف  يف  وهي  الرو�سية  القوات  مهاجمة  ال�سرتاتيجي.  الدفاع 

توؤدي اإىل الف�سل.
اأن بولندا قد ترغب يف دفع جي�سها اإىل اجلبهة، لكنه جي�س ل  تابع الكاتب 
املتحدة  الوليات  يعتمد على  اأنه  كما  يتمتع باخلربة ومل يخ�سع للختبار 

يف العديد من الإمدادات احل�سا�سة. من جهتها، فاإن وا�سنطن ل تهتم بتبني 
منطقة  اأوك��ران��ي��ا  على  الإب��ق��اء  يف  ا�سرتاتيجيتها  وتكمن  هجومية،  و�سعية 
اأو حتى حرب  اأوروب��ي��ة  ح��رب  لتجنب  واأوروب���ا، وم�سممة  رو�سيا،  عازلة بني 
باردة جديدة. وبالتايل فهي تريد تفادي احتلل رو�سي هناك دون ن�سر قوات 
اإذا ف�سل الأوكرانيون يف الحتفاظ ببلدهم فاإن للوليات املتحدة  اأمريكية. 

خيارات ع�سكرية اأخرى لكن اأوكرانيا هي خطها الدفاعي الأول بالتاأكيد.
ثمة خيار ل متلكه الوليات املتحدة، وهو ك�سر اجلي�س الرو�سي ب�سكل دائم. 
ولكنها بب�ساطة تفتقر للموارد والإرادة، ح�سب الكاتب. كان اأداء الرو�س �سيئاً 
يف دولة اأجنبية، لكن يجب افرتا�س اأن اأداءهم �سيكون اأف�سل عند الدفاع عن 
اأر�سهم. يتطلب ك�سر اجلي�س الرو�سي توغًل عميقاً يف رو�سيا، ولن ت�ستخدم 
الوليات املتحدة جي�سها يف حترك من املرجح اأن يف�سل ناهيك عن الت�سبب 

يف �سيناريو نووي.

جريوزاليم بو�ضت: النظام الإيراين يخ�ضى خ�ضارة اجليل اجلديد ب�ضبب الحتجاجات

Date 25/ 11/ 2022  Issue No : 13707
Defendant Published Notice
To Case Management Office 

Sharjah Federal Court Federal Civil Court of First Instance
In case No. SHCFICIREA2022/0008373 Partial Civil

To Defendant: Md Shajahan Liton Mohammad Shahi Dullah
Unknown address 
At the request of the plaintiff:- Narayan Das Ramani Das in case no. 8373/2022 Second 
Civil One-Day Circuit
The above-mentioned case has been filed claiming it : The judiciary and the release 
of the defendant from the license named Mohammad Shahid for washing and ironing 
clothes free of charge, with obligating the defendant to pay fees, expenses and fees
You are required to attend a hearing 05/12/2022, at the Case Management Office, 
Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance, office No (Case manager's Office 
No.7) In person or by an authorized lawyer, and submit a reply memorandum to the 
case, accompanied by all documents, within a period not exceeding ten days from the 
date of publication, in order to consider the case whose number is mentioned above - as 
a defendant.
Judicial Services Office 
Fatima Yaqoub Al Ramsi
Date : 22/11/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608 Date 25/ 11/ 2022  Issue No : 13707
Notification of the defendant by publication

At the case management office of the Sharjah Federal Court,
the Federal Civil Court of Appeal,

in Case No. SHCAPCICOMS2022/0001461/ Commercial
To the defendant: Mzoon BLDG. CONT. CO. LLC,
Place of residence: Unknown,
To: Nishant Nagdeve,
To: NNNS International LTD,
You are required to attend the hearing dated on 29/11/2022 before the case 
management office, Sharjah Federal Court, Civil Court of Appeal - Office 
No. (Case Manager Office No.) in person or through an authorized agent, 
and submit a brief in reply to the case enclosed with all documents within 
a period not exceeding ten days from the date of notification, in order to 
consider the above-mentioned case number- as a defendant.
Office of Judicial Services
Meera Hassan Al Suwidi
Date : 22/11/2022 pm

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70591 Date 25/ 11/ 2022  Issue No : 13707
Defendant Published Notice
To Case Management Office 

Ajman Federal Court Federal Civil Court of First Instance
In case No. AJCFICIPOR2022/0003687 Partial commercial

To Defendant : Atallah Sabah
Unknown address :
You are required to attend a hearing 29/11/2022, at the Case Management 
Office, Ajman Federal Court, Civil Court of First Instance, office No (Case 
manager's Office No.6) In person or by an authorized lawyer, and submit 
a reply memorandum to the case, accompanied by all documents, within 
a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to 
consider the case whose number is mentioned above - as a defendant.
Judicial Services Office 
Iman Ahmed Al-Awadi
Date : 17/11/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608

Date 25/ 11/ 2022  Issue No : 13707
Defendant Published Notice
To Case Management Office 

Ajman Federal Court Federal Civil Court of First Instance
In case No. AJCFICIPOR2022/0003017 Partial commercial
To Defendant: Maha Falkenaz Saeed - Unknown address
You are required to attend a hearing 29/11/2022, at the Case 
Management Office, Ajman Federal Court, Civil Court of First 
Instance, office No (Case manager's Office No.6) In person 
or by an authorized lawyer, and submit a reply memorandum 
to the case, accompanied by all documents, within a period 
not exceeding ten days from the date of publication, in order 
to consider the case whose number is mentioned above - as a 
defendant.
Judicial Services Office 
Iman Ahmed Al-Awadi
Date : 16/11/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608 Date 25/ 11/ 2022  Issue No : 13707
Notification of Defendant by Publication 

Before Case Management Office, Sharjah Federal Court, 
Federal Civil Court of Appeal

Regarding Lawsuit No. 0001487/SHCAPCICOMS2022/Commercial
To the Defendant : LAZER REAL ESTATE (FZE)
Residence is unknown:
You shall attend the hearing to be held on 30 November 2022 before Case 
Management Office, Sharjah Federal Court, Civil Court of Appeal, Office 
No. (Case Manager Office) in personam or through an authorized attorney. 
You shall submit a plea and attach the documents within a period not 
exceeding (10) ten days from the date of publication in order to consider the 
abovementioned Case - in your capacity as the Defendant.
Judicial Service Office
Mira Hassan Al-Sweidi
Issued on 24 November 2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608

Date 25/ 11/ 2022  Issue No : 13707
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
In the Case No. : 16/2022/2135- partial real estate
Considered at : 11th Case Management Department No. 854
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendants to pay an amount of (AED250000), fees, 
expenses, attorneys' fee and legal interest of 12% with effect from the date of filing the case until 
full payment and the judgment shall come into force expeditiously with no bail.
Plaintiff : Nadia Mohammed Alshatbi
Address : UAE Emirate of Dubai-Deira Port Saeed Business Point Building Office No. 9| 
Mezzanine Floor| Tel: 0506767616
Notifiee : Junie Mariano Lumejac, in its capacity as Defendant.
Subject of Notification : Has filed the abovementioned case against you by obliging the 
Defendants to pay an amount of (AED250000), fees, expenses, attorneys' fee and legal interest 
of 12% with effect from the date of filing the case until full payment and the judgment shall 
come into force expeditiously with no bail.
A remotely session is set on Monday corresponding to 28-11- 2022 at 09:00 am in the litigation 
hall BUILDING_DESC&. Therefore, you are requested to attend in person or by attorney to 
submit your memos and documents to the court at least three days before the session.
- To review the details of the case, statement of claim, memos and to submit the defenses and 
requests, it is necessary to use the smart electronic services of Dubai Courts. To subscribe, 
please click the link.
Prepared by/ Eman Saddiq Olwi Al Safi  Date of approval/ 23-11-2022 12:15:17

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70472

Date 25/ 11/ 2022  Issue No : 13707
Dubai Courts of First Instance

Published Notice
In case No. 16/2022/2289 Partial commercial 

Considered by: Fifth Case Management Department no. 404
Case Subject : Claiming the defendant to pay an amount of AED 597,609 (Five hundred and 
ninety-seven thousand six hundred and nine), In addition to the legal interest of 12% from the 
date of due until full payment.
Plaintiff : Tech Wood LLC- Dubai branch
Address : Emirate of Dubai Dubai Business Bay Area Opal Tower -20 floor- office - no.2006
Represented by : Raya Salem Suhail Owaidan Al Ameri
To be notified : 1- Mazoon Building Contracting Co LLC- a defendant
Subject of Notice : A case has been filed against you, the subject matter of which is a demand 
for the defendant to pay an amount AED 597,609 (Five hundred and ninety-seven thousand 
six hundred and nine), In addition to the legal interest of 12% from the date of due until full 
payment, and the hearing was set for a day of 30/11/2022 at 9:00 am in the remote litigation 
room BUILDING_DESC&, therefore you are required to attend or your legal representative, 
and you must submit what you have of notes or memorandum to the court at least three days 
before the hearing.
- To review the details of the case, the statements and memoranda and to submit the defense 
request and other requests, Dubai Court's electronic smart services should be used. For 
subscription, kingly click on this link.
Prepared by: Nada Abdulqader Al-Khamri  Date of approval: 11:06:44 23-11-2022

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608
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املال والأعمال
�ضندوق اأبوظبي للتنمية ميول اأنظمة وحمطات حديثة للمياه يف الأرجنتني بقيمة 105.8 مليون درهم

واملوؤ�س�سات  ال�����س��رك��ات  ت�����س��ج��ي��ع 
اإج��راءات عملية �سمن  على اتخاذ 
توا�سلها  لتعزيز  ا�سرتاتيجيتها 

وتفاعلها مع الأطراف املعنية.

•• دبي-الفجر:

موؤخراً  دب��ي  غ��رف��ة جت���ارة  نظمت 
التنفيذيني”  ال���روؤو����س���اء  “حوار 
التاأثر  “تعزيز  ع����ن����وان  حت����ت 
وحت�سني القيمة من خلل اإ�سراك 
ال�ستدامة”،  يف  املعنية  الأط���راف 
فعاليات  ب���داي���ة  يف  ن��ظ��م  وال�����ذي 
الذي   2022 ال�ستدامة  اأ�سبوع 
للدفع  ���س��ن��وي��اً  ال���غ���رف���ة  ت��ن��ظ��م��ه 
القطاع  يف  ال����س���ت���دام���ة  ب���اأج���ن���دة 

اخلا�س.
و����س���ه���د احل���������وار م�������س���ارك���ة مها 
ال���ق���رق���اوي، م��دي��ر ت��ن��ف��ي��ذي دعم 
غرف  يف  الأع���م���ال  ق��ط��اع  م�سالح 
فال�سيوين،  وم���ا����س���ي���م���و  دب��������ي، 
الرئي�س التنفيذي ل�سركة الحتاد 
ال�سادرات، وبراين لوجن،  لئتمان 
الأو�سط  لل�سرق  بوينج  عام  مدير 
باجنو،  وعبا�س  اأفريقيا،  و�سمال 

لل�سرق  اإ�س”  ب��ي  “يو  ع��ام  م��دي��ر 
الأو�سط واآ�سيا الو�سطى، والدكتور 
ل�  التنفيذي  الرئي�س  ب��در،  ن��روز 
والذين  بارتر�سيب”،  “اإنفيجن 
حول  قيمة  روؤى  احل�سور  �ساركوا 
التنوع والإندماج وال�سرتاتيجيات 
والأدوات  امل���م���ار����س���ات  واأف�������س���ل 
وامل������وؤ�������س������رات ل���ت���ع���زي���ز اإ������س�����راك 
امل��ع��ن��ي��ة يف و�سع  ك��اف��ة الأط������راف 

ا�سرتاتيجيات ال�ستدامة. 
قالت  الفتتاحية،  كلمتها  وخ��لل 
منهجية  اأي  اإن  ال���ق���رق���اوي  م��ه��ا 
التزاماً  تتطلب  فعالة لل�ستدامة 
من قبل قادة الأعمال، والأطراف 
امل��ع��ن��ي��ة اخل���ارج���ي���ة ح���ت���ى حتقق 
ت��اأث��ر حقيقي،  اأه��داف��ه��ا يف خ��ل��ق 
جتارة  غ��رف��ة  اأ���س��ب��وع  اإن  م�سيفًة 
الروؤو�ساء  وحوار  لل�ستدامة  دبي 
مثالية  من�سة  يوفر  التنفيذيني 
التي  وال�سراكات  التعاون  لتعزيز 

اإدارة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ل��ل�����س��رك��ات، 
املعنية،  الأطراف  توقعات  وتنظيم 
واحلفاظ على العلقات والروابط 
لتحقيق  ج���وه���ري���ة  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي 
و�سعتها  التي  ال�ستدامة  اأه���داف 
ال�����س��رك��ات. واأ����س���ار امل��ت��ح��دث��ون يف 
التعريفية  وع��رو���س��ه��م  كلماتهم 
ا�سرتاتيجيات  و���س��ع  اأه��م��ي��ة  اإىل 
ت�ستهدف  ل����ل����ت����وا�����س����ل  ف����ع����ال����ة 
اإياها  معتربين  املعنية،  الأط���راف 
جزءاً اأ�سا�سياً يف جناح جهود الدفع 

بال�ستدامة.
اأ����س���ب���وع غرفة  وت�����س��م��ل ف��ع��ال��ي��ات 
جت������ارة دب�����ي ل���ل����س���ت���دام���ة ال����ذي 
ن��وف��م��رب اجل����اري   21 ان��ط��ل��ق يف 
الأط�����راف  “اإ�سراك  ���س��ع��ار  حت���ت 
وي�ستمر  ال�ستدامة”  يف  املعنية 
جل�سة  تنظيم  نوفمرب،   25 حتى 
الفر�س  ح���ول  م�����س��ت��دي��رة  ن��ق��ا���س 
املتعلقة  واحل����ل����ول  وال���ت���ح���دي���ات 

تخلق نتائج ملمو�سة وحتفز التغر 
الإيجابي.  واأكدت القرقاوي على 
الأطراف  تلعبه  الذي  الهام  الدور 
الرية  املعنية يف توفر اخل��ربات 
ت�ساهم يف  التي  والأفكار اجلديدة 
املبتكرة  ب��احل��ل��ول  ال�����س��رك��ات  رف���د 
ال�ستدامة  حت��دي��ات  تناق�س  التي 
م�سرًة  املجتمعي،  التاأثر  وتعزز 
غ���رف دبي  اأن  اإىل  امل��ج��ال  ه���ذا  يف 
تلعب  اجل���دي���دة،  هيكلتها  ووف����ق 
تعزيز  يف  ون�����س��ط��اً  ح���ي���وي���اً  دوراً 
املعنية  الأط��راف  وم�ساركة  تفاعل 
من القطاع اخلا�س، واإ�سراكهم يف 
التي  واملبادرات  ال�سيا�سات  �سياغة 

تقود م�سرة التنمية امل�ستدامة.
احلوار  يف  املتحدثون  وا�ستعر�س 
املعنية  الأط�����راف  اأه��م��ي��ة حت��دي��د 
قنوات  خلق  على  القادرة  املختلفة 
وامل�ساهمة  الثقة  وب��ن��اء  التوا�سل 
ال�ستدامة  م���ب���ادرات  يف  بفعالية 

املعنية،  اأن تدعم تفاعل الأط��راف 
بالإ�سافة اإىل تنظيم معر�س حول 

الأعمال واملبادرات امل�ستدامة.  
ال�ستدامة  اأ����س���ب���وع  خ�����لل  ومت 

اإطلق حملة حتت �سعار “ لنوحد 
وتفاعل  اإ�سراك  تعزيز  يف  جهودنا 
ال�ستدامة”،  يف  املعنية  الأط���راف 
ت�ستهدف  ال����ت����ي  احل���م���ل���ة  وه������ي 

العملء، وجل�سة  باإ�سراك وتفاعل 
ن��ق��ا���س��ي��ة اأخ�������رى ت�����س��م اأط����راف����اً 
معنية متعددة ت�سلط ال�سوء على 
باإمكانها  ال��ت��ي  املبتكرة  التقنيات 

نظمته غرفة جتارة دبي مع �نطالق فعاليات �أ�سبوع �ال�ستد�مة

حوار الروؤ�ضاء التنفيذيني ي�ضتعر�س اأهمية اإ�ضراك كافة الأطراف املعنية يف و�ضع ا�ضراتيجيات ال�ضتدامة 

القمزي،  جوله  �سيف  عبداهلل  �سعيد  �سعادة  التوقيع  مرا�سم 
امل�سوؤولني  الأرجنتني، وع��دد من  ل��دى  الإم���ارات  دول��ة  �سفر 
�سيف  حممد  �سعادة  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه  اجلانبني.  ك��ل  يف 
ال�سويدي: “اإننا نحر�س على تعزيز علقاتنا ال�سرتاتيجية 
مع الدول ال�سريكة، وم�ساندتها على تنفيذ براجمها التنموية 
التي تتما�سى مع روؤية ال�سندوق الهادفة اإىل حتقيق التنمية 
وجت�سد  النامية،  ال��دول  ملجتمعات  والجتماعية  القت�سادية 
ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  دع��م  يف  ال�سندوق  اهتمام  التفاقية 
حتقيق  يف  ب��دوره��ا  ت�سهم  وال��ت��ي  احليوية،  القطاعات  �سمن 
�سيعمل  ال�سندوق  اأن  اإىل  لف��ت��اً  امل�ستدامة،  التنمية  اأه���داف 
املرجوة من هذه  الغايات  الأرجنتني على حتقيق  مع حكومة 
التفاقية والنهو�س بهذا القطاع الرئي�سي من خلل امل�ساهمة 

واإن�ساء  القائمة،  املياه  و�سبكات  اأنظمة  كفاءة  ورفع  يف تطوير 
حمطات حديثة تدعم توفر وا�ستدامة املياه مبا يلبي خمتلف 
احتياجات ال�سكان«. من جانبه، اأعرب �سعادة خوان �سجياريتي، 
عن �سكره وتقديره لدولة الإمارات العربية املتحدة، و�سندوق 
تعزيز  يف  وجهودهم  ال��ري��ادي  دوره���م  على  للتنمية  اأبوظبي 
م�سرة التنمية القت�سادية ال�ساملة ملختلف دول العامل، حيث 
ذات  التنموية  امل�ساريع  دعم  ال يف  فعنّ ب�سكل  ال�سندوق  ي�ساهم 
التفاقية  هذه  اأن  اإىل  م�سراً  الأرجنتني،  حلكومة  الأول��وي��ة 
�ست�ساهم يف حتقيق اأهدافنا الوطنية من خلل تطوير اأنظمة 
الكثافة  املناطق ذات  املائية وحتديث �سبكاتها، وتزويد  امل��وارد 
ال�سكانية مبحطات للمياه تعمل وفق تقنيامتتقدمة، ت�ساهم 

يف توفر املياه ب�سكل اآمن وم�ستدام«.

•• اأبوظبي-وام:

وقع �سندوق اأبوظبي للتنمية اتفاقية مع حكومة الأرجنتني 
 105.8 بقيمة  للمياه  حديثة  اأنظمة  بناء  م�سروع  لتمويل 
اأمريكي”،  دولر  م��ل��ي��ون   28.8“ ي��ع��ادل  م��ا  دره����م،  م��ل��ي��ون 
للمياه  متكاملة  حمطات  اإن�ساء  اإىل  التفاقية  تهدف  حيث 
يف  التفاقية  وت�ساهم  كما  متطورة،  وتقنيات  باأنظمة  تعمل 
26 قرية يف  القائمة يف  املياه  تاأهيل وتو�سعة حمطات  اإع��ادة 

حمافظة قرطبة الأرجنتينية.
عام  مدير  ال�سويدي،  �سيف  حممد  �سعادة  التفاقية،  ووق��ع 
الأرجنتني،  حكومة  جانب  وم��ن  للتنمية،  اأبوظبي  �سندوق 
وح�سر  ق��رط��ب��ة،  ولي���ة  حم��اف��ظ  �سجياريتي،  خ���وان  ���س��ع��ادة 

مع �إدر�ج ثامن �سندوق فيها  

�ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية يك�ضف عن الهوية اجلديدة ملن�ضة �ضناديق ال�ضتثمار املتداولة 

اأبوظبي ت�ضت�ضيف ملتقى ال�ضتثمار ال�ضنوي يف مايو 2023 
•• اأبوظبي- وام:

ت�ست�سيف اأبوظبي اأعمال الدورة ال�12 مللتقى ال�ستثمار ال�سنوي، 
�سعار  2023، حتت  10 مايو  اإىل   8 الفرتة من  ينعقد يف  ال��ذي 
اأوجه ال�ستثمار: فر�س ال�ستثمار امل�ستقبلية لتعزيز  “التحول يف 
بح�سور  وذل��ك   ،“ الزده���ار  و  والتنوع  امل�ستدام  القت�سادي  النمو 
العامليني  امل�ستثمرين  وك��ب��ار  ال���دول  ممثلي  م��ن  وا�سعة  وم�ساركة 
وقادة الأعمال الدوليني من القطاعني العام واخلا�س ل�ستعرا�س 
اآخر امل�ستجدات و�سبل تعزيز التنمية امل�ستدامة واحللول امل�ستقبلية 

للقت�ساد العاملي. 
وحتظى ا�ست�سافة الدورة ال�مقبلة مللتقى ال�ستثمار ال�سنوي، التي 
وزارة  بدعم  �سحفي،  موؤمتر  هام�س  على  ام�س  عنها  الإع���لن  مت 
وتتما�سى مع  الإم���ارات،  دول��ة  املتقدمة يف  والتكنولوجيا  ال�سناعة 
اإىل ا�ستقطاب امل�سنعني وامل�ستثمرين واملبتكرين  جهودها الرامية 
“ا�سنع  حملة  �سمن  الدولة  يف  اأعمالهم  لتاأ�سي�س  الأعمال  ورواد 
من  نخبة  ال�سنوي  ال�ستثمار  ملتقى  يف  وي�سارك  الإم�����ارات«.   يف 

واخل���رباء  وامل�ستثمرين  ال��ق��رار  ��ن��اع  ���سُ
والأكادمييني من خمتلف اأنحاء العامل 
ملناق�سة التحولت التي ي�سهدها امل�سهد 
ال�ستثماري يف ظل املتغرات املت�سارعة، 
حيث تتميز البيئة احلالية بالكثر من 
والقت�سادية،  اجليو�سيا�سية  التحديات 
ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  على  توؤثر  التي 
ومتويل  امل��ب��ا���س��رة،  والأج��ن��ب��ي��ة  املحلية 
مثل  للقت�سادات  احليوية  القطاعات 
النا�سئة  وامل�������س���اري���ع  الأع����م����ال،  ري������ادة 

وال�سغرة واملتو�سطة. 
التوجهات  امل��ل��ت��ق��ى  ي���ت���ن���اول  ك����ذل����ك، 
الذي  الرقمي  التحول  ظل  يف  احلديثة 
والنامية  املتطورة  القت�سادات  ت�سهده 
على حد �سواء. ويخ�س�س امللتقى جل�سات 
امل�ستقبل  مدن  ل�ست�سراف  عمل  وور���س 
مبتكرة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ا����س���ت���خ���دام  و���س��ب��ل 

للتعامل مع املتطلبات املتنامية، اإىل جانب قدرة قطاع الأعمال على 
مواكبة املتغرات، ودور ال�سركات النا�سئة وال�سغرة واملتو�سطة يف 
امل�ستقبل، واأهمية البتكار يف حتقيق النمو يف ظل املناف�سة القوية. 
و�سبل  العاملية  املال  اأ�سواق  يف  التحولت  امللتقى  حماور  ت�سمل  كما 
حت�سني مرونة �سل�سل الإمداد لل�ستفادة من فر�س النمو، وطرق 
تعميم تطبيقات الثورة ال�سناعية الرابعة والذكاء ال�سطناعي يف 
املرحلة املقبلة.  واأكد معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي، وزير 
ال�سناعة،  تطوير  جمل�س  رئي�س  نائب  اخل��ارج��ي��ة،  للتجارة  دول��ة 
ال�ستثمار  ملتقى  ق��درة  على،  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  خ��لل  كلمته  يف 
يف  امل�ستجدات  م��ع  التكيف  بهدف  فعالياته  جتديد  على  ال�سنوي 
امل��وق��ف الق��ت�����س��ادي ال��ع��امل��ي، ك��م��ا اأع����رب ع��ن ثقته يف ق���درة هذه 
الدورة من امللتقى على جمع كافة الأطراف املعنية لتقدمي حلول 
عملية ملواجهة اأية حتديات وتعزيز التنمية القت�سادية امل�ستدامة 
احليوية،  امل�سارات  من  عدد  خلل  من  للعامل  والرخاء  والزده���ار 
والتحول  املتقدمة  وال�سناعات  وال�ستدامة  الرقمنة  راأ�سها  و على 
م�ساهمة  �سيعزز  امللتقى  اأن  م�سيفاً  التجارة.  وحرية  التكنولوجي 

دولة الإمارات يف اجلهود الإقليمية والدولية املحفزة لقطاع الأعمال 
خ مكانتها على خريطة ال�ستثمار الدولية باعتبارها  العاملي، وير�سنّ
وجهًة مف�سلًة لتدفق ال�ستثمارات من خمتلف دول العامل، وتتبواأ 
مراتب متقدمة �سمن اأف�سل الوجهات العاملية اجلاذبة لل�ستثمار 
الأجنبي.  وقال معايل الزيودي يف ت�سريحات �سحافية على هام�س 
املوؤمتر، اإن ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة اإىل دولة الإمارات ت�سهد 
العام  20.7 مليار دولر يف  اإىل جتاوزها  زي��ادة ملحوظة، م�سراً 
املا�سي.  وذكر معايل الزيودي اأن الإمارات ا�ستحوذت على الن�سيب 
 40% بنحو  القادمة  الأجنبية  ال�ستثمارات  اإجمايل  من  الأك��رب 
ب���اأن الإم�����ارات تت�سدر  اإج��م��ايل ه��ذه ال���س��ت��ث��م��ارات، مو�سحاً  م��ن 
املرتبة الأويل عربياً وال� 19 عاملياً يف جذب ال�ستثمارات الأجنبية 
املبا�سرة.  من جانبه، قال معايل حممد علي ال�سرفاء، رئي�س دائرة 
التنمية القت�سادية يف اأبو ظبي “ ي�سعدنا تنظيم ملتقى ال�ستثمار 
ال�سنوي يف اأبوظبي، التي ر�سخت مكانتها كوجهًة مف�سلًة ومزدهرة 
ل��لأع��م��ال وال���س��ت��ث��م��ارات ن��ظ��راً لنهجها ال���س��ت��ب��اق��ي وامل��ن��ف��ت��ح يف 
ملناق�سة  من�سة  امللتقى  ُي�سكل  اأن  ون��اأم��ل  امل��ت��غ��رات.  م��ع  التعامل 
وطرح  وال�ستثمار،  القت�ساد  توجهات 
احللول املنا�سبة للتعامل مع امل�ستجدات 
واملتغرات يف امل�سهد القت�سادي العاملي 
اأبوظبي  “ توا�سل  واأ�ساف معاليه    .”
التي  ال��ت��ن��وي��ع الق���ت�������س���ادي،  م�����س��رة 
ح��ق��ق��ت ال��ع��دي��د م��ن الإجن������ازات خلل 
ال�������س���ن���وات امل���ا����س���ي���ة، وه����ي الإجن�������ازات 
يف  لل�ستمرار  متيناً  اأ�سا�ساً  ت�سكل  التي 

تطوير اقت�ساد املعرفة والبتكار.
الفعاليات  حتفيز  على  نحر�س  لذلك،   
اأجل و�سع حلول  واملواهب امللئمة من 
ونعمل  وامل�ستقبل.  احلا�سر  لتحديات 
ت��ر���س��ي��خ دعائم  ع��ل��ى  م�����س��ت��م��ر  ب�����س��ك��ل 
اأع���م���ال ت��وف��ر ف��ر���س النمو  م��ن��ظ��وم��ة 
والزدهار للم�ستثمرين لتحقيق اأهداف 
والجتماعية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

امل�ستدامة«. 

»اقت�ضادية اأبوظبي« ُتنجز الربط
 الإلكروين مع املناطق احلرة يف الإمارة

جمل�س �ضيدات اأعمال اأبوظبي يبحث تعزيز 
التعاون مع رائدات الأعمال يف قريغيز�ضتان

يهدف م�سروع الربط الإلكرتوين لتحقيق التكامل مع 
الوطني،  القت�سادي  ال�سجل  وبيانات  القت�ساد  وزارة 
م��ا ي����وؤدي اإىل ت��وف��ر ب��ي��ان��ات دق��ي��ق��ة و���س��ام��ل��ة وفورية 
الإمارات  دول��ة  يف  القت�سادية  واملعلومات  الرخ�س  عن 
العربية املتحدة، مبا يخدم التوجهات احلكومية املحلية 
رئي�س  ال�سرفاء،  علي  حممد  معايل  وق��ال  والحت��ادي��ة. 
جمل�س  ورئي�س  اأبوظبي  يف  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 
املناطق احلرة  الذي ي�سرف على تنظيم  املناطق احلرة، 
يف الإمارة وي�سم يف ع�سويته ممثلي اجلهات الت�سغيلية 
ل��ه��ذه امل��ن��اط��ق.. “ جن��ح��ت اأب��وظ��ب��ي يف ت��ع��زي��ز مكانتها 
والتناف�سية،  الب��ت��ك��ار  يف  العاملية  امل��راك��ز  اأف�سل  �سمن 
ومتكنت من تاأ�سي�س بيئة اقت�سادية داعمة، وبنية حتتية 
وات�سالت مب�ستويات عاملية، وتوفر فر�س وا�سعة للنمو 

والزدهار للم�ستثمرين ورواد الأعمال.

�سيدات اأعمال اأبوظبي: “تربط دولة الإمارات وجمهورية 
قرغيز�ستان علقات قوية ومتينة، حيث وقعت الدولتان 
وت�ساهم  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون  ت��دع��م  ات��ف��اق��ي��ات خمتلفة 
يف ج���ذب ال���س��ت��ث��م��ارات ..ون�����س��ع��ى ال��ي��وم اإىل ت��ع��زي��ز هذه 
ال��ع��لق��ات م���ن خ���لل ال��ع��م��ل امل�����س��رتك وت���ب���ادل املعارف 
رائ���دات  م��ك��ان��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ف��ر���س  واخل�����ربات ل�ستك�ساف 

الأعمال ودورهن الرئي�سي يف دعم النمو القت�سادي«.
اإ�سهامات  لتعزيز  نتعاون  اأن  ال��ي��وم  “ي�سعدنا  واأ���س��اف��ت: 
رائ��دات الأعمال يف منو حجم التبادل التجاري بني دولة 
الإمارات وجمهورية قرغيز�ستان، وال�ستفادة من فر�س 
جمموعة  يف  الرئي�سية  وال���س��ت��ث��م��اري  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 
والثقافة،  التعليم،  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��ق��ط��اع��ات،  م��ن  وا���س��ع��ة 
اأتابيكوفا،  اأ�سيل  قالت  جهتها،  من  وغ��ره��ا«.   وال�سياحة 
رائدات  “تلعب  الو�سطى:  اآ�سيا  يف  الن�ساء  راب��ط��ة  رئي�س 
القت�سادية  التنمية  م�����س��رة  يف  رئي�سياً  دوراً  الأع���م���ال 
التي  الأن�سطة  خلل  ..وم��ن  قرغيز�ستان  ت�سهدها  التي 
ن��ق��وم ب��ه��ا، حت��ر���س راب��ط��ة ال��ن�����س��اء يف 
والرتويج  دعمهن  على  الو�سطى  اآ�سيا 
وتقدمي  وم�������س���اري���ع���ه���ن،  لأف����ك����اره����ن 
اأر�س  لتنفيذها على  اللزمة  امل�ساعدة 
بناءة  اأجرينا حم��ادث��ات  ..ل��ق��د  ال��واق��ع 
العديد من رائدات  وواع��دة للغاية مع 
ت���رك���زت حول  اأب���وظ���ب���ي،  الأع����م����ال يف 
وتبادل  امل��ن��ط��ق��ة،  ت��واج��دن��ا يف  ت��ع��زي��ز 
القطاعات  ل��دع��م  واخل�����ربات  امل���ع���ارف 
وقرغيز�ستان  اأب��وظ��ب��ي  يف  املختلفة 
اإىل  املناق�سات  ه��ذه  ت��وؤدي  اأن  ..ون��اأم��ل 

م�ساريع م�سرتكة ناجحة«.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت دائرة التنمية القت�سادية يف اأبوظبي عن اكتمال 
القت�سادية  امل��ن��اط��ق  م��ع  الإل���ك���رتوين  ال��رب��ط  عملية 
احلرة يف الإمارة ، والتي ت�سمل 4 مناطق هي جمموعة 
واملنطقة  اق��ت�����س��ادي��ة،  منطقة   12 ت�سم  ال��ت��ي  ك��ي��زاد، 
احلرة ملطارات اأبوظبي، واملنطقة الإعلمية - اأبوظبي، 
تكامل  ، وذلك بهدف  واملنطقة احلرة يف مدينة م�سدر 
واإن�ساء قاعدة بيانات موحدة للرتاخي�س القت�سادية يف 
الإمارة. وي�سهم الربط الإلكرتوين مع املناطق احلرة يف 
للمن�ساآت  احلقيقي  امل�ستفيد  وبيانات  معلومات  توفر 
القت�سادية، الأمر الذي يتما�سى مع القوانني واللوائح 
بتبني  يتعلق  فيما  مكانتها  وي��ع��زز  ال��دول��ة،  يف  املعمول 
كذلك،  واحلوكمة.  ال�سفافية  يف  العاملية  املعاير  اأعلى 

•• اأبوظبي-وام:

رابطة  من  وف��داً  اأبوظبي  اأعمال  �سيدات  جمل�س  ا�ستقبل 
تعزيز  �سبل  لبحث  قرغيز�ستان  يف  الو�سطى  اآ�سيا  ن�ساء 
وت��ن��وي��ع ال�����س��راك��ات الق��ت�����س��ادي��ة وال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني رائ���دات 

الأعمال من كل الطرفني.
 ح�سر اللقاء �سعادة اأ�سماء الفهيم، رئي�س جمل�س �سيدات 
ن���ور ال��ت��م��ي��م��ي، ع�سو جمل�س  اأب��وظ��ب��ي، و���س��ع��ادة  اأع���م���ال 
يف  اخلا�س  القطاع  عن  وممثلني  اأبوظبي،  اأعمال  �سيدات 
مارات  من  كل  قرغيز�ستان  وف��د  و�سم  اأبوظبي.  اإم���ارة 
قرغيز�ستان؛  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  رئي�س  �سار�سكيف، 
رئ��ي�����س غ���رف���ة جت�����ارة و�سناعة  ن���ائ���ب  ب��ات��ي��ف��ا،  واأمل�������را 
يف  الن�ساء  رابطة  رئي�س  اأتابيكوفا،  واأ�سيل  قرغيز�ستان؛ 
القطاع  ممثلي  من  جمموعة  جانب  اإىل  الو�سطى،  اآ�سيا 

اخلا�س يف قرغيز�ستان.
ويف هذا ال�سدد، قالت �سعادة اأ�سماء الفهيم، رئي�س جمل�س 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي ل��لأوراق املالية  اأطلق �سوق 
ال��ه��وي��ة ال��ت��ج��اري��ة اجل��دي��دة ل�سوق 
�سناديق ال�ستثمار املتداولة التابعة 
ل���ه وذل�����ك ب���ال���ت���زام���ن م���ع اإدراج������ه 
جديداً  ا���س��ت��ث��م��ار  ����س���ن���دوَق  اأم�������س 
يتبع  موؤ�سر “فوت�سي �سوق اأبوظبي 
املوؤ�سر   ،)15 )ف����اداك���������س   ”15
امل��رج��ع��ي ل�����س��وق اأب��وظ��ب��ي ل����لأوراق 
اإطلقه يف مار�س  وال��ذي مت  املالية 

.2022
التجارية  ال���ه���وي���ة  اإط��������لق  ومت 
ال�ستثمار  �سناديق  ملن�سة  اجلديدة 
ل���لأوراق  اأب��وظ��ب��ي  امل��ت��داول��ة ل�سوق 
انطلقت  ق���د  ك���ان���ت  وال���ت���ي  امل��ال��ي��ة 
بحفل   ،2020 ال���ع���ام  يف  ر���س��م��ي��اً 
ق��رع ج��ر���س ال��ب��داي��ة ب��ال��ت��زام��ن مع 
اإدراج وب��دء ت��داول وح��دات �سندوق 
ال�����س����ت����ث����م����ار امل�������ت�������داول اجل����دي����د 
اأبوظبي  ���س��وق  ف��وت�����س��ي  “�سيمرا 
ال�ستثمار  �سناديق  �سوق  يف   ”15
من  �سندوق  ثامن  ليكون  املتداولة 
املن�سة.  اإدراج����ه يف  يتم  ال��ن��وع  ه��ذا 
فوت�سي  “�سيمرا  ���س��ن��دوق  ويتبع 
اأ�سهم  اأداء   ”15 اأب���وظ���ب���ي  ���س��وق 
“فاداك�س  ملوؤ�سر  املكونة  ال�سركات 
ا�ستثمارية  يوفر فر�ساً  مما   ،”15

والنمو  الكبر  الن�ساط  ه��ذا  ���س��اأن 
امللحوظ تر�سيخ مكانة �سوق اأبوظبي 
ك��وج��ه��ة مف�سلة  امل��ال��ي��ة  ل������لأوراق 
ل�سناديق  رئي�سي  اإق��ل��ي��م��ي  وم��رك��ز 
دعم  بجانب  امل��ت��داول��ة،  ال�ستثمار 
ل�ستقطاب  ال���ك���ب���رة  ط���م���وح���ات���ه 
متداولة  ا�ستثمار  �سناديق  واإدراج 

من ُم�سدرين عامليني. 
�سعيد حمد  ق��ال  املنا�سبة،  ه��ذه  ويف 
الظاهري، الع�سو املنتدب والرئي�س 
للأوراق  اأبوظبي  ل�سوق  التنفيذي 
ك�سوق  مي��ي��زن��ا  م��ا  “اأكر  امل��ال��ي��ة: 
املنطقة هي قدرتنا  رائ��دة يف  مالية 
وتقدمي  الب���ت���ك���ار  ع��ل��ى  امل�����س��ت��م��رة 
جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة وم��ت��ن��ام��ي��ة من 
ال��ف��ر���س ال���س��ت��ث��م��اري��ة. ك��م��ا يعزز 
ال���ت���داول يف من�سة  ن�����س��اط  ارت���ف���اع 
واإدراج  املتداولة  ال�ستثمار  �سناديق 
فوت�سي  ’�سيمرا  الثامن  ال�سندوق 
�سوق  م��ك��ان��ة   ‘15 اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق 
امل��ال��ي��ة كمركز  ل������لأوراق  اأب��وظ��ب��ي 
لإدراج  م��ف�����س��ل��ة  ووج���ه���ة  اإق��ل��ي��م��ي 
����س���ن���ادي���ق ال����س���ت���ث���م���ار امل���ت���داول���ة. 
ا�سرتاتيجيتنا  تنفيذ  اإط���ار  �سمن 
العمل  ����س���ن���وا����س���ل  ال����ط����م����وح����ة، 
منتجاتنا  جم��م��وع��ة  ت��و���س��ي��ع  ع��ل��ى 
ال�ستثمارية املتنوعة، وتعزيز كفاءة 

ال�سوق ودفع عجلة منوه امل�ستدام.«

قيمة  تاريخه يف  العام وحتى  بداية 
ال�ستثمار  �سناديق  �سوق  ت���داولت 
امل����ت����داول����ة ل����دي����ه، ح���ي���ث ب���ل���غ عدد 
 12،500 التداول حوايل  �سفقات 
243 مليون  ل�  ت��داول  األ��ف �سفقة 
ال�سناديق. ومن  وحدة من وحدات 

مبا  متنوعة،  خيارات  للم�ستثمرين 
يف ذل����ك ال�����س��ن��ادي��ق امل��ت��واف��ق��ة مع 
وال�سناديق  الإ���س��لم��ي��ة  ال�سريعة 
تغطيتها  ح����ي����ث  م�����ن  امل����ت����ن����وع����ة 
اأبوظبي  ���س��وق  و�سهد  اجل��غ��راف��ي��ة. 
ل������لأوراق امل��ال��ي��ة من����واً ك���ب���راً منذ 

واعدة للم�ستثمرين الذين يهدفون 
لتنمية ا�ستثماراتهم عرب ال�ستثمار 
من  متنوعة  �سلة  يف  الأج���ل  ط��وي��ل 
ال�������س���رك���ات الأك�������ربيف �سوق  اأ����س���ه���م 

اأبوظبي للأوراق املالية. 
و�ستوا�سل من�سة �سناديق ال�ستثمار 
التجارية  ال��ه��وي��ة  حت���ت  امل���ت���داول���ة 
اجلديدة تزويد امل�ستثمرين ب�سيولة 
اأبوظبي  �سوق  ق��درة  وتعزيز  معززة 
للأوراق املالية على البتكار وتوفر 
ا�ستثمارية  ت����داول  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
ت��غ��ط��ي جمموعة  امل�����س��ت��وى  ع��امل��ي��ة 
ال�ستثمارية.  الأدوات  من  متنوعة 
وي�ستمر ارتفاع التداولت على هذه 
ال�سناديق مدعوماً بالبنية التحتية 
ل���لأوراق  اأب��وظ��ب��ي  امل��ت��ط��ورة ل�سوق 
الرامية  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه  امل���ال���ي���ة 
وتو�سيع  وت��ع��زي��ز  الب��ت��ك��ار  ملوا�سلة 
ال�ستثمارية  واحل���ل���ول  اخل���ي���ارات 

فيه.
�سوق  ال���ت���داولت يف  قيمة  جت���اوزت 
لدى  املتداولة  ال�ستثمار  �سناديق 
�سوق اأبوظبي للأوراق املالية حاجز 
اإم�����ارات�����ي، مما  م��ل��ي��ار دره�����م   1.5
الأن�سط  ال�����س��ن��ادي��ق  ���س��وق  يجعلها 
بالأ�سواق  مقارنة  �سيولة  والأع��ل��ى 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  املماثلة 
و�سمال اأفريقيا. وتوفر هذه ال�سوق 
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املال والأعمال

»الإمارات لالأملنيوم« تربم اأكرب �ضفقة ل�ضراء �ضهادات الطاقة النظيفة من »مياه وكهرباء الإمارات« لدعم اإنتاج الأملنيوم بالطاقة ال�ضم�ضية
ق  و�سُت�سدنّ الآن،  حتى  اأبوظبي  يف  ال�سم�سية  الطاقة  ا�ستخدام  تتبع 
للأملنيوم حلوايل  العاملية  الإم��ارات  �سركة  اإنتاج  على  ال�سهادات  هذه 

80،000 طن من اأملنيوم �سيلي�ستيال.
واجلدير بالذكر اأن حجم اإنتاج ال�سركة من اأملنيوم �سيلي�ستيال كل عام 

يعتمد على واردات الطاقة ال�سم�سية من �سبكة الكهرباء.
للحتبا�س  امل�سببة  ال��غ��ازات  انبعاثات  م��ن   60% ح��وايل  اأن  يذكر 
احلراري يف عملية �سناعة الأملنيوم العاملية ناجمة عن توليدالكهرباء 
فقط ..وا�ستخدام �سركة الإمارات العاملية للأملنيوم للطاقة ال�سم�سية 
يقلل من هذه النبعاثات ب�سكل كبر مبا يتما�سى مع ال�سرتاتيجية 

الوطنية لتحقيق احلياد املناخي بحلول العام 2050.
الإمارات  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  كلبان،  بن  النا�سر  عبد  وق��ال 
العاملية  الإم���ارات  ل�سركة  التفاقية  ه��ذه  “توفر  للأملنيوم:  العاملية 

وامل�ستقبليني ..ونفخر ب�سراكتنا ال�سرتاتيجية مع الإمارات العاملية 
مع  يتما�سى  مبا  الأملنيوم  قطاع  من  الكربون  اإزال��ة  لدعم  للأملنيوم 
اأهداف ال�سرتاتيجية الوطنية لتحقيق احلياد املناخي بحلول العام 
العاملية  الإم��ارات  �سركة  تعاوننا مع  اإىل موا�سلة  ..ونتطلع   2050
وال�ستدامة  القت�ساد  اأجندة  حتقيق  يف  رئي�سي  دور  لأداء  للأملنيوم 
النظيفة  الطاقة  �سهادات  ..وتربط  املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة 
ت�سبح  اأن  وي�سرنا  بالعر�س،  املتجددة  الطاقة  م�سادر  على  الطلب 
لدة من  �سركة الإمارات العاملية للأملنيوم من عملء هذه الطاقة املونّ

م�ساريعنا الرائدة لتوليد الكهرباء من الطاقة ال�سم�سية«.
وي��ت��م اإ���س��دار ���س��ه��ادات ال��ط��اق��ة النظيفة م��ن قبل دائ���رة ال��ط��اق��ة يف 
املتجددة  للطاقة  الدولية  ال�سهادات  معاير  مع  وتتطابق  اأبوظبي 

I-RECs واأف�سل املمار�سات.

•• اأبوظبي-وام:

الطاقة  �سهادات  �سراء  عن  للأملنيوم  العاملية  الإم��ارات  �سركة  اأعلنت 
النظيفة مقابل 1،1 مليومنيجاوات-�ساعة من الكهرباء التي توفرها 
“�سيلي�ستيال”  اأملنيوم  اإن��ت��اج  لدعم  الإم����ارات،  وكهرباء  مياه  �سركة 

امل�سنوع بالطاقة ال�سم�سية.
املُنَتجة عن طريق  ال�سم�سية  ا�ستخدام الطاقة  ال�سهادات  وتتبع هذه 
حمطة نور اأبوظبي، وهي واحدة من اأكرب حمطات الطاقة ال�سم�سية 
امل�ستقلة يف العامل ..وتقع املحطة يف منطقة �سويحان باإمارة اأبوظبي، 
من  جيجاوات  حوايل1  تولد  �سم�سية  لوحة  مليون   3،2 وتت�سمن 

الكهرباء.
ومتثل هذه ال�سفقة اأكرب عملية �سراء ل�سهادات الطاقة النظيفة التي 

اأملنيوم  لإنتاج  املعتَمدة  ال�سم�سية  للطاقة  جديداً  م�سدراً  للأملنيوم 
على  الإم��ارات  وكهرباء  مياه  ل�سركة  �سكره  عن  ..معربا  �سيلي�ستيال 
�سراكتهم معنا وريادتهم يف تطوير عمليات توليد الطاقة ال�سم�سية 

يف اأبوظبي.
وا�سار اإىل اأن اأملنيوم �سيلي�ستيال وغره من املعادن منخف�سة الكربون 
تعد اأ�سا�س بناء م�ستقبل م�ستدام، ل�سركتنا ولعاملنا، وقد كان طرحه يف 
العام املا�سي نقطة حتول يف تاريخ �سركة الإمارات العاملية للأملنيوم 

وقطاع الأملنيوم بالكامل.
مياه  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ع��ل��ي،  اآل  عثمان  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
“ت�سعى �سركة مياه وكهرباء الإمارات اإىل تنفيذ  وكهرباء الإمارات: 
ال��ط��اق��ة، وت��ط��وي��ر ق����درات توليد  اإن��ت��اج  خ��ط��ة ط��م��وح��ة للتحول يف 
احلاليني  �سركائنا  دعم  اأجل  من  ا�ستثنائي  ب�سكل  ال�سم�سية  الطاقة 

»الإح�ضاء والتنمية املجتمعية« تطلق »وثيقة ال�ضارقة« خالل »منتدى ال�ضياحة وال�ضفر 2022«

�ضلطان بن اأحمد القا�ضمي ي�ضهد انطالق فعاليات 
الدورة التا�ضعة من منتدى ال�ضارقة الدويل لل�ضياحة وال�ضفر

دو تطلق تقريرًا جديدًا ي�ّضلط ال�ضوء على اأهمية
 توّجه املوؤ�ض�ضات نحو ت�ضريع وترية التحّول يف �ضبكاتها 

لل�سبكات  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��وق  ح��ج��م  ينمو 
فة بالربجميات من 1.9  الوا�سعة املعرنّ
 8.4 اإىل   2020 ع��ام  يف  دولر  مليار 
مليار دولر بحلول عام 2025، مبعدل 
%34.5. ويف  منو �سنوي مركب يبلغ 
البيانات  موؤ�س�سة  تتوقع  نف�سه،  الوقت 
ل الإنفاق على  الدولية IDC اأن ي�سجنّ
متطلبات التحول الرقمي عرب منطقة 
ال�سرق الأو�سط وتركيا واأفريقيا، معدل 
من���و ���س��ن��وي م��رك��ب ب���واق���ع 16.6% 
2020 و2025،  ب��ني  ال��ف��رتة  خ��لل 
لي�سل اإىل 58 مليار دولر بحلول عام 
من   40% ع��ل��ى  م�����س��ت��ح��وذاً   ،2025
املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستثمارات  اإجمايل 
الرئي�س  بنكران،  كرمي  وق��ال  العام.  ذلك  يف  والت�سالت 
التنفيذي لل�سوؤون التجارية يف دو: “تعمل املوؤ�س�سات عرب 
يف  التحول  م�سارات  ت�سريع  على  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
ملواكبة متطلبات  اإط��ار م�ساعيها  �سبكاتها وذلك يف  اأنظمة 
فة  ال��وا���س��ع��ة املعرنّ ال�����س��ب��ك��ات  وُت���ع���د  ال��رق��م��ي.  الق��ت�����س��اد 
لل�سبكات  ذك��ي  حل  مبثابة   SD-WAN بالربجميات  
ي�ستند  عامل  اإىل  النتقال  على  املوؤ�س�سات  مل�ساعدة  م�سمم 
اإىل ال�سحابة ورفدها بقدرات ات�سال موثوقة ذات م�ستوى 
اجلديد  تقريرنا  وي�ستك�سف  وال��ك��ف��اءة.  امل��رون��ة  م��ن  ع���اٍل 
الإمكانيات التي تتمتع بها هذه احللول ال�سبكية وقدرتها 
�سبكاتها  النجاح يف رحلة حتول  ال�سركات من  على متكني 

املوؤ�س�سية«.

•• دبي-الفجر: 

الإم����ارات  ل�سركة  ال��ت��اب��ع��ة  دو،  اأط��ل��ق��ت 
جديداً  ت��ق��ري��راً  املتكاملة،  للت�سالت 
تذليل  اأهمية  على  ال�سوء  فيه  �سلنّطت 
م�سارات  خلق  دون  حتول  التي  العقبات 
الركيزة  ب��اع��ت��ب��اره  ل��لب��ت��ك��ار  ج���دي���دة 
الأ�سا�سية لدفع وترة التحول يف جمال 
خمرجات  واأ���س��ارت  املوؤ�س�سية.  ال�سبكات 
“ت�سريع  ال���ذي ح��م��ل ع��ن��وان  ال��ت��ق��ري��ر 
اأن  اإىل  املوؤ�س�سات”  ���س��ب��ك��ات  حت�����ول 
ال�سركات عرب خمتلف قطاعات الأعمال 
احلالية  منهجياتها  تغير  اإىل  حت��ت��اج 

خف�س  يف  النجاح  اأرادت  ما  اإذا  ال�سبكات  باأنظمة  اخلا�سة 
التكاليف وتو�سيع نطاق القدرات والإمكانيات، وخا�سة يف 
واخلدمات  احللول  اعتماد  نحو  املت�سارعة  التوجهات  ظل 

الرقمية. 
-DS( بالربجميات  ف��ة  امل��ع��رنّ الوا�سعة  ال�سبكات  ��ل  ومت��ثنّ
على  وال��ت��ط��ور  ال��ت��ح��ول  م��ن  التالية  امل��وج��ة   )NAW
م�����س��ت��وى ال�����س��ب��ك��ات امل��وؤ���س�����س��ي��ة، وُت��ع��د مب��ث��اب��ة ح��ل مبتكر 
للتعامل مع التحديات املتزايدة التي تواجه املوؤ�س�سات على 
م�ستوى اأنظمة تكنولوجيا املعلومات اخلا�سة بهم. وتتمتع 
كبرة  باإمكانيات  بالربجميات  فة  املعرنّ الوا�سعة  ال�سبكات 
جتعل منها اأ�سا�ساً قوياً ومرناً لدفع عجلة التحول الرقمي 
امل�ستقبل  متطلبات  مل��واك��ب��ة  ال�����س��رك��ات  ج��ه��وزي��ة  وت��ع��زي��ز 
اأن  اآند ماركت�س”  “ري�سرت�س  الرقمي.  وتتوقع موؤ�س�سة 

يف  الإح�سائية  البيانات  على  تعتمد  وتنموية  �سياحية  بيئة 
تعزز من  والتي  امل�ستمرة،  التطوير  �سيا�سات وخطط  و�سع 
مكانة ال�سارقة على خارطة املدن العاملية، ومن هذا املنطلق 
تاأتي اأهمية م�ساركتنا يف منتدى ال�سارقة الدويل لل�سياحة 
التنمية  جهود  لدعم  البناء  التعاون  لذلك  كثمرة  وال�سفر 

ال�ساملة التيتنتهجها الإمارة«.
واملعمارية  احل�����س��اري��ة  ال��ن��ه�����س��ة  م��ع��امل  ال��وث��ي��ق��ة  وت����ربز 
العاملي  الريادي  الإم��ارة، ودوره��ا  بها  تتميز  التي  والفكرية 
الأ�سيلة.  الثقافة  قيم  وتكري�س  الفنون  رعاية  �سعيد  على 
اإقليمية وعاملية، ومكانة  األقاب  بعدة  تتويجها  اأثمر عن  ما 
من  ب��ه  تتمتع  مب��ا  عاملياً،  رائ���دة  �سياحية  كوجهة  ال�سارقة 
من  به  حتفل  وم��ا  و�سياحية،  واقت�سادية  ثقافية  فعاليات 
القطاعات  خمتلف  ت�ستهدف  عاملية  ومعار�س  مهرجانات 

التنموية.

وتثقيفية �ساملة حول الإمارة، يتعرف من خللها اجلمهور 
على اخل�سائ�س ال�سكانية يف الإمارة، وتق�سيماتها الإدارية، 
وعمرانها، وثقافتها، ومعاملها ال�سياحية واحلالة التعليمية 
وال�سحية والبيئية، وما تتميز به من متانة اقت�ساد، واإ�سهام 
تنتهجها  التي  التنمية  عمليات  يف  الب�سرية  للقوى  فاعل 
حتت توجيهات وروؤى �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 

بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة.
وح���ول م�����س��ارك��ة دائ����رة الإح�����س��اء يف امل��ع��ر���س، ق���ال �ساملني 
دروي�س، مدير اإدارة الت�سال احلكومي واخلدمات امل�ساندة 
“ ل  ال�����س��ارق��ة..  يف  املجتمعية  والتنمية  الإح�����س��اء  ب��دائ��رة 
يخفى مدى الرتباط الوثيق بني دائرة الإح�ساء والتنمية 
بال�سارقة،  وال�سياحي  التجاري  الإمناء  املجتمعية مع هيئة 
من  عن�سراً  ال��دائ��رة  ت�سدرها  التي  املعلومات  متثل  حيث 
وخلق  القت�سادية،  بناها  تعزيز  يف  ال�سارقة  ري��ادة  عنا�سر 

•• ال�صارقة-وام:

اأطلقت دائرة الإح�ساء والتنمية املجتمعية بال�سارقة، اأم�س 
ال�سارقة  “منتدى  التا�سعة من  ال��دورة  خلل م�ساركتها يف 
�سكل  يف  ال�سارقة”،  “وثيقة  وال�سفر”،  لل�سياحة  ال��دويل 
و”جمتمعنا”،  “اإمارتنا”،  اأج�����زاء،   3 اإىل  مق�سم  كتيب 
والذي ميثل ملفاً تعريفياً �سامًل حول اإمارة  و”مدينتنا”، 
املنتدى  يف  خا�ساً  جناحاً  الدائرة  خ�س�ست  حيث  ال�سارقة، 
لتعريف الزوار مب�سروع “تعداد ال�سارقة 2022” واأهميته 
الإم��ارة، وتوعية  والتنموية يف  القت�سادية  البنى  تعزيز  يف 
اجل��م��ه��ور ب�����س��رورة ال��ت��ع��اون م��ع م��ن��دوب��ي ال��دائ��رة لإجناح 
قطاعات  خمتلف  على  باملنفعة  ي��ع��ود  مب��ا  ال��ت��ع��داد،  عملية 

املجتمع.
معرفية  خل�سة  ت��وف��ر  اإىل  ال�سارقة”  “وثيقة  وت��ه��دف 

ال�سارقة الدويل لل�سياحة وال�سفر 
وور�سه  ج��ل�����س��ات��ه  خ���لل   2022
لقطاع  وال���ت���وج���ه���ات  امل���ت���غ���رات 
والت�سورات  ال���ع���امل���ي،  ال�����س��ي��اح��ة 
يف  ب��ال��ق��ط��اع  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل�ستقبلية 
اإم�������ارة ال�����س��ارق��ة وامل��ن��ط��ق��ة، كما 
املمار�سات  اأف�������س���ل  ي�����س��ت��ع��ر���س 
امل���ب���ت���ك���رة يف ال�������س���ي���اح���ة، وت���ب���ادل 
الأف����ك����ار وال�������روؤى م���ع ن��خ��ب��ة من 
���س��ن��اع ال���ق���رار وامل��ت��خ�����س�����س��ني يف 
ال�����س��ي��اح��ي م���ن خمتلف  ال��ق��ط��اع 
امل�ساريع  لتطوير  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
وتر�سيخ  ال�����س��ي��اح��ي��ة،  واخل���دم���ات 

مبداأ ال�سياحة امل�ستدامة.

امل��ج��ت��م��ع��ي ال���وا����س���ع ل����دى ال�����زوار 
على  والإق��ب��ال  ال�ستدامة  باأهمية 
ال�سروري  م���ن  جت��ع��ل  وج��ه��ات��ه��ا 
احلكوميني  امل�������س���وؤول���ني  ت����ع����اون 
ال�سياحة  ق���ط���اع  يف  وال���ع���ام���ل���ني 
للرتويج  ال�����س��ي��اح��ة  ���س��رك��ات  م���ع 
قيمة  متثل  بو�سفها  لل�ستدامة، 
ال��ق��ط��اع، وتعد  ه���ذا  اإىل  م�����س��اف��ة 
و�سداقة  ت��ط��وراً  اأك���ر  مب�ستقبل 
عر�س  احلفل  تخلل  كما  للبيئة. 
واأبرز  ال�سارقة  ح��ول  مرئي  فيلم 
ال�سياحية  وم��ع��امل��ه��ا  م��ق��وم��ات��ه��ا 
امل����ج����الت  امل���ت���ن���وع���ة يف خم���ت���ل���ف 
والثقافية  وال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

نائب  ���س��م��و  وت��ف�����س��ل  وغ����ره����ا. 
خ���ت���ام حفل  ال�������س���ارق���ة يف  ح���اك���م 
وال�سركاء  الرعاة  بتكرمي  الفتتاح 
والتقط  امل��ن��ت��دى  يف  وامل��ت��ح��دث��ني 

معهم ال�سور التذكارية.
الفتتاح  ف��ع��ال��ي��ات  ه��ام�����س  وع��ل��ى 
املعر�س  اأروق������ة  يف  ���س��م��وه  جت���ول 
�ساركت  ال��ذي  للمنتدى  امل�ساحب 
ف��ي��ه ه��ي��ئ��ات وج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة يف 
���س��م��وه على  ال�������س���ارق���ة، م��ت��ع��رف��اً 
تقدمه  واأب��رز ما  م�ساركة اجلهات 
ومبادرات  وم��ع��امل  م�����س��اري��ع  م��ن 
الإمارة  على  وانعكا�سها  �سياحية 
منتدى  وي��ن��اق�����س  واق���ت�������س���اده���ا. 

•• ال�صارقة -وام:

�سلطان  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
القا�سمي  �سلطان  ب��ن  حم��م��د  ب��ن 
ال�سارقة،  حاكم  ون��ائ��ب  عهد  ويل 
�سهد �سمو ال�سيخ �سلطان بن اأحمد 
حاكم  نائب  القا�سمي  �سلطان  بن 
ال�����س��ارق��ة، ���س��ب��اح اأم�����س، يف مركز 
فعاليات  انطلق  ال�سارقة،  اإك�سبو 
“منتدى  م���ن  ال��ت��ا���س��ع��ة  ال�������دورة 
لل�سياحة  ال����������دويل  ال���������س����ارق����ة 
تنظمه  ال��ذي   ،2022 وال�سفر” 
هيئة الإمناء التجاري وال�سياحي، 
حتت �سعار “بناء م�ستقبل م�ستدام 

لل�سياحة«.
واأل���ق���ى م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن طوق 
امل�������ري، وزي������ر الق���ت�������س���اد خلل 
اأن  فيها  اأك��د  كلمة  الف��ت��ت��اح  حفل 
اأ�سواطاً  ق��ط��ع��ت  الإم�������ارات  دول����ة 
التحتية  البنية  تطوير  يف  وا�سعة 
ال�سياحية للدولة، وتنويع املقا�سد 
باإطلق  ت��ع��ززت  ال��ت��ي  ال�سياحية، 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�سرتاتيجية  اهلل”،  “رعاه 
2031، والتي  الوطنية لل�سياحة 
ت�����س��ت��ه��دف رف���ع م��ك��ان��ة الإم������ارات 
ك���اأف�������س���ل ه���وي���ة ���س��ي��اح��ي��ة حول 
وجهة  مكانتها  وت��ر���س��ي��خ  ال��ع��امل، 
�سياحية رائ��دة، مبنية على التنوع 
ال�ستفادة  خ���لل  م���ن  ال�����س��ي��اح��ي 
من املميزات واخل�سائ�س الفريدة 
لإمارات الدولة ال�سبع. واأ�سار ابن 
القت�ساد  وزارة  �سعي  اإىل  ط���وق 
�سركائها من اجلهات  للتعاون مع 
ال�سياحية  وامل��ح��ل��ي��ة  الحت����ادي����ة 
املعنية و�سركات الطران ومنظمة 
ال�����س��ي��اح��ة ال��ع��امل��ي��ة، ل��ت��ن��ف��ي��ذ 25 
ت�سعى  �سياحية  و�سيا�سة  م��ب��ادرة 
م�ساهمة  زي����ادة  اإىل  خ��لل��ه��ا  م��ن 
القطاع ال�سياحي يف الناجت املحلي 
الوطني  ل��لق��ت�����س��اد  الإج����م����ايل 
بحلول  دره�����م،  م��ل��ي��ار   450 اإىل 
ا�ستثمارات  وج���ذب   ،2031 ع��ام 
���س��ي��اح��ي��ة ل���ل���دول���ة ب��ق��ي��م��ة 100 
م���ل���ي���ار دره�������م، وا����س���ت���ق���ط���اب 40 

مليون نزيل فندقي.

ال�سياحي  القطاع  لتطوير وتنمية 
ا�ستثمار  خ���لل  م���ن  الإم�������ارة،  يف 
املتاحة،  وامل������وارد  ال��و���س��ائ��ل  ك��اف��ة 
ال�����س��ارق��ة على  ت��ع��زز ح�سور  ال��ت��ي 
العاملية، متا�سياً  ال�سياحة  خريطة 
مع روؤى وتوجيهات �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
اأ�سبحت  ح��ي��ث  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م 
متنوعة  مبحفظة  حتظى  الإم���ارة 
ال�سياحية  وامل��ع��امل  ال��ت��ج��ارب  م��ن 
وامل�ساريع التنموية النوعية، خا�سة 
ال�سياحة  ب��ق��ط��اع  ي��رت��ب��ط  ف��ي��م��ا 
البيئية و�سياحة املغامرات. واأو�سح 
اأثبتت  اأن ال�سنوات الأخرة  املدفع 
ال�����س��ي��اح��ة وقدرته  ق��ط��اع  م��رون��ة 
على التكيف مع املتغرات العاملية، 
لفتاً اإىل اأن دولة الإمارات اأدركت 
كداعم  ال�����س��ي��اح��ة  ق���ط���اع  اأه���م���ي���ة 
وك��ب��ر لقت�ساد  م��ه��م  اق��ت�����س��ادي 
تاأثره على حياة  ال��دول��ة، وم��دى 
ا�ستثمرت  حيث  واملجتمع،  النا�س 
م�����ا ت���ت���م���ي���ز ب�����ه ك�����ل واح���������دة من 
ع يف تعزيز  اإماراتها ال�سبع من تنونّ

و�سلنّط وزير القت�ساد ال�سوء على 
الإجنازات ال�سياحية الرائدة التي 
احتلت  ح��ي��ث  الإم������ارات،  حققتها 
م�ستوى  على  الأول  املركز  الدولة 
25 عاملياً  وال����  الأو����س���ط،  ال�����س��رق 
ال�سياحية  التناف�سية  موؤ�سرات  يف 
ك��م��ا حلت   ،2021 ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي��ة 
�سمن  ع���امل���ي���اً   11 ال�����  امل���رك���ز  يف 
ال�����س��ي��اح��ي��ة جذباً  امل��ق��ا���س��د  اأع��ل��ى 
واحتفظت   ،2020 ل��ع��ام  ل��ل��زوار 
مبكانتها  ���س��ن��وات   10 م���دار  على 
العامل  يف  وجهة   12 اأعلى  �سمن 
ق�����ادرة ع��ل��ى ج���ذب اأك����ر م���ن 10 
مليني زائر �سنويا، وبلغ اإجمايل 
م�ساهمة ال�سياحة يف الناجت املحلي 
الوطني  ل��لق��ت�����س��اد  الإج����م����ايل 

177 مليار درهم.
امل��دف��ع، رئي�س  واأك���د خ��ال��د جا�سم 
وال�سياحي  التجاري  الإمن��اء  هيئة 
خ����لل  ك���ل���م���ت���ه  يف  ب����ال���������س����ارق����ة 
ال�سارقة  اإم����ارة  ح��ر���س  الف��ت��ت��اح، 
على العمل مع كافة �سركائها من 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة من  خمتلف 
ا�سرتاتيجية  خ��ط��ٍط  و���س��ع  اأج����ل 

اأثمر عن  ما  ال�سياحية،  منتجاتها 
رف���ع ج��اذب��ي��ة ال���دول���ة ل���ل���زوار من 
مكانة  ز  وع��زَّ العامل،  اأنحاء  جميع 
ال�سياحة  خ��ارط��ة  ع��ل��ى  الإم�����ارات 
اإ�سهام  اأن  اإىل  م�����س��راً  ال��ع��امل��ي��ة، 
الناجت  م��ن  باملئة   12 ب���  ال�سياحة 
امل��ح��ل��ي ل��ل��دول��ة دل��ي��ل ع��ل��ى ري���ادة 
يبلغ  الإماراتية، يف حني  ال�سياحة 

املعدل العاملي 10 باملئة.
وخ����لل احل��ف��ل ا���س��ت��ع��ر���س جيوم 
الأعمال  ت��ط��وي��ر  م���دي���ر  م��ا���س��ي، 
مب��ج��م��وع��ة اإك�����س��ب��ي��دي��ا يف دول����ة 
عن  واإف��ري��ق��ي��ا، ملخ�ساً  الإم����ارات 
جم��م��وع��ة ال���درا����س���ات والأب���ح���اث 
التي قامت بها اإك�سبيديا، وجمعت 
مليار   70 ح�����وايل  خ��لل��ه��ا  م���ن 
جيجا بايت من البيانات، بالتعاون 
لإمداد  مع “ويكفيليد للبحوث”، 
القطاع  ع���ن  امل�������س���وؤول���ة  اجل���ه���ات 
اللزمة  ب��امل��ع��ل��وم��ات  ال�����س��ي��اح��ي 
ملعرفة رغبات امل�سافرين من خلل 
واهتماماتهم،  اأه��داف��ه��م  حت��ل��ي��ل 

واإنفاقهم على قطاع ال�سياحة.
زي��ادة الوعي  اأن  اإىل  واأ���س��ار ما�سي 

•• دبي – الفجر: 

توعوية  حملة  دب���ي  ج��م��ارك  اأط��ل��ق��ت 
ومبادراتها  الرقمية  خدماتها  ح��ول 
املبتكرة اخلا�سة بالإجراءات التي تكفل 
و  وامل�سافرين،  ال�سياح  حركة  ت�سهيل 
ال�ستفادة  حتقيق  اإىل  ال��دائ��رة  ت�سعى 
ه�����ذه احل���م���ل���ة نظراً  م����ن  ال���ق�������س���وى 
القادمني  امل�سافرين  اأع��داد  لت�ساعف 
زخم  ن��ت��ي��ج��ة   ، ح���ال���ي���اً  ال����دول����ة  اإىل 
حيث  املتلحقة  والأح��داث  الفعاليات 
ال�ستوي،  مبو�سمها  الإم�����ارات  تتميز 
ع�سرات  ا���س��ت��ق��ب��ال  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
العامل  ك���اأ����س  م�����س��ج��ع��ي  م���ن  الألف 
انطلق  ، وكذلك قرب   2022 قطر 
ي�ستمر  وال��ذي  للت�سوق  دبي  مهرجان 
دي�سمرب   15 م�����ن  ال�����ف�����رتة  خ������لل 
 ، يناير2023   29 ح��ت��ى   2022
وتهدف جمارك دبي من هذه احلملة  
مكتوم  اآل  م���ط���ار  م���ن  ت��ن��ط��ل��ق  ال���ت���ي 
رفع  و  امل�سافرين  تعريف  اإىل  ال��دويل 
م�ستوى وعيهم  بالأنظمة الذكية التي 
تتيح لهم  اإجناز معاملتهم يف دقائق 
م��ع��دودة م��ن خ��لل الأج��ه��زة الذكية، 
ه���و م�سموح  ال��ت��ع��ري��ف مب���ا  وك���ذل���ك 

وت�سمنت  امل�سافر.  مع  حمله  وممنوع 
لتطبيق  ار����س���ادي���ة  ل���وح���ات  احل��م��ل��ة 
“الإف�ساح املبكر الذكي” والذي يتيح 
امل�سبق  الإف�����س��اح  دب���ي  اإىل  ل��ل��ق��ادم��ني 
ال�سخ�سية  الأم��ت��ع��ة  )ال��ب�����س��ائ��ع،  ع��ن 
واملبالغ  املعدنية،  العملت  وال��ه��داي��ا، 
النقدية( الواردة ب�سحبة امل�سافر، كما 
اجناز  طلب  خا�سية  التطبيق  ي��وف��ر 
امل��ع��ام��لت ال����واردة قبل ال��و���س��ول اإىل 
عبورهم  وق���ت  يخت�سر  مب��ا  ال���دول���ة، 
الإجراءات  لإنهاء  الأحمر  امل�سار  عرب 
اجلمركية يف اأقل من 4 دقائق، وت�سمل 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ت��ط��وي��ر النظام 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  خا�سية  تفعيل 
على  ال��ت��ع��رف  م��ن  التطبيق  بتمكني 
مبجرد  عنها  الإف�����س��اح  امل����راد  ال�سلع 
ت�سويرها ومن ثم تقدمي رمز املن�سق 
امل�ستحقة  الر�سوم اجلمركية  وحتديد 
تفعيل  التحديث  �سي�سمل  كما  عليها، 
وتخزين  ل����ق����راءة  ال�����س��وئ��ي  امل���ا����س���ح 
اإىل  ال�����س��ف��ر دون احل���اج���ة  م��ع��ل��وم��ات 
خدمات  ع���ل���ى  والط��������لع  ت��ع��ب��ئ��ت��ه��ا، 
ال�����دويل بتحديد  دب����ي  م���ط���ار  م��ب��ن��ى 
م����واق����ع امل���ط���اع���م، وال�������س���وق احل�����رة، 
تواجد  وم���ن���اط���ق  اخل������روج  وب����واب����ات 

�سخ�سي  طابع  ذات  والهدايا  الأمتعة 
وبكميات حم���دودة غ��ر جت��اري��ة، واأل 
جتارة  يف  العاملني  من  امل�سافر  يكون 
الر�سوم  وتفر�س  بحوزته،  التي  امل��واد 
والقيم  ال���ك���م���ي���ات  ع���ل���ى  اجل���م���رك���ي���ة 
الزائدة التي ترد مع امل�سافر، اأما فيما 
مع  ال��زائ��دة  وال��ق��ي��م  الكميات  يخ�س 
فتطبق  التجارة  لأغ��را���س  امل�سافرين 
اجلمركية  الإج������راءات  جميع  عليها 
من  امل�ستوردة،  الب�سائع  على  املطبقة 
والقيمة،  اجلمركية،  التعريفة  حيث 

واإجراءات تنظيم البيان اجلمركي.
وق����ال خ��ل��ي��ل ���س��ق��ر ب��ن غ��ري��ب مدير 
جمارك  يف  امل��وؤ���س�����س��ي  الت�����س��ال  اإدارة 
دب����ي :” حت���ر����س ج���م���ارك دب����ي على 
دبي  حتققها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات  تعزيز 
عرب  وال�سياحة  التجارة  م�ستويات  يف 
تدفع  رقمية  وخدمات  برامج  تطوير 
نحو ت�سهيل الإجراءات اجلمركية مبا 
يعود بالنفع على املتعاملني ، ولرت�سيخ 
الدائرة حملة  اأطلقت  النجاحات  هذه 
للعام  ال���رتوي���ج���ي���ة  خ��ط��ت��ه��ا  ���س��م��ن 
بخدمات  امل�سافرين  لتعريف   2022
اإجناز كافة معاملتهم عرب التطبيقات 
حيث   ، ال��دائ��رة  توفرها  التي  الذكية 

م��وظ��ف��ي ج��م��ارك دب���ي. اأي�����س��ا ت�سمل 
بالدليل  التعريف  التوعوية  احلملة 
للم�سافرين وتوفر جمارك  اجلمركي 
الإلكرتوين  الدليل عرب موقعها  دبي 
www .dubaicustoms .gov .
ae والذي يت�سمن تعريف امل�سافرين 
بالأمتعة التي ي�سرح بها عند ال�سفر، 
املعفاة  والأم���ت���ع���ة  امل��م��ن��وع��ة،  وامل������واد 
وال�����س��رائ��ب اجلمركية،  ال��ر���س��وم  م��ن 
وحت�����س��ي��ل ر����س���وم الأم���ت���ع���ة ال���زائ���دة 
جمارك  وح��ددت  بنقله.  امل�سموح  على 
من  للإعفاء  �سروطاً  الدليل  يف  دب��ي 
تكون  اأن  م��ن��ه��ا  اجل��م��رك��ي��ة،  ال��ر���س��وم 

تقود دبي التعايف يف القطاع ال�سياحي 
ا�ستقبل  ف��ق��د  ك����ورون����ا  ج��ائ��ح��ة  ب��ع��د 
مليون   18.5 ال������دويل  دب����ي  م���ط���ار 
العام  الثالث من  الربع  م�سافر خلل 
الأوىل  امل��رة  بذلك  لي�سجل   ، اجل���اري 
امل�سافرين  اأع����داد  فيها  ي��ت��ج��اوز  ال��ت��ي 
قبل  ما  م�ستويات  اأ�سهر  ثلثة  خلل 
اجلائحة مقابل 17.8 مليون م�سافر 
2020 قبل  الأول م��ن  ال��رب��ع  خ��لل 
اأن احلملت  واأ�ساف  بداية اجلائحة. 
الت�سويقية املبتكرة جلمارك دبي تتميز 
بالتنوع والإبداع، وتلعب دوراً حيوياً يف 
ا�ستقطاب التجار وامل�ستثمرين وتعزيز 
الوعي عند امل�سافرين وال�سائحني من 
اإجناز  بقنوات  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف 
�سهولة  ب��ك��ل  اجل��م��رك��ي��ة  الإج��������راءات 
وي�����س��ر، وال��ت��ع��ري��ف بكل م��ا ه��و جديد 
ت��وف��ره��ا جمارك  ال��ت��ي  يف اخل���دم���ات 
منهجي  ب�سكل  ال�سوء  وت�سليط  دب��ي، 
ومتكامل على مقومات دبي التجارية 
وال�����س��ي��اح��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا وج��ه��ة مثلى 
ممار�سة  و�سهولة  والتجارة،  لل�سياحة 
دب��ي ودولة  الأع��م��ال مبا يدعم موقع 
التناف�سية  م���وؤ����س���رات  يف  الإم���������ارات 

العاملية.

م�ستفيدة من زخم �الأحد�ث و�الأن�سطة �ملتالحقة

جمارك دبي تطلق حملة توعوية حول خدماتها الرقمية للم�ضافرين
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 تنازل/ بيع 
�إعــالن 

بني  الرخ�سة  تنازل عن  على  بالت�سديق  العدل  الكاتب  ال�سيد  �سيقوم  انه  العلم  يرجى 
الأطراف املذكورين ا�سمائهم ادناه : 

من الطرف الأول : �سيف را�سد جمعه غامن ال�سام�سي - اجلن�سية : الإمارات - عن كامل 
ح�سته البالغة %100

اإىل الطرف الثاين : كمال ح�سني عبداملالك اجلن�سية : بنغلدي�س  
بال�سم التجاري )م�سغل فدوى للخياطة(   رخ�سة �سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية 

بعجمان برقم ملف )28693( وامل�سجلة بغرفة جتارة و�سناعة عجمان ، 
وعليه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�سديق على التنازل بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا الإعلن. 
�لكاتب �لعدل �لعام 

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
وز�رة �لعدل - حمكمة �ل�سارقة �البتد�ئية �الحتادية

 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع
�لق�سية �لتنفيذية رقم 1784 ل�سنة 2021

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني للمنفذ �سده )ن�سر�(
املنفذ �سدهم / ورثة عبداهلل عمر حم�سن الكاف - اماراتي اجلن�سية وهم 

طارق عبداهلل عمر حم�سن الكاف 3- حممد عبداهلل عمر حم�سن الكاف  4- بدر   -2 الكاف  حم�سن  عمر  عبداهلل  عمر   -1
عبداهلل عمر حم�سن الكاف   5- في�سل عبداهلل عمر حم�سن الكاف 6- خالد عبداهلل عمر حم�سن الكاف 7- رمي عبداهلل عمر 

الكاف  حم�سن  عمر  عبداهلل  ماجد  حم�سن الكاف  8- فاطمة عبداهلل عمر حم�سن الكاف 9- 
ل�سالح طالب التنفيذ / عزيزة ا�سماعيل حممد عبدالهادي ا�سماعيل 

http:// تعلن حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع المارات للمزادات
يوم الربعاء املوافق 30/11/2022 .  ظهراً  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف   www.emiratesauction.ae

وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �سده واأو�ساف العقار على النحو التايل : - قطعة رقم 17/ط ملك مبنطقة العزرة 
 بامارة ال�سارقة ب�سعر التثمني : 1،750،000 درهم وهو عبارة عن وحدة �سكنية )طابق ار�سي + اول + ملحق + + كراج + �سور( .

20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 
اللكرتوين  املوقع  او  باملحكمة  والبيوع  احلجوزات  ق�سم  مراجعة  ذلك  عن  ال�ستف�سار  او  بال�سراء  يرغب  من  فعلى  للعقار. 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  للإمارات 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�س ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع 

حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�س���م ال�سركة : تي ايه �سي لتجارة العطور - �س ذ م م  
رقم الرخ�س��ة : 728075

عن�وانها : حمل رقم 4 ملك �سعادة هلل احمد نا�سر لوتاه - ديرة - البطني 
ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة 

رقم القيد بال�سجل التجاري : 1156782
لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت  ق��د   ، ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  ال��ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اع��له  امل��ذك��ور  ال�سركة  بانحلل 

)2022/10/28( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2022/10/28(
وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم 
اىل امل�سفي املعني يف مكتب رقم )005-1201-1202-1203-1204 ملك ليجند ال�سرق الو�سط - 
رقة البطني - ا�ستدامة b - هاتف )2223773 – 04(  هاتف متحرك )5651150-050(  م�ستحبا 

معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
 د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة  

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�س���م ال�سركة : نور النجم للملحة - �س ذ م م  
رقم الرخ�س��ة : 564250

عن�وانها : مكتب رقم B0305 ملك �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد ال مكتوم - عود ميثاء - بردبي 
ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 71414

لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت  ق��د   ، ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  ال��ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اع��له  امل��ذك��ور  ال�سركة  بانحلل 

)2022/10/4( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2022/10/4(
وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )1203-1202-1201-005-

b - هاتف )2223773 – 04(  هاتف  1204 ملك ليجند ال�سرق الو�سط - رقة البطني - ا�ستدامة 
متحرك )5651150-050(  م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن.
 د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة  

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�س���م ال�سركة : لكي رود لتاأجر ال�سيارات - �س ذ م م   
رقم الرخ�س��ة : 725977

عن�وانها : مكتب رقم 405-406-407 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - بور�سعيد
ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة 

رقم القيد بال�سجل التجاري : 1153299
لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت  ق��د   ، ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  ال��ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اع��له  امل��ذك��ور  ال�سركة  بانحلل 

)2022/9/26( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2022/9/26(
وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم 
اىل امل�سفي املعني يف مكتب رقم )005-1201-1202-1203-1204 ملك ليجند ال�سرق الو�سط - 
رقة البطني - ا�ستدامة b - هاتف )2223773 – 04(  هاتف متحرك )5651150-050(  م�ستحبا 

معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
 د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة  

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عن���وان����ه : مكتب )005-1201-1202-1203-1204 ملك ليجند ال�سرق الو�سط - رقة البطني 

  b ا�ستدامة -
بتعيني  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سر يف  ، قد مت  دبي  وال�سياحة يف  الإقت�ساد  دائ��رة  تعلن  مبوجب هذا 

امل�سفي املذكور اعله للقيام بت�سفية » تي ايه �سي لتجارة العطور - �س ذ م م  
و عن�وانها : حمل رقم 4 ملك �سعادة هلل احمد نا�سر لوتاه - ديرة - البطني 

وامل�سدق لدى  بتارخ )2022/10/28(  لل�سركاء  العمومية  ال�سادر من اجلمعية  القرار  وذلك مبوجب 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2022/10/28(

وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم 
اىل امل�سفي املعني يف مكتب رقم )005-1201-1202-1203-1204 ملك ليجند ال�سرق الو�سط - 
رقة البطني - ا�ستدامة b - هاتف )2223773 – 04(  هاتف متحرك )5651150-050(  م�ستحبا 

معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
 د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة  

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عن���وان����ه : مكتب )005-1201-1202-1203-1204 ملك ليجند ال�سرق الو�سط - رقة البطني 

  b ا�ستدامة -
بتعيني  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سر يف  ، قد مت  دبي  وال�سياحة يف  الإقت�ساد  دائ��رة  تعلن  مبوجب هذا 

امل�سفي املذكور اعله للقيام بت�سفية »  نور النجم للملحة - �س ذ م م  
و عن�وانها : مكتب رقم B0305 ملك �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد ال مكتوم - عود ميثاء - بردبي 

لدى  وامل�سدق   )2022/10/4( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار  مبوجب  وذل��ك 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2022/10/4(

وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )1203-1202-1201-005-
b - هاتف )2223773 – 04(  هاتف  1204 ملك ليجند ال�سرق الو�سط - رقة البطني - ا�ستدامة 
متحرك )5651150-050(  م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن.
 د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة  

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عن���وان����ه : مكتب )005-1201-1202-1203-1204 ملك ليجند ال�سرق الو�سط - رقة البطني 

  b ا�ستدامة -
بتعيني  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سر يف  ، قد مت  دبي  وال�سياحة يف  الإقت�ساد  دائ��رة  تعلن  مبوجب هذا 

امل�سفي املذكور اعله للقيام بت�سفية » لكي رود لتاأجر ال�سيارات - �س ذ م م   
وعن�وانها : مكتب رقم 405-406-407 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - بور�سعيد
لدى  وامل�سدق   )2022/9/26( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار  مبوجب  وذل��ك 

ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2022/9/26(
وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم 
اىل امل�سفي املعني يف مكتب رقم )005-1201-1202-1203-1204 ملك ليجند ال�سرق الو�سط - 
رقة البطني - ا�ستدامة b - هاتف )2223773 – 04(  هاتف متحرك )5651150-050(  م�ستحبا 

معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
 د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة  

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
�إعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
نظر     �عادة  �لتما�س   SHCFICIRECON2022 /0008236 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بن احمد للمقاولت - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/12/7 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
رقم  )مكتب  - مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  ال�سارقة  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )8 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/11/23 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 70535
�إعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003697 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ت�سنيم عبداهلل عبا�س حممد  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/28 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/16 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70608 �لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
�إعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003080 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : خالد بن حممد عوين 
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/28 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/16 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70608 �لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
�إعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)كلي(   جتاري   AJCFICICOM2022 /0003977 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : جولد كري�ست العقارية - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/12/13 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )5 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/23 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �لر�حة لل�سقق �لفندقية  
عري�سة   على  �مر   SHCEXCIPTO2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0006927/ 

اإىل املحكوم عليه : الراحة لل�سقق الفندقية   العنوان : ال�سارقة منطقة الف�ست الراحة لل�سقق 
الفندقية الهاتف : 0552800038 0505456400 0502908818

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ بهاء الدين حممد زكى حممد عو�س - اجلن�سية م�سري   يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 1160.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : فينو�ش للعطالت - �ش ذ م م  
دبي  - مطار  الر�ستماين  عبدالواحد ح�سن  امينه  032-109 ملك  : مكتب  العنوان 
الدويل - القرهود - ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�س الواحد 
 1630048  : التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م   997908  : الرخ�سة  رق��م    ، م(  م  )ذ 
ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحلل ال�سركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/10/25 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/10/25
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �ل�سويدي لتدقيق 
�حل�سابات - �ش ذ م م العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �سعيد خلف الغيث - 
بور�سعيد - ديرة - هاتف : 2288982-04 فاك�س :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : �ل�سويدي لتدقيق �حل�سابات - �ش ذ م م
بور�سعيد   - الغيث  خلف  �سعيد  حممد  ملك   704 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
تعلن  ه���ذا  :       مب��وج��ب  ف��اك�����س   04-2288982  : ه��ات��ف   - دي����رة   -
الإق��ت�����س��اد وال�����س��ي��اح��ة يف دب���ي ب��اأن��ه ق��د مت تعيني امل�����س��ف��ي امل���ذك���ور اأعله 
فينو�ش للعطالت - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  لت�سفية 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/10/25 بتاريخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/10/25
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�سطحباً 
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعلن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
�إعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإ�ستئنافية �ملدنية �الحتادية
جتاري      SHCAPCICOMS2022 /0001522 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ليزر ريل اإ�ستيت )م م ح(  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/30 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية املحكمة الإ�ستئنافية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب 
وتقدمي مذكرة جوابية   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الدعوى(  مدير 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�سفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/11/24 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70353 �لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
�إعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإ�ستئنافية �ملدنية �الحتادية
جتاري      SHCAPCICOMS2022 /0001487 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ليزر ريل اإ�ستيت )م م ح(  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/30 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية املحكمة الإ�ستئنافية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب 
وتقدمي مذكرة جوابية   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الدعوى(  مدير 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�سفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/11/24 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70608

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
�إعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0004068 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فهيم الرحمن حممد عمر  
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/12/7 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/23 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
�إعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003017 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مها فلكناز �سعيد  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/29 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/16 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70608 �لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
�إعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003687 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عطا اهلل �سباح  
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/29 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مدير الدعوى 6( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�سفك 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/17 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70608

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : فود كالود جروب الإد�رة �ملطاعم - �ش ذ م م  
دي��رة -  التجاري )���س م ع( - اخلبي�سي -  دب��ي  1 ملك بنك  العنوان : حم��ل رق��م 
ا���س��ت��دام��ة B - ال�����س��ك��ل ال��ق��ان��وين : ذات م�����س��وؤول��ي��ة حم����دودة ،  رق���م ال��رخ�����س��ة : 
821991 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1382128 مبوجب هذا تعلن دائرة 
الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها باإنحلل 
ال�سركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/21 
لديه  من  وعلى   2022/11/21 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق 
�كوفات ملر�جعة �حل�سابات  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي 
1607  ملك مي�سون زين الدين زين الدين - بردبي - اخلليج  العنوان : مكتب 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  :   م�سطحباً  فاك�س     : - هاتف  التجاري 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70197 �لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : �كوفات ملر�جعة �حل�سابات 
العنوان : مكتب 1607  ملك مي�سون زين الدين زين الدين - بردبي - اخلليج 
التجاري - هاتف :   فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعله لت�سفية فود كالود جروب الإد�رة 
�ملطاعم - �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/21 
من  وعلى   2022/11/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70197

�لعدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
MOJAU_2022- 0103216 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اعلن بالن�سر

ال�سودان،   : ابا�سالح فتح اهلل حممد عثمان، اجلن�سية  ال�سيد/   : باأن  ليكن معلوما للجميع 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد / ع�سام الدين 
عطا املنان حمد ازيرق، اجلن�سية: ال�سودان بالرخ�سة امل�سماه )كافتريا ومعجنات ام درمان( 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )766058( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست 

القت�سادية بال�سارقه، تعديلت اخرى: ل يوجد
 2013 ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�س 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555
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•• ل�صبونة - وام:

املتحركة  للكرا�سي  العاملية  اللعاب  بدورة  امل�ساركة  الوفود  اأم�س و�سول  اكتمل 
ام�س لعبو  اأنطونيو". ودخل �سباح  "�سانتو  والتي حتت�سنها مقاطعة  والبرت 
الذي  الطبي  الت�سنيف  مرحلة  وال�سباحة  ال��ق��وى  لأل��ع��اب  الوطني  منتخبنا 
من خلله يتم التحقق من مدى مطابقته للت�سنيف املر�سل من قبل اللجنة 

الباراملبية الوطنية.
دفع  مناف�سات  يف  للم�ساركة  الت�سنيف  اجتياز  يف  النقبي  اأحمد  لعبنا  وجن��ح 
العزيز  وك��ذل��ك عبد   ،  )f33( ،الفئة القر�س يف  ورم��ي  ال��رم��ح،  رم��ي  اجل��لنّ��ة، 
مل�سافات  ال�سرعة  ب�سباقات  القوى  األعاب  مناف�سات  يف  �سي�سارك  ال��ذي  الكندي 
100، 200، 400 و800 م يف الفئة )t34( ، كما مت ت�سنيف اللعبة "�سما 
املازمي" للم�ساركة يف مناف�سات األعاب القوى يف دفع اجللنّة ورمي ال�سوجلان يف 
الفئة اإف 32، كما جرى اختبار الت�سنيف للمرة الأوىل للعب املنتخب الوطني 
�سلطان ال�سام�سي الذي �سي�سارك يف مناف�سات األعاب القوة يف دفع اجللة ورمي 
القر�س، يف نف�س الوقت الذي مت فيه اإجراء الت�سنيف اخلا�س بلعبي املنتخب 

 )S10( الوطني لل�سباحة الباراملبية وهم عبد اهلل الغافري للم�ساركة يف فئة
احلارثي  واللعب حممد   ،  )S5( فئة للم�ساركة يف  ي  ال�سحنّ ثاين  واللعب   ،
الفنينّة  التح�سرية  التدريبات  اللعبون يف  وانتظم   .)S5( للم�ساركة يف فئة
اأن تكون  والبدنية ا�ستعداداً خلو�س مناف�سات الألعاب العاملية حيث من املقرر 
ع الريا�سي" مبدينة �سان اأنطونيو على  التدريبات على ميدان املناف�سة "املجمنّ
التمهيدية  الأدوار  تبداأ  اأن  اليوم اخلمي�س، وذلك على  مدار يومني بداية من 
يوم ال�سبت ال�ساد�س والع�سرين من نوفمرب اجلاري وتنتهي يوم الثنني املوافق 
الثامن والع�سرين من نف�س ال�سهر. واأكد اإ�سماعيل املرزوقي اداري عام البعثة 
اأننّ الأمور جتري باأف�سل �سورة منذ و�سول البعثة، من حيث الإقامة وا�ستقرار 
لبعثة  والإداري  الفني  اجل��ه��از  اأن  اإىل  ..م�����س��را  ال��ت��دري��ب  وم��لع��ب  الأف����راد، 
املنتخب الوطني يبذل كل منا بو�سعه مع اللجنة املنظمة لتوفر �سبل الراحة 
لأع�ساء البعثة من اأجل ادخالهم يف اأجواء املناف�سات برتكيز عال �سعيا لتحقيق 
العديد من امليداليات و�سعود من�سات التتويج، م�سرا اإىل اأن مواقع املناف�سات 
و�سائل  املنظمة  اللجنة  توفر  ذلك  ومع  دقائق(،   5( الإقامة  فندق  من  قريبة 

النقل واملوا�سلت املريحة لأع�ساء البعثات.

•• ال�صارقة –الفجر: 

العهد  القا�سمي ويل  ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان  برعاية �سمو 
، تنطلق اليوم اجلمعة  التنفيذي  ، رئي�س املجل�س  ال�سارقة  ونائب حاكم 
مناف�سات بطولة غرب اآ�سيا  يومني   بعد  وتختتم  اجلاري  نوفمرب   25
يف  ي�سارك   ، باحلزانة  ال�سارقة  بنادي  الفردية  الألعاب  ب�سالة  للكاراتيه 
اأبرزها  اآ�سيا  غ��رب  يف  دول��ة    11 ميثلون  ولعبة  لعبا   450 البطولة 
الإمارات وال�سعودية و الكويت والأردن ، جاء ذلك خلل املوؤمتر ال�سحفي 
الذي عقد  اأم�س اخلمي�س 24 نوفمرب مبقر جمل�س ال�سارقة الريا�سي 
ال�سارقة  ن��ادي  اإىل  التنظيم  واأ�سند   ، البطولة  تفا�سيل  ع��ن  ل��لإع��لن 
اخلربات  م��ن  للإ�ستفادة  ال��ف��ردي��ة  الأل��ع��اب  اإدارة  يف  متمثل  الريا�سي 

الإدارية .
ح�سر املوؤمتر �سعادة اللواء نا�سر عبد الرزاق الرزوقي رئي�س الإحتادين 

الآ�سيوي و الإماراتي للكاراتيه ، و �سعادة اإبراهيم القنا�س رئي�س اإحتاد 
ال�سارقة  رئ��ي�����س جمل�س  احل��زام��ي  ه���لل  و���س��ع��ادة عي�سى   ، اآ���س��ي��ا  غ���رب 
اآ�سيا ، واأي��وب ل�سكري  اأم��ني عام اإحت��اد غرب  الريا�سي ،  و خمتار �سيف 
 ، للكاراتيه  الإم���ارات  اإحت��اد  ع��ام  اأم��ني  �سام�س  ، وحميد  البطولة  مدير 
و�سائل  وممثلو  الريا�سي  ال�سارقة  مبجل�س  الأق�����س��ام  وروؤ���س��اء  وم���دراء 

الإعلم.
اإ�ستهل املوؤمتر  �سعادة اللواء عبد النا�سر عبد الرزاق  بكلمة اأ�ساد  فيها 
رعاية �سمو ويل عهد ال�سارقة للبطولة ، وثمن اهتمام ومتابعة جمل�س 
ال�سارقة الريا�سي و�سكر  �سعادة عي�سى هلل احلزامي  على توفر كل 
عوامل النجاح لتنظيم البطولة يف الإمارة البا�سمة ،  واإ�ست�سافتها ب�سالة 
الألعاب الفردية بنادي ال�سارقة باحلزانة ،وقال اأن الن�سخة احلالية من 
وال�سمعة  الإم��ارات  يف  اقامتها  بف�سل  قيا�سية  م�ساركة  �سهدت  البطولة 
التنظيم والإ�ست�سافة لأي حدث دويل  التي تتتع بها يف جمال  الدولية 

، متمنيا التوفيق للجميع يف هذا احلدث الكبر بالإمارة.
البطولة مم��ي��زة من  اأن  وق���ال  القنا�س  اإب��راه��ي��م  ���س��ع��ادة  ب��ع��ده  وحت���دث 
اللحظة الأوىل بح�سن التنظيم وقوة امل�ساركة وكثافتها من اجلن�سني ،و 
�سكر جمل�س ال�سارقة الريا�سي على تخ�سي�س مقر لأمانة احتاد غرب 
اآ�سيا  باملجل�س ،وتهيئة كل العوامل  والإمكانات اللزمة لنجاح البطولة  

.
وعن تفا�سيل البطولة واأرقامها حتدث اأيوب ل�سكري وقال  اأن املناف�سات 
�ست�سمل  10 فئات و�ستجرى يومى 25 و 26 نوفمرب اجلاري ،واأو�سح 
من  قوية  مناف�سة  توقع  ،و  ولعبة  لعبا  ب�50   �ست�سارك  الإم���ارات  ان 
من  ك��ب��رة  بن�سبة  امل�����س��ارك��ة   والأردن   وال��ك��وي��ت  ال�����س��ع��ودي��ة  منتخبات 
الثلث  باملراكز  الفائزين  �ست�سمل  امليداليات  ان  اإىل  ،،واأ���س��ار  اللعبني 
الأوىل يف كل وزن، وتقدم بال�سكر بال�سكر ملجل�س ال�سارقة الريا�سي على 

ا�ست�سافة املقر الإقليمي للحتاد .

•• الدوحة-وام:

مناف�سات  اليوم  من  اعتباراً  تنطلق 
اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة كاأ�س 
العامل 2022 بقطر، حيث �ستكون 
البداية ب�4 مباريات يف املجموعتني 
الأوىل والثانية، جتمع بني منتخبات 
ويلز مع اإيران، وقطر مع ال�سنغال، 
وه��ول��ن��دا م��ع الإك�����وادور، واإجنلرتا 

مع الوليات املتحدة الأمريكية.
ال�سنغال،  مع  قطر  م��ب��اراة  وحتظى 
الأوىل،  املجموعة  مناف�سات  �سمن 
الثمامة  ا���س��ت��اد  ي�ست�سيفها  وال��ت��ي 
بتوقيت  اخلام�سة  ال�ساعة  مت��ام  يف 
اليوم،  الأك���رب  بالأهمية  الإم����ارات، 
باعتبارها فر�سة التعوي�س الأخرة 
لكل املنتخبني، علما اأن كلهما مل 
دولية  م��ب��اراة  يف  ت��واج��ه��ا  ان  ي�سبق 

من قبل.
م�ست�سيف  ال����ق����ط����ري،  امل���ن���ت���خ���ب 
للخ�سارة  تعر�س  ال���ذي  امل��ون��دي��ال، 
اأم��ام نظره  الفتتاحية،  امل��ب��اراة  يف 
رد،  دون  ب���ه���دف���ني  الإك���������������وادوري 
وي��خ��و���س ه����ذه امل����ب����اراة ب�����دون اأي 
باآماله  ل��ل��ت��م�����س��ك  ي�����س��ع��ى  ن���ق���اط، 
والن�سمام  ال��ث��اين،  ل��ل��دور  للتاأهل 
للمنتخبات  الإي���ج���اب���ي���ة  ل��ل��ن��ت��ائ��ج 

العربية امل�ساركة يف املونديال.

املنتخب  ط�����م�����وح�����ات  ت����ق����ل  ول 
يف  القطري  نظره  ع��ن  ال�سنغايل، 
اأي�سا  امل��ب��اراة، يف ظل خ�سارته  ه��ذه 
املنتخب  اأم���ام  الفتتاحية  م��ب��ارات��ه 
وعدم   ، نف�سها  بالنتيجة  الهولندي 
وبالتايل  ن��ق��اط،  اأي  على  ح�سوله 
يف  ب��اآم��ال��ه  للت�سبث  ج��اه��داً  ي�سعى 

ال�ستمرار باملونديال.
نف�سها،  املجموعة  مناف�سات  و�سمن 
���س��ت��دور م���ب���اراة اأخ�����رى جت��م��ع بني 
ال�سابقة،  اجل���ول���ة  م���ن  ال��ف��ائ��زي��ن 

م��ن��ت��خ��ب��ي ه��ول��ن��دا والإك���������وادور، يف 
ا�ستاد  ع��ل��ى  �ستجرى  ال��ت��ي  امل���ب���اراة 
القطرية  بالعا�سمة  الدويل  خليفة 
الثامنة م�ساء، ويديرها  الدوحة يف 
بقيادة  ج�����زائ�����ري  حت���ك���ي���م  ط����اق����م 
الظهور  وه����و  غ����رب����ال،  م�����س��ط��ف��ى 
ال���ث���اين ل��ط��اق��م حت��ك��ي��م ع���رب���ي يف 
الطاقم  ب��ع��د  الآن  ح��ت��ى  امل��ون��دي��ال 
اإ�سبانيا  مباراة  اأدار  الذي  الإماراتي 
وكو�ستاريكا بقيادة حممد عبد اهلل 

ح�سن.

الهولندي  امل��ن��ت��خ��ب��ان  وي���خ���و����س 
والإك����������������������وادوري ه��������ذه امل�������ب�������اراة، 
اجلولة  م���ن  ال���ت���اأه���ل  وط���م���وح���ات 
حتقيق  ح��ال  يف  ت��راوده��م��ا،  الثانية 
جديدة،  ن���ق���اط   3 وح�����س��د  ال���ف���وز 

ترفع ر�سيد الفائز اإىل 6 نقاط.
قبل  م��ن  املنتخبان  لعب  اأن  و�سبق 
وديا مرتني، فازت هولندا يف الأوىل 
بهدف دون رد عام 2006، وتعادل 

يف الثانية 1-1 عام 2014.
على  يعتمد  الإك�������وادوري  امل��ن��ت��خ��ب 

امل��ع��ن��وي��ات ال��ع��ال��ي��ة ب��ع��د ف����وزه على 
م�ست�سيف  ال����ق����ط����ري  امل���ن���ت���خ���ب 
البطولة، واأ�سبح اأول منتخب يفوز 
ع��ل��ى م��ن��ت��خ��ب ال���دول���ة امل�����س��ي��ف��ة يف 
كاأ�س  لبطولة  الفتتاحية  مباراتها 

العامل.
الهولندي  املنتخب  يعتمد  ح��ني  يف 
ع��ل��ى اإ����س���رار لع��ب��ي��ه ب��ع��د تخطيه 
ال�سعب  ال�سنغايل  املنتخب  عقبة 
يف الوقت احل��رج، حيث اح��رز هديف 
من  و90   84 الدقيقتني  يف  الفوز 

املباراة  والفوز يف هذه  املباراة،  زمن 
ي�����س��م��ن ل���ه ال��ت��اأه��ل ل���ل���دور الثاين 
ب��ن�����س��ب��ة ك���ب���رة ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن 
امل�سيف  امل��ن��ت��خ��ب  اأم�����ام  م��واج��ه��ت��ه 

قطر يف اجلولة الأخرة.
و�سمن مناف�سات املجموعة الثانية، 
ي��ل��ت��ق��ي م��ن��ت��خ��ب��ا وي���ل���ز واإي��������ران، يف 
ا�ستاد  على  جتمعهما  ال��ت��ي  امل��ب��اراة 
الثانية  ال�ساعة  يف  علي  ب��ن  اأح��م��د 
تتباين  م��واج��ه��ة  يف  ال��ظ��ه��ر،  ب��ع��د 
خللها مواقف املنتخبني واإن اتفقا 

على طموح التم�سك بحظوظهما يف 
التاأهل للدور الثاين.

اقتنا�س  يف  جن����ح  وي���ل���ز  م��ن��ت��خ��ب 
الأوىل  م��ب��ارات��ه  يف  ال��ت��ع��ادل  نقطة 
اأمام نظره الأمريكي، بعدما اأدرك 
لعبه جاريث بيل هدف التعادل من 
ركلة جزاء يف الدقيقة 82 من عمر 
اللقاء، وبالتايل تزايدت عنده اآمال 
جمع اأكرب عدد من النقاط وانتظار 
م����ا ت�����س��ف��ر ع���ن���ه ن���ت���ائ���ج امل���ب���اري���ات 

املتبقية.

اإي���ران، وال���ذي تعر�س  اأم��ا منتخب 
خل�سارة ثقيلة من اإجنلرتا بنتيجة 
يريد  الأوىل،  اجل���ول���ة  يف   ،6-2
عليها  ظهر  التي  ال�سور  حمو  اأول 
اآثار  امل��ب��اراة، وث��ان��ي��اً جت���اوز  يف تلك 
اخل�سارة والتطلع ملا هو قادم يف ظل 
ال���دور الأول  ل��ه يف  تبقي م��ب��ارات��ني 

ي�ستطيع تعديل اأو�ساعه فيهما.
وتختتم مباريات الغد بلقاء اإجنلرتا 
والوليات املتحدة، والتي يحت�سنها 
ا�ستاد البيت يف احلادية ع�سر م�ساء، 
وهو  اإجن��ل��رتا  منتخب  يخو�سها  و 
الثانية  امل��ج��م��وع��ة  ت��رت��ي��ب  يت�سدر 
بر�سيد 3 نقاط، عقب فوزه الكبر 
6-2 على منتخب اإيران يف اجلولة 
الأوىل، ويتفوق بفارق نقطتني على 
الوليات  منتخبي  ملحقيه  اأق��رب 
امل��ت��ح��دة ووي��ل��ز، وب��ال��ت��ايل ف���اأن فوز 
م��ن��ت��خ��ب اإجن���ل���رتا ي�����س��ع ق��دم��ه يف 

الدور الثاين من هذه اجلولة.
املنتخب  ي����ري����د  ل  امل����ق����اب����ل  ويف 
ت���ك���رار جت���ِرب���ة نظره  الأم���ري���ك���ي 
الإجنليزي،  املنتخب  اأم��ام  الإي��راين 
لكنه �سي�سعى لتحقيق اأف�سل نتيجة 
تعادله  م���ن  وال����س���ت���ف���ادة  مم��ك��ن��ه، 
قبل  وي���ل���ز،  م���ع  الأوىل  اجل���ول���ة  يف 
اجلولة  يف  اإي���ران  منتخب  مواجهة 

الأخرة.

اليوم.. 4 مواجهات مثرية يف بداية اجلولة الثانية للمونديال اأبرزها قطر وال�ضنغال

بعثة منتخبنا لأ�ضحاب الهمم تختتم ا�ضتعداداتها للم�ضاركة 
يف دورة الألعاب العاملية للكرا�ضي املتحركة والبر

برعاية ويل عهد �ل�سارقة 

 افتتاح بطولة غرب اآ�ضيا للكاراتيه اليوم اجلمعة 
�الإمارة �لبا�سمة �سيافة  يف  دولة  ميثلون11  والعبة  العبا   450

�ضوي�ضرا تنتزع فوزا �ضعبا 
على الكامريون يف بداية 

م�ضريتها مبونديال 2022 
العامل  كاأ�س  بطولة  يف  م�سرته  القدم  لكرة  ال�سوي�سري  املنتخب  ا�ستهل 
يف  اأم�����س  ال��ك��ام��روين  ن��ظ��ره  على   0-1 وث��م��ني  �سعب  ب��ف��وز   2022
منتخبي  معهما  ت�سم  والتي  للبطولة،  الأول  بالدور  ال�سابعة  املجموعة 

الربازيل و�سربيا. 
وح�سد املنتخب ال�سوي�سري ثلث نقاط ثمينة للغاية يف مواجهة املنتخب 
�سباك حار�س  ه��ز  ي�ستطع  لكنه مل  م��ب��اراة قوية  ق��دم  ال��ذي  ال��ك��ام��روين 

املرمى ال�سوي�سري يان �سومر. 
الفريق  اأن يحقق  ال�سلبي قبل  بالتعادل  املباراة  الأول من  ال�سوط  وانتهى 
اإميبولو  بريل  �سجله  الثاين،  ال�سوط  يف  نظيف  بهدف  الفوز  ال�سوي�سري 

يف الدقيقة 48 . 
بعد  املباراة  اأف�سل لعب يف  بجائزة  �سومر  يان  ال�سوي�سري  احلار�س  وفاز 

ت�سديه للعديد من املحاولت الكامرونية على مدار ال�سوطني. 
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الفجر الريا�ضي
بعدما فر�سا نف�سيهما من الركائز الأ�سا�سية لفريقهما بورو�سيا دورمتوند 
جود  والإنكليزي  رينا  جيو  الأم��رك��ي  ي�ستعدنّ  �سنهما،  �سغر  رغ��م  الأمل���اين 
بيلينغهام لو�سع �سداقتهما جانباً، حني يتواجهان اجلمعة يف مونديال قطر 

.2022
للوليات  الأوىل  املباراة  البدلء خلل  عاماً( على مقاعد  رينا )20  جل�س 
يبداأ  اأن  املتوقع  من  لكن   ،)1-1( ويلز  �سد  القطري  املونديال  يف  املتحدة 
مناف�سات  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  �سمن  اخل��ور  يف  البيت  ملعب  على  اأ�سا�سياً 
املجموعة الثانية التي بداأها بيلينغهام ورفاقه بقوة باكت�ساح اإيران 6-2 يف 

لقاء كان ابن الع�سرين عاماً �ساحب هدف الفتتاح فيه.
ن �سداقة قوية مع  َك��وَّ اأنه  اأف��اد رينا  املواجهة بني الفريقني اجلمعة،  وقبل 
لعب  اأن  كا�سفاً  عامني،  قبل  لدورمتوند  الأخ��ر  ان�سمام  منذ  الإنكليزي 
2020-2021 حني  مو�سم  له خلل  �سنداً  كان  ال�سابق  �سيتي  برمنغهام 

كان الأمركي يعاين من لعنة الإ�سابات.
م�سيفاً  دورمتوند"،  يف  يل  �سديق  اأع��زنّ  بالتاأكيد  "اإنه  الأرب��ع��اء  رينا  وق��ال 
العام  رائعاً خلل  كان  امللعب.  وخ��ارج  داخ��ل  وطيدة  علقة  حقاً  "تربطنا 

د التحدث معي. من الوا�سح اأنه كان عاماً �سعباً علينّ لكنه كان  املا�سي مبجرنّ
ال�سخ�س الذي يتوا�سل معي اأكر من اأي �سخ�س اآخر، كي يحر�س اأن كل 

�سيء على ما يرام".
وتابع جناح نيويورك اأف �سي ال�سابق الذي التحق بدورمتوند عام 2019 
يف احلافلة، وعندما ن�سافر بالطائرة اىل اأي مكان  بع�سنا  بجانب  "جنل�س 
جنل�س بالقرب من بع�سنا اأي�ساً. نحن نتغذى )معنوياً( من بع�سنا البع�س، 

يف امللعب وخارجه. اإنه لعب رائع و�ساب رائع".
م بيلينغهام اأداًء رائعاً الثنني �سد اإيران، ليثبت اأنه اأحد اأف�سل املواهب  وقدنّ

ال�سابة يف الن�سخة الثانية والع�سرين من النهائيات العاملية.
ومل ُيفاجاأ رينا مبا �ساهده الإثنني من زميله الإنكليزي، بعدما كان �ساهداً 
م ال��ك��ب��ر ال���ذي حققه الأخ����ر يف ال��ع��ام��ني الأخ���ري���ن باألوان  ع��ل��ى ال��ت��ق��دنّ

اأن  امل�ستويات، فعليك  اأعلى  "اإذا و�سلت اىل  اأنه  دورمتوند. وراأى الأمركي 
اأر�س امللعب.  اإنه تناف�سي وميكنه فعل كل �سيء تقريباً على  تكون ُمناف�ساً. 

ميكنه اللعب كجناح اأي�سر، ظهر اأمين، وُيبدع يف املركزين".
وتابع "لقد تعلنّم الكثر يف الأعوام القليلة املا�سية. ميكنك اأن ترى التطور 
من  فيها.  ن  وحت�سَّ تعلمها  التي  ال�سغرة  والأ�سياء  اأخ��رى  اىل  مباراة  من 
الروعة روؤية هذا الأمر". بالن�سبة لرينا، كاأ�س العامل مل تبداأ على ال�سعيد 
خطفت  التي  ويلز  �سد  املُحَبط  املتفرج  دور  بلعب  اكتفى  بعدما  ال�سخ�سي 

التعادل يف الدقائق الأخرة من ركلة جزاء.
لأن  للأمركيني،  بالن�سبة  اجلمعة  مباراة  اأهمية  من  النتيجة  هذه  وزادت 
ثمن  اىل  ال��ت��اأه��ل  يف  ورف��اق��ه منطقياً  ري��ن��ا  اآم���ال  على  تق�سي  ق��د  الهزمية 

النهائي.

ومن املتوقع اأن يعتمد املدرب غريغ برهالرت الذي زامل والد رينا الدويل 
ال�سابق كلوديو يف فريق مدر�سة نيوجر�سي، على جناحه ال�ساب.

واأملح برهالرت الإثنني اأن رينا كان يعاين من م�سكلة تتعلق باللياقة البدنية، 
لكن اللعب نف�سه اأعلن اأنه لئق متاماً خلو�س لقاء اجلمعة.

اللحظة.  لهذه  �ساأكون م�ستعداً  اأين  دائماً  اأعلم  "كنت  ال�سدد  وق��ال يف هذا 
اأ�سعر اأين بحالة جيدة، اأ�سعر اأين قوي. اأنا م�ستعد مل�ساعدة الفريق".

وك�سف رينا ال��ذي ُوِل��َد يف اإنكلرتا عام 2002 خلل فرتة دف��اع وال��ده عن 
األوان �سندرلند، اإن كلوديو �سيتابع اللقاء من امللعب يف الدوحة.

وخا�س رينا الأب كاأ�س العامل اأربع مرات خلل م�سرة دولية امتدت 112 
مباراة، وهو ن�سح ابنه باأن ي�ستمتع باأول ظهور له يف كاأ�س العامل.

دائماً  مهتماً  كنت  لكني  نف�سه.  ع��ن  احل��دي��ث  ي��ح��بنّ  ل  "والدي  ري��ن��ا  وق���ال 
مبعرفة ما فعله خلل ن�ساأتي، واأنا من اأكرب م�سجعيه. قال يل اإنه يتوجب 

علي األ اعتربها )كاأ�س العامل( اأمراً ُم�سلنّماً به وعلينّ ال�ستمتاع بها".
وختم "كاأ�س العامل لي�ست بالبطولة التي ُتتاح لك كل يوم. لذلك هي حلظة 

مميزة".

•• اأبوظبي –الفجر:

 اأعلن جمل�س اأبوظبي الريا�سي، اجلهة املنظمة لبطولة اأبوظبي اإت�س اإ�س 
بي �سي للجولف، عن م�ساركة كل من توما�س بيرتز حامل اللقب، ونخبة 
من الأبطال ال�سابقني مبن فيهم تومي فليتوود و�سني لوري، يف الن�سخة ال� 
ُتعد اأوىل حمطات �سل�سلة رولك�س �سمن جولة دي  التي  البطولة،  من   18

املقبل. يناير  و22   19 بني  بي وورلد 2023، 
بطولت  اأج��ن��دة  اإىل  ان�سمت  التي  امل��رم��وق��ة،  البطولة  مناف�سات  وتنطلق 
الثاين على  للعام   ،2006 الأوىل يف عام  انطلقتها  العاملية منذ  اجلولف 
الريا�سية  الوجهة  يا�س،  لينك�س يف جزيرة  يا�س  اأر���س ملعب  على  التوايل 

والرتفيهية الأبرز يف ال�سرق الأو�سط.
وك�سف جمل�س اأبوظبي الريا�سي عن اأن الدخول �سيكون باملجان للجمهور 
اأي��ام البطولة، ما مينح ع�ساق اجلولف يف الإم��ارات فر�سة م�ساهدة  طوال 
اأبرز النجوم العامليني، مبن فيهم توما�س بيرتز يف رحلته للدفاع عن اللقب، 

وجنوم كاأ�س رايدر �سني لوري وتومي فليتوود. 
واأ�سبح بيرتز اأول بلجيكي يتوج باأحد األقاب �سل�سلة رولك�س بعد تفوقه على 
جوية  ظ��روف��اً  �سهدت  التي  ال�سابقة،  الن�سخة  يف  امل�ساركني  النجوم  قائمة 
 72 بت�سجيل  البطولة  اأنهى  لينك�س، حيث  يا�س  ملعب  و�سعبة يف  عا�سفة 
بلقب  ليفوز  املعدل،  حتت  �سربات   10 وباإجمايل  للمعدل  م�ساوية  �سربة 

ال�سقر املجنح وي�سمن انت�ساره ال�ساد�س �سمن جولة دي بي وورلد.
وم���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ���س��ع��ادة ع���ارف ال���ع���واين، الأم����ني ال��ع��ام ملجل�س اأبوظبي 
فنا ا�ست�سافة بطولة اأبوظبي اإت�س اإ�س بي �سي 2023 يف  الريا�سي: "ي�سرنّ
ملعب يا�س لينك�س بجزيرة يا�س للمرة الثانية يف اأعقاب النجاح الكبر الذي 
اأن هذه  وي�سرنا  اجل��اري.  العام  �سابق من  وقت  الأوىل يف  الن�سخة  اأحرزته 
اأبرز مناف�سات جولة دي بي وورلد واأجندة اجلولف  البطولة تندرج �سمن 
والبطلني  بيرتز  توما�س  احلايل  اللقب  حامل  ل�ستقبال  ونتطلع  العاملية. 

ال�سابقني تومي فليتوود و�سني لوري".
اإ�س بي �سي  اإت�س  التنفيذي لبنك  وب��دوره، قال عبد الفتاح �سرف، الرئي�س 
اإ�س بي  اإت�س  اإدارة الأعمال الدولية، بنك  الإم��ارات العربية املتحدة ورئي�س 
اإ�س بي  "اإت�س  اأبوظبي  "ي�سعدنا دعم بطولة  ال�سرق الأو�سط املحدود:  �سي 
�سي" للجولف التي تقام يف جزيرة يا�س للمرة الثانية على التوايل. حيث 
للبطولة ببدء عهد جديد يف م�سرة انطلقتها  اإجن��ازاً  املا�سي  العام  مثل 

ونحن بدورنا ندعم دائما الفر�س والروؤى اجلديدة يف المارات ونتطلع اىل 
اإي�سال ريا�سة اجلولف اىل مزيد من النا�س واىل حمبي هذه الريا�سة". 

وبدوره، قال توم فيليب�س، رئي�س اجلولة الأوروبية يف ال�سرق الأو�سط جلولة 
دي بي وورلد: "ُتعد الفعالية، التي تندرج �سمن �سل�سلة رولك�س املرموقة، 
 18 ال�  ال��دورة  اإقامة  نا  ي�سرنّ وبالتاأكيد  اجلديد،  للعام  الأف�سل  النطلقة 
لينك�س. ول  يا�س  �سي للجولف يف ملعب  اإ���س بي  اإت�س  اأبوظبي  من بطولة 
�سك باأن دورة هذا العام �ستكون ا�ستثنائية اأي�ساً مب�ساركة نخبة من اأف�سل 
لعبي اجلولف يف العامل يف هذا املهرجان الريا�سي والرتفيهي الرائع الذي 
ت�ست�سيفه اأبوظبي على مدار اأربعة اأيام، وخ�سو�ساً بعد النتقال الناجح اإىل 

جزيرة يا�س العام املا�سي". 
وقالت تغريد ال�سعيد، املديرة التنفيذية لإدارة جمموعة الت�سال املوؤ�س�سي 
وت�سويق الوجهات يف مرال: “تعترب هذه البطولة الأكرب يف تقومي اأبوظبي 
وتنظيم  يا�س  جزيرة  يف  جديد  من  ا�ستقبالها  وي�سعدنا  جلولف،  لريا�سة 
جهودنا  اإط���ار  يف  ال��ع��امل��ي،  امل�ستوى  ذات  الريا�سية  الفعاليات  م��ن  غ��ره��ا 
الرامية اإىل تعزيز مكانة اجلزيرة كوجهة عاملية رائدة للريا�سة والرتفيه. 
ونتطلع قدماً اإىل الرتحيب بالزوار من جميع اأنحاء العامل لل�ستمتاع بكرم 

ال�سيافة يف اأبوظبي وبجدول البطولة املميز ".
"اأتطلع للعودة اإىل جزيرة يا�س  وقال توما�س بيرتز حامل لقب البطولة: 
�ساهم  للجولف، حيث  �سي  بي  اإ���س  اإت�س  اأبوظبي  بطولة  لقب  والدفاع عن 
ملو�سم  وحما�سي  ثقتي  بتعزيز  رول��ك�����س  �سل�سلة  ب��ط��ولت  اإح���دى  يف  ف���وزي 

مناف�سة  على  ق��ادر  باأنني  اأدرك  عندما  رائعة  م�ساعر  وتنتابني   .2022
نخبة لعبي اجلولف يف العامل، ولطاملا كانت العودة للدفاع عن اللقب يف اأي 

بطولة تتميز بطابٍع خا�س يف جميع البطولت".  
ومن جانبه، قال تومي فليتوود، الفائز بالبطولة لعامي 2017 و2018: 
خلل  من  يل  بالن�سبة  كبرًة  متعًة  اأبوظبي  يف  العام  بداية  �سكلت  "لطاملا 
نظراً  الإم����ارات  يف  الإق��ام��ة  وق���ررت  امل��رم��وق��ة.  البطولة  ه��ذه  امل�ساركة يف 
التي حققتها على ملعبها، حيث  ال�سخ�سية  جلمالها الفريد والإجن��ازات 
ي�سعدين اللعب بوجود اأفراد عائلتي واأ�سدقائي يف بداية مو�سم جولة دي 
لينك�س  يا�س  الذي خ�سته على ملعب  بالتحدي  ا�ستمتعت  بي وورل��د. وقد 
العام املا�سي، واأتطلع للفوز بلقب بطولة اأبوظبي اإت�س اإ�س بي �سي للجولف 

مرة اأخرى".
اأبوظبي  بطولة  "تتميز   :2019 لعام  بالبطولة  الفائز  ل��وري  �سني  وق��ال 
اإت�س اإي بي �سي للجولف مبناف�ساتها القوية دوماً، ما يجعلها اأف�سل بداية 
ملو�سم 2023. ول �سك باأن حمل لقب �سابق يعطي نوعاً من الأف�سلية يف 
البطولة اجلديدة، ي�ساف اإىل ذلك مكانة جزيرة يا�س بو�سفها وجهة عاملية 
رائدة للفعاليات الريا�سية، ول نن�سى بالتاأكيد اجلمهور املذهل من ع�ساق 

اجلولف الذي ياأخذ البطولة اإىل م�ستويات جديدة".
ب��اأن جميع  واأك���دت جولة دي بي وورل��د يف وق��ت �سابق من ال�سهر اجل��اري 
دولر  مليني   9 بقيمة  اإجمالية  جوائز  �ستقدم  رولك�س  �سل�سلة  مناف�سات 
اجلاري.  العام  جوائز  عن  اأمريكي  دولر  مليون  بقيمة  زي��ادة  يف  اأمريكي، 

ت�ست�سيفها منطقة  مناف�سات  اأرب��ع  الثانية من   2023 العام  بطولة  وُتعد 
ال�سرق الأو�سط، بالتزامن مع ا�ستعداد اأبوظبي ل�ست�سافة اأ�سبوعني كاملني 

من مناف�سات اجلولف العاملية يف خمتلف ملعبها. 
و�سكنّل جناح النتقال اإىل جزيرة يا�س يف عام 2022 ف�سًل جديداً يف تاريخ 
مركزاً  بو�سفها  الإم��ارات��ي��ة  العا�سمة  على  ال�سوء  ي�سلط  حيث  البطولة، 
اأبوظبي  �سباق جائزة  مثل  الدولية،  املناف�سات  اأب��رز  يحت�سن  عاملياً  ريا�سياً 
ت�ست�سيفها اجلزيرة  ال��ت��ي  ���س��ي،  اإف  ي��و  وب��ط��ولت   1 ل��ل��ف��ورم��ول  ال��ك��ربى 

اأي�ساً.
التجزئة  وجت��ارة  والت�سلية  للرتفيه  الرئي�سي  املركز  يا�س  جزيرة  ومتثل 
اأبوظبي  روؤي���ة  ت��دع��م  ال��ت��ي  امل��ح��وري��ة  العنا�سر  اأح���د  ل  وت�سكنّ العا�سمة،  يف 
فريداً  مزيجاً  اجلديدة  املناف�سة  وجهة  وتوفر   .2030 لعام  القت�سادية 
يجمع املناظر اخللبة ومقومات ال�سيافة الفاخرة، اإ�سافًة اإىل العديد من 
مرافق الرتفيه والت�سلية احلائزة على جوائز مرموقة، مما ي�سمن لع�ساق 
على  ال�سخ�سي  عند احل�سور  �سواء  ا�ستثنائية  بتجربة  ال�ستمتاع  البطولة 
اأنحاء  ال�سا�سات يف خمتلف  املناف�سة من وراء  اأو خلل متابعة  امللعب  اأر�س 

العامل.
اأبوظبي، الذي �سممه كايل فيليب�س وافتتح  وح�سد ملعب يا�س لينك�س يف 
دايج�ست  جولف  جملة  ت�سنيف  �سمن   34 املرتبة   ،2010 عام  يف  اأبوابه 
جولة  ا�ست�ساف  كما   ،2022 لعام  العامل  يف  جولف  ملعب   100 لأف�سل 

اجلولف اخلا�سة بدورة الألعاب العاملية للأوملبياد اخلا�س يف عام 2019.

•• اأبوظبي -وام:

ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  رع��اي��ة  حت��ت 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
اليوم  تنطلق  اهلل..  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
على اأر�سية ميدان الوثبة بالعا�سمة 
اأب����وظ����ب����ي م���ن���اف�������س���ات ج����ائ����زة زاي����د 
 ،  2022 الهجن  ل�سباقات  ال��ك��ربى 
التي ينظمها احتاد الإمارات ل�سباقات 
املطايا  من  الآلف  مب�ساركة  الهجن 
اأبناء الدولة ودول جمل�س  من هجن 
ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي، وت�����س��ت��م��ر حتى 

الأول من دي�سمرب املقبل. 
جلائزة  املنظمة  اللجنة  وخ�س�ست 
36 رم�����زاً  ل��ل��ه��ج��ن  ال����ك����ربى  زاي������د 
على  امل�ساركة  املطايا  عليها  تتناف�س 
خللها  ت���ق���ام  ����س���وط���اً   214 م�����دار 

املناف�سات. 
وتد�سن اليوم مناف�سات �سن احلقايق 
ال����ت����ي حت���ظ���ى ب���ال���ع���دد الأك��������رب من 
اأ�سواط اجلائزة باإجمايل 60 �سوطاً، 
وت�����س��ت��م��ر ع��ل��ى م�����دار ي���وم���ني، حيث 
اإقامة  غ��دا  ال�سباحية  الفرتة  ت�سهد 
املطايا  خللها  تتناف�س  �سوطاً   20
خ�س�ستها  قيمة  نقدية  ج��وائ��ز  على 

بينما  ل��ل��ف��ائ��زي��ن،  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
مناف�سات  امل�����س��ائ��ي��ة  ال���ف���رتة  ت�����س��ه��د 
اأ�سواط   10 ع��رب  ال���رتاث���ي  ال�����س��ب��اق 
 20 اإىل   15 م��ن  ال��ع��م��ري��ة  ل��ل��ف��ئ��ات 
���س��ن��ة، وخ�����س�����س��ت ل��ه��ا ج��وائ��ز مالية 
للفائز  دره���م  األ���ف   100 اإىل  ت�سل 
قيمة  نقدية  وج��وائ��ز  الأول،  باملركز 

املركز  ���س��اح��ب  وح��ت��ى  امل��راك��ز  لبقية 
العا�سر. 

وت�ستكمل غدا ال�سبت يف اليوم الثاين 
احلقايق  �سن  مناف�سات  اجل��ائ��زة  من 
20 يف  بواقع  40 �سوطاً،  م��دار  على 
الفرتة  يف  و20  ال�سباحية  ال��ف��رتة 
الأربعة  الأ����س���واط  وت����ربز  امل�����س��ائ��ي��ة، 

امل�سائية  الفرتة  يف  الأوىل  الرئي�سية 
تتناف�س خللها جنائب  والتي   ، غدا 
كاأ�س  ه���ي  رم�����وز   4 ع��ل��ى  الأ����س���اي���ل 
املفتوح،  واجل��ع��دان  الأب��ك��ار  وبندقية 
واجلعدان  الأب���ك���ار  وب��ن��دق��ي��ة  وك���اأ����س 
اجلوائز  اإىل  اإ�سافة  الإنتاج،  فئة  من 
1.5 مليون  ت��رتاوح بني  التي  املالية 

درهم اإىل 800 األف درهم. 
يوم  اللقايا  �سن  مناف�سات  وتنطلق 
الأح����د امل��ق��ب��ل، يف ال��ي��وم ال��ث��ال��ث من 
اللجنة  خ�����س�����س��ت  ح��ي��ث  اجل����ائ����زة، 
املنظمة 40 �سوطاً لهذه الفئة، منها 
ال�سباحية،  ال��ف��رتة  يف  ���س��وط��اً   26
و14 �سوطاً يف الفرتة امل�سائية والتي 
8 رموز  تت�سارع خللها املطايا على 
اأ�سواط  يف  واجل��ع��دان  الأب��ك��ار  للقايا 

املفتوح واملحليات والإنتاج. 
ال���راب���ع م���ن اجلائزة  ال���ي���وم  وي�����س��ه��د 
مناف�سات �سن الإي��ذاع على مدار 34 
الفرتة  يف  ���س��وط��اً   20 منها  ���س��وط��اً، 
الفرتة  يف  ���س��وط��اً  و14  ال�سباحية، 
على  التناف�س  ت�سهد  ال��ت��ي  امل�سائية 
الأول  ال�����س��وط  خ�س�س  اإذ  رم���وز،   8
به  الفائز  ويح�سل  الرئي�س  للأبكار 
مليون   1.5 اإىل  اإ���س��اف��ة  ك��اأ���س،  على 
دره�����م، وب��ن��دق��ي��ة وم��ل��ي��ون دره����م يف 
للجعدان  ال��رئ��ي�����س  ال��ث��اين  ال�����س��وط 
الإيذاع، اأما ال�سوطني الثالث والرابع 
واجلعدان  الأبكار  للإيذاع  فخ�س�س 
اخلام�س  وال�������س���وط���ني  امل���ح���ل���ي���ات، 
وال�ساد�س للأبكار واجلعدان املحليات 
يح�سل  ح���ي���ث  الإن������ت������اج،  ف���ئ���ة  م����ن 

اإ�سافة  وب��ن��دق��ي��ة،  ك��اأ���س  على  ال��ف��ائ��ز 
 1.5 وق���دره���ا  امل��ال��ي��ة  اجل���ائ���زة  اإىل 
مليون دره��م و800 األ��ف دره��م على 
ال�سوطني  خ�س�س  بينما  ال��رتت��ي��ب، 

ال�سابع والثامن لفئة الإنتاج. 
التي  الثنايا  �سن  مناف�سات  وت�سهد 
تقام يوم الثلثاء املقبل ال�سراع على 
املنظمة  اللجنة  خ�س�ستها  رم��وز   8
لهذه الفئة التي تقام عرب 30 �سوطاً، 
اإذ ت�سهد الفرتة ال�سباحية 16 �سوطاً 
يح�سل خللها الفائزين على جوائز 
الأ�سواط  ت�سهد  بينما  قيمة،  نقدية 
امل�سائية  ال��ف��رتة  يف  الأوىل  الثمانية 
التناف�س على الرموز، حيث خ�س�ست 
اللجنة املنظمة كاأ�س وبندقية للأبكار 
واجلعدان الرئي�س، اإ�سافة اإىل �سوطي 
املحليات الرئي�س، و4 اأ�سواط للرموز 

للمحليات واملهجنات من فئة الإنتاج. 
مناف�سات  م��ع  الكبار  حت��دي��ات  وت��ب��داأ 
احل��ول وال��زم��ول ي��وم الأرب��ع��اء املقبل 
اأ�سواط   10 بواقع  �سوطاً،   22 عرب 
يف  �سوطاً  و12  ال�سباحية  الفرتة  يف 

الفرتة امل�سائية. 
ويختتم املهرجان يوم اخلمي�س املقبل 
الإطلق  على  اجلائزة  اأ���س��واط  باأهم 
والتي يطمح اإىل نيلها ملك الهجن، 
حيث ترك�س املطايا احلول والزمول 
يف ال����ف����رتة ال�����س��ب��اح��ي��ة ع���ل���ى م����دار 
الأنظار  ت��رتك��ز  فيما  اأ����س���واط،   10
ع��ل��ى اأ����س���واط ال��ف��رتة امل�����س��ائ��ي��ة التي 
تعد الأق���وى على الإط���لق خ��لل 8 

اأ�سواط. 
و���س��ي��ك��ون امل���وع���د الأه�����م م���ع احلول 
ال��رئ��ي�����س��ي وال������ذي ي���ت���وج ال���ف���ائ���ز به 

مليني   5 اإىل  اإ����س���اف���ة  ب��ال�����س��ي��ف، 
الرئي�سي  الزمول  ال�سوط  دره��م، ويف 
وي��ح�����س��ل ال��ب��ط��ل ع��ل��ى ب��ن��دق��ي��ة و2 

مليون درهم. 
اأما ال�سوط الثالث واملخ�س�س للحول 
الفائز  ف���ي���ت���وج  ال���رئ���ي�������س  امل���ح���ل���ي���ات 
ب�سيف، اإ�سافة اإىل 2.5 مليون درهم، 
املحليات  للزمول  الرابع  ال�سوط  ويف 
�سداد  على  البطل  ويح�سل  الرئي�س 

و1.5 مليون درهم. 
وت�����س��ه��د اأ�����س����واط احل�����ول وال���زم���ول 
رمزي  على  ال�سراع  الإن��ت��اج  فئة  م��ن 
احلول  اأ���س��وط  يف  والبندقية  ال�سيف 
والزمول املحليات واملهجنات من فئة 
الإنتاج، وترتاوح اجلوائز املالية لهذه 
مليون  و1.5   2.5 ب���ني  الأ�����س����واط 

درهم. 

•• دبي-الفجر:

للموارد  ال��ع��ام��ة  الدارة  يف  ممثلة  دب���ي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  نظمت 
الب�سرية فعالية "�سعادتي مع الريا�سة " �سمن مهرجان املوارد الب�سرية 
والإدارة  املجتمع  لإ�سعاد  العامة  الإدارة  مع   بالتعاون  الثالث"،  الريا�سي 
العامة للدعم اللوج�ستي وجمل�س املوارد الب�سرية ب�سرطة دبي، بالتزامن 
وذل��ك منطقة جمرا على مم�سى   ،"30×30 " للياقة  دب��ي  مع حت��دي 
الكايت بيت�س ، بح�سور �سعادة اللواء الدكتور �سالح عبداهلل مراد، مدير 
نائب  �سويدان  بن  �سامل  والعميد جمعة  الب�سرية،  للموارد  العامة  الإدارة 
الإدارية  ال�سوؤون  اإدارات  مديري  من  وعدد  للمرور،  العامة  الإدارة  مدير 
وروؤ�ساء الأق�سام و ال�سباط والأف��راد من خمتلف الإدارات العامة ومركز 

ال�سرطة.
واأ�ساد اللواء الدكتور �سالح عبداهلل مراد بامل�ساركني وتفاعلهم يف فعالية 
"حتدي  م��ب��ادرة  امل��رج��وة من  الأه���داف  على حتقيق  وذل��ك حر�ساً  امل�سي، 

املجتمع  �سرائح  كافة  بني  الريا�سة  مفهوم  من  تعزز  والتي  للياقة"،  دبي 
يف دولة المارات كاأ�سلوب حياة �سحي ُم�ستدام، وتر�سيخ ا�سم مدينة دبي 
وجهة للريا�سة العاملية، واأكر املدن ن�ساطاً وحيوية و�سعادة على م�ستوى 

العامل.
وتاأتي فعالية " �سعادتي مع الريا�سة " �سمن 47 فعالية ريا�سية تنظمها 

�سرطة دبي تزامناً مع حتدي دبي للياقة 2022.
وعرب امل�ساركون عن �سعادتهم مبثل هذه الفعاليات التي تعزز اأوا�سر املحبة 
والألفة بني املوظفني . يذكر اأن برنامج حتدي دبي للياقة يتوجه اإىل كل 
يومياً  دقيقة   30 لتخ�سي�س  دعوته  الريا�سية عرب  بالتوعية  دبي  �سكان 
متتالياً، عرب جمموعة متنوعة من  يوماً   30 ملدة  ملمار�ستها،  من وقتهم 
اأن�سطة اللياقة والفعاليات الريا�سية التي ت�سجع امل�ساركني طوال ال�سهر 
على ممار�سة الريا�سة يف الأوقات والأمكنة التي تنا�سبهم، �سواء يف املنزل 
اأو يف اأي مواقع يف �سبيل حتفيزهم على تبني اأ�سلوب حياة �سحي واللتزام 

به حتى بعد انتهاء التحدي.

�ضرطة دبي تنظم فعالية »�ضعادتي مع الريا�ضة «

تقام على ملعب يا�ش لينك�ش للعام �لثاين على �لتو�يل.. 

توما�س بيرز وفليتوود و�ضني لوري يعلنون امل�ضاركة يف بطولة اأبوظبي اإت�س اإ�س بي �ضي للجولف 

حتت رعاية رئي�ش �لدولة  

اليوم انطالق مناف�ضات جائزة زايد الكربى ل�ضباقات الهجن 2022 مبيدان الوثبة 

رينا يتطلع للمعركة مع »اأعز اأ�ضدقائي« بيلينغهام 
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اأف�سل لعب يف مباراة فريقه مع  البلجيكي كيفني دي بروين بجائزة  اأث��ار فوز اللعب 
ا�ستهجان  قطر،  مونديال  يف  ال�ساد�سة  املجموعة  مباريات  �سمن  الأوىل  باجلولة  كندا، 

كثرين من م�سجعي منتخب "ال�سياطني احلمر"، ومنهم لعب مان�س�سرت �سيتي نف�سه.
"ل  دون مقابل:  بهدف  بلجيكا  بفوز  انتهت  التي  املباراة  بعد  بروين يف مقابلة  دي  وق��ال 
اأعتقد اأين لعبت مباراة رائعة، ول اأعرف �سبب ح�سويل على اجلائزة. قد يكون ذلك ب�سبب 

ا�سمي"، ح�سبما نقل موقع "�سبورت بايبل" الريا�سي.
واأ�ساف: "مل نلعب جيدا كفريق واحد. مل نتمكن 

م��ن جت���اوز �سغط ال��ف��ري��ق ال��ك��ن��دي. مل نقدم 
لكننا وج��دن��ا طريقة  ال��ي��وم،  م��ب��اراة ج��ي��دة 

للفوز".
التوا�سل  م���واق���ع  رواد  م���ن  ك��ث��ر  وع�����ربنّ 
دي  اختيار  من  ا�ستغرابهم  عن  الجتماعي 

بروين كاأف�سل لعب يف املباراة التي ح�سمها 
بات�سواي،  ميت�سي  بهدف  البلجيكي  املنتخب 

اللعب  اأمر م�سحك.  "اإنه  اأحدهم:  حيث قال 
يف عامل اآخر، كما لو اأنه لي�س يف امللعب".

وك��ت��ب اآخ����ر: "دي ب��روي��ن ���س��ائ��ع مت��ام��ا ولكنه 
بينما  النهاية"،  يف  امل��ت��وا���س��ع  ب���اأدائ���ه  اع����رتف 

لعبي  اأف�سل  من  لواحد  خميب  "اأداء  اآخ��ر:  علنّق 
العامل. كيف يح�سل على جائزة ل  الو�سط يف  خط 

ي�ستحقها؟".

فوز ب�سق �لنف�ش
- ا�ستهلت بلجيكا ثالثة الن�سخة الأخرة يف كاأ�س العامل 

-1�سفر  كندا  على  النف�س  ب�سق  بفوز  م�سوارها 
الأرب���ع���اء ع��ل��ى ملعب اأح��م��د ب��ن ع��ل��ي يف 

الريان.
بفوزه  البلجيكي  املنتخب  يدين   -
الرتكي  ف��رب��خ�����س��ة  م��ه��اج��م  اإىل 
ال�����ذي �سجل  ب���ات�������س���واي  م��ي��ت�����س��ي 

الهدف الوحيد يف الدقيقة 44.
- ت�سدرت بلجيكا ترتيب املجموعة 

بفارق نقطتني اأمام كرواتيا الو�سيفة 
واملغرب اللذين تعادل �سلبا يف اخلور.

- قال بات�سواي بعد الفوز "كانت مباراة 
ن�سخة من  اأف�����س��ل  ن�����س��اه��د  م��ع��ق��دة. مل 

م خطوة خطوة.  بلجيكا هذا امل�ساء. �سنتقدنّ
املباراة  يف  اأف�����س��ل  فريقنا  ي��ك��ون  اأن  اأت��وق��ع 

التالية. �سن�ساهد �سريط املباراة بهدف التقدم 
اإىل  اإ�سارة  اأخطائنا" يف  ت�سحيح  على  والعمل 

مواجهة املغرب الأحد املقبل.
- ح��اف��ظ��ت ب��ل��ج��ي��ك��ا ع��ل��ى ���س��ج��ل��ه��ا خ��ال��ي��ا من 
م�ساركاتها  يف  الأوىل  م��ب��اري��ات��ه��ا  يف  اخل�����س��ارة 
انت�سارات،   5( العامل  كاأ�س  يف  الأخ��رة  ال�سبع 

وتعادلن(.
التي تعرت فيها  الأخ��رة  امل��رة  تاريخ  يعود   -
بلجيكا يف باكورة مواجهات العر�س العاملي اإىل 

ن�سخة 1986 اأمام املك�سيك.
 8( ال��ع��امل  لكاأ�س  املجموعات  دور  يف  م��ب��اراة   13 اآخ��ر  يف  خ�سارة  دون  بلجيكا  بقيت   -

انت�سارات، و5 تعادلت(، وحققت فوزها الثامن تواليا يف دور املجموعات.
اأمام ال�سعودية  1994 عندما �سقطت  - اآخر هزمية لها يف هذا الدور فتعود اإىل ن�سخة 

�سفر1-.
- هو الفوز ال�21 لبلجيكا يف 49 مباراة يف املونديال مقابل 9 تعادلت و19 هزمية.

عودة للعر�ش �لكروي
من  املقبلة  الن�سخة  ا�ست�سافة  �سرف  تتقا�سم  التي  كندا  �سجلت 

واملك�سيك،  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  م��ع   2026 ع��ام  البطولة 
ع��ودت��ه��ا اإىل ال��ع��ر���س ال��ع��امل��ي ل��ل��م��رة الوىل 

عندما  املك�سيك  يف   1986 مونديال  منذ 
خا�ست باكورة م�ساركتها، بخ�سارة.

املنتخبني  بني  الأوىل  املواجهة  هذه  تعد 
ر�سميا والثانية بعد وديتهما يف الثامن من 

يونيو 1989 عندما فاز "ال�سياطني احلمر" 
-2�سفر.

املباراة يف غياب هدافه  البلجيكي  املنتخب  خا�س 
التاريخي مهاجم اإنرت ميلن الإيطايل روميلو 

لوكاكو ب�سبب الإ�سابة.

بعد مباراة كندا.. دي بروين ي�ضخر 
من »اجلائزة الفردية«

قطر خلطف الأمل وهولندا لالقراب من التاأهل 

امل�����س��ي��ف��ة ملونديال  ق��ط��ر  ع��ل��ى  ك���ب���راً  ال���ع���بء  ���س��ي��ك��ون 
عندما  باملناف�سة  اآمالها  على  للإبقاء  �سعيها  يف   2022
هولندا  ترمي  فيما  الثمامة،  ا�ستاد  على  ال�سنغال  تواجه 
على  تتواجهان  عندما  التاأهل  من  الدنو  اإىل  والإك���وادور 
ا�ستاد خليفة �سمن اجلولة الثانية من مناف�سات املجموعة 

الأوىل اجلمعة.
املنتخب  اأم���ام  الفتتاحي  نزالهم  الأر����س  اأ���س��ح��اب  خ�سر 
الإكوادوري )�سفر2-( الأحد على ملعب البيت، يف �سقوط 
اأول م�سيف  زاد من ال�سغط على القطريني بعدما باتوا 

يخ�سر مباراته الأوىل.
بعد عزله املنتخب القطري �ستة اأ�سهر يف اأوروبا بعيداً عن 
�سان�سي�س  فيليك�س  الإ�سباين  مدربه  اأقرنّ  املتطفلني،  اأعني 
م الأعذار، اأهنئ اخل�سم على هذا الفوز،  بالإخفاق "لن اأقدنّ
لدينا،  ما  اأف�سل  نقدم  مل  الإمكانيات.  من  الكثر  لدينا 
رمبا ب�سبب التوتر مل تكن البداية جيدة ل بل كانت �سيئة 

وتلقى مرمانا هدفني".
ت��زاي��د ال��ع��بء ع��ل��ى ال��ق��ط��ري��ني ق��ب��ل ي��وم��ني واإن مل يكن 
اأرجنتني مي�سي  التاريخي على  ال�سعودي  بالفوز  مبا�سراً، 
2-1، لتعيد الآمال العربية وحُترج "العنابي" الذي بذل 

جهداً ممتداً على 12 عاماً، لتقدمي نتيجة اإيجابية.
غياب  الهولنديني،  غ���رار  على  ال��ق��ط��ري��ون،  ي�ستغلنّ  وق��د 
وفر�س  الإ�سابة،  ب�سبب  مانيه  �ساديو  ال�سنغايل  الهداف 

اإيقاع على املباراة منذ بدايتها.
لكن  انتكا�سة،  الإك����وادور  اأم���ام  اخل�����س��ارة  اأن  اجلميع  ظ��ننّ 
الظهر الأمين القطري بيدرو ميغيل قال لوكالة فران�س 
بر�س عقب املباراة اإن "هذه لي�ست نهاية الآمال". واأ�ساف 
ل  والأبواب  مباراتان،  اأمامنا  لكن  قا�سية،  اخل�سارة  "نعم 
ال�سنغال،  عربنا  ما  اإذا  التاأهل.  لإمكانية  مفتوحة  ت��زال 

�سنبذل كل �سيء يف املباراة الأخرة" اأمام هولندا.
ال�سنغال  ت�سعى  ملانيه،  خ�سارتها  �سدمة  وبعد  املقابل،  يف 
الأول كبطلة لإفريقيا  �سقوطها يف ظهورها  تعوي�س  اإىل 
)2021(، واإبقاء حظوظها بقيادة األيو �سي�سيه للعبور اإىل 

الدور الثاين على غرار الن�سخة املا�سية.
القدم  لكرة  ال�سنغايل  الحت���اد  اأع��ل��ن  مانيه،  جانب  واإىل 
اأن لعب خط الو�سط �سيخو كوياتيه يعاين من  الأربعاء 
"التهاب غر ظاهر" يف الفخذ الأمين و�سيكون "غر متاح 

على الأرجح" ملواجهة قطر، بعدما اأ�سيب لعب نوتنغهام 
فور�ست الإنكليزي خلل الهزمية اأمام منتخب الطواحني. 
وميكن لباب غي، لعب و�سط مر�سيليا الفرن�سي الذي حلنّ 
�س مرة اأخرى عن  بدًل من كوياتيه خلل املباراة، اأن يعونّ

غيابه اأمام قطر.
اأ�سيب خلل  اآخ��ر  اأن لعباً  اإىل  ال�سنغايل  الحت��اد  ولفت 
امل���ب���اراة ���س��د ه��ول��ن��دا، وه���و ع��ب��دو دي��ال��و لع���ب ليبزيغ 

الأملاين، لكنه يعاين فقط من تقل�سات.
كاأ�س  نهائيات  اإىل  موفقة  ع��ودة  الهولندي  املنتخب  ق  حقنّ
العامل، بعد غياب عن ن�سخة 2018، بف�سل هديف كودي 

خاكبو وديفي كل�سن.
و�سيفة  حلنّت  بعدما   2018 ن�سخة  ع��ن  هولندا  وغ��اب��ت 
 2014 وثالثة يف  ف��ان مارفيك  ب��رت  بقيادة   2010 يف 

بقيادة مدربها احلايل العائد لوي�س فان خال.
وحافظ "الربتقايل" بذلك الفوز على �سجله اخلايل من 
فان  تعيني  منذ  توالياً  ع�سرة  ال�ساد�سة  للمباراة  الهزائم 
خيبة  بعد  الثالثة  للمرة  م��درب��اً   2021 �سيف  يف  خ��ال 

اخلروج من ثمن نهائي كاأ�س اأوروبا.
واأمام الإكوادور، �ست�سعى هولندا اإىل القرتاب من التاأهل 

بحال خطفت النقاط الثلث لرتفع ر�سيدها اإىل �ست.
وقال قلب دفاع "الطواحني" فرجيل فان دايك "نعلم اأننا 

ن�ستطيع، ويجب اأن نفعل ما هو اأف�سل".
واأ�ساف لعب ليفربول الإنكليزي اأنه اأمام ال�سنغال "بالغنا 
اأحياناً يف فر�س الأ�سياء هجومياً، وغالباً ما تركنا اأنف�سنا 
نحتاج  جم��ال  ه��ذا  امل�سادة.  ال�سنغاليني  لهجمات  عر�سة 
الإك���وادور.  املقبل،  خ�سمنا  يجيده  فن  لأن��ه  حت�سينه  اإىل 

لكنني متفائل لأنني اأ�سعر اأننا �سوف نتح�سن".
امل�سعى اإىل النقاط الثلث هو نف�سه للإكوادوريني الذين 
ل�ساحلهم  وح�سموها  الأوىل  امل��ب��اراة  يف  اإيقاعهم  فر�سوا 

بهديف اإينر فالن�سيا، يف رابع م�ساركة مونديالية له.
املباراة  يف  ث��ن��ائ��ي��ة  ي�سجل  لع���ب  خ��ام�����س  فالن�سيا  وب���ات 
مرو�سلف  الأمل���اين  بعد  ال��ق��رن  ه��ذا  خ��لل  الفتتاحية 
كلوزه )2006( يف مرمى كو�ستاريكا، والكو�ستاريكي باولو 
مرمى  يف  نيمار  وال��ربازي��ل��ي  نف�سها،  امل��ب��اراة  يف  وانت�سوب 
ت�سري�سيف  ديني�س  والرو�سي   ،2014 ن�سخة  كرواتيا يف 

يف مرمى ال�سعودية يف مونديال رو�سيا 2018.

مفاجاأة اليابان واأرقام جايف ومودريت�س و�ضباعية اأ�ضبانيا اأبرز مالمح اليوم الرابع يف مونديال 2022 

•• الدوحة - وام: 

2022 يف قطر  ال��ع��امل  ال��راب��ع ) الأرب��ع��اء( م��ن مناف�سات ك��اأ���س  ال��ي��وم  حمل 
العديد من املفاجاآت والأرقام، كان من بينها الفوز التاريخي لليابان على املانيا 
بطل العامل 4 مرات، مكررا الإجناز ال�سعودي لفريق اآ�سيوي بالفوز على اأحد 

املر�سحني. 
النقطة  اإىل  اإ�سافة،  كو�ستاريكا،  مرمى  يف  اأ�سبانيا  �سباعية  اأي�سا  ب��رزت  كما 
التعادل  فر�سه  بعد  املغرب  عليها  ح�سل  والتي  العربية  للمنتخبات  اخلام�سة 

ال�سلبي على كرواتيا ثاين الن�سخة املا�سية من املونديال. 
11 هدفا،  اإىل  الرابع  اليوم  اأه��داف  عدد  ارتفاع  اأ�سبانيا يف  �سباعية  و�ساهمت 

بطاقات،   8 ال�سفراء  البطاقات  عدد  بلغ  فيما  اأه��داف(   8( الثالث  اليوم  عن 
وا�ستطاعت منتخبات كرواتيا واأملانيا واليابان اأن تخرج بدون اأي بطاقات. 

وعقب ثنائية الأ�سباين فران توري�س يف مرمى كو�ستاريكا ا�ستعل ال�سباق على 
الإكوادور،  لعب  فالن�سيا  اينر  من  كل  ت�ساوى  حيث  امل�سابقة،  ه��دايف  �سدارة 
واأوليفييه جرو  اإي��ران  اإجن��ل��رتا، ومهدي طارمي لع��ب  �ساكا لع��ب  وبوكايو 

لعب فرن�سا يف عدد الأهداف حتى الآن بهدفني لكل لعب. 
اأهداف دون مقابل،  اأ�سبانيا فوزها التاريخي على كو�ستاريكا ب�سبعة  وبتحقيق 
من بينهم 3 اأهداف يف ال�سوط الأول اأ�سحبت هذه هي املرة الثانية يف تاريخها 
اأه��داف يف ال�سوط الأول عقب مباراتها �سد   3 التي تتمكن فيها من ت�سجيل 

الربازيل يف ن�سخة 1934 �سمن الدور الأول. 

كما متكنت من اقتنا�س اأكرب فوز لها يف تاريخ م�ساركاتها بنهائيات كاأ�س العامل، 
بعدما كان الفوز الأكرب لها بنتيجة 6-1 على بلغاريا يف ن�سخة 1998، واأ�سبح 
هدف اللعب اوملو يف مرمى كو�ستاريكا )الأول( هو الهدف رقم 100 لإ�سبانيا 

يف نهائيات كاأ�س العامل. 
وبات الأ�سباين جايف ثاين اأ�سغر لعب ي�سجل يف مباراة بكاأ�س العامل بعمر 18 
1958 �سد ال�سويد  اأيام، وذلك منذ بيليه يف نهائيات مونديال  عاما و110 

وكان عمره اآنذاك 17 عاما و249 يوما. 
اأن ي�سيف النقطة اخلام�سة للمنتخبات العربية يف  وا�ستطاع املنتخب املغربي 
مرحلة املجموعات وذلك بعد نقاط ال�سعودية )3( ونقطة تون�س، بعدما فر�س 

املغرب التعادل على و�سيف الن�سخة املا�سية من املونديال. 

ال��ك��روات��ي لوكا  اأ���س��ب��ح  امل��ون��دي��ال  الن�سخة احل��ال��ي��ة م��ن  ومب��ب��ارات��ه الأوىل يف 
مودريت�س اأول لعب يلعب يف كاأ�س العامل واليورو يف ثلثة عقود خمتلفة حيث 
كانت بدايته يف عام 2000 مع فريق دينامو زغرب الكرواتي، حيث التحق به 
اأن ينتقل اإىل توتنهام الإجنليزي يف  حينما كان يف عمر اخلام�سة ع�سرة، قبل 
عام 2008، ثم اإىل نادي ريال مدريد الأ�سباين يف 2012، وجاءت م�ساركاته 
الدولية يف كل من كاأ�س العامل بن�سخ 2006، و2014، 2018 ثم الن�سخة 

احلالية، ويف اليورو بن�سخ 2008، و2012، و2016، و2020. 
ويف مباراة املانيا واليابان والتي حقق فيها الأخر الفوز التاريخي اأ�سبح يوتو 
ناجاتومو اأول لعب ياباين ي�سارك يف 4 ُن�سخ خمتلفة من كاأ�س العامل، ب� 12 

مباراة متخطياً ماكوتو ها�سيبي وايجي كاوا�سيما كلهما 11 مباراة. 

اأج��واء رائعة يعي�سها ع�ساق كرة القدم يف العامل مع مباريات  يف ظل 
مونديال قطر 2022، تتوارد اإىل الأذهان البطولة القادمة 2026، 

التي �سيكون لها طابعا خا�سا.  
فهي اأول ن�سخة من امل�سابقة �سيتم تنظيمها يف 3 دول، كما تعترب هذه 

البطولة هي الأوىل التي �ست�سهد م�ساركة 48 فريقاً بدًل من 32.
و�ستكون هذه اأول بطولة كاأ�س عامل منذ عام 2002 ت�ست�سيفها اأكر 

من دولة والأوىل مب�ساركة اأكر من دولتني.
فيما يلي كل ما حتتاج معرفته من معلومات عن نهائيات كاأ�س العامل 

املقبلة لكرة القدم يف 2026:
اأين �ستقام كاأ�س العامل 2026؟

�ستقام ن�سخة كاأ�س العامل 2026 يف الوليات املتحدة وكندا واملك�سيك 
ومن ثم �ستكون اأول بطولة تقام يف 3 دول خمتلفة.

و�سان  �سياتل  م��دن  يف  �ستقام  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  البطولة  مباريات 
واأتلنتا  ودال������س  �سيتي  وك��ان�����س��ا���س  اأجن��ل��و���س  ول��و���س  فرن�سي�سكو 

وهيو�سنت وبو�سطن وفيلدلفيا وميامي ونيويورك-نيوجرزي.
�ستقام مباريات البطولة يف املك�سيك يف مك�سيكو �سيتي ووادي احلجارة 

ومونتري.
املباريات يف كندا �ستقام يف فانكوفر وتورونتو.

متى �ستقام نهائيات كاأ�س العامل 2026؟
مل يك�سف الحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا( بعد عن مواعيد اإقامة 

البطولة على وجه التحديد.

يف  ويوليو  يونيو  �سهري  يف  املعتاد  موعدها  اإىل  العامل  كاأ�س  �ستعود 
2022 يف قطر  يف  ودي�سمرب  نوفمرب  يف  اإقامتها  قرار  بعد   2026
ب�سبب حرارة ال�سيف يف الدولة اخلليجية حيث تتجاوز درجة احلرارة 

�سيفا 40 درجة مئوية.
كم عدد املنتخبات التي �ستناف�س يف نهائيات كاأ�س العامل 2026؟

�سي�سارك يف البطولة ولأول مرة 48 منتخبا بدل من العدد احلايل 
يف قطر وهو 32 منتخبا.

هل �سبق للدول امل�سيفة تنظيم كاأ�س العامل؟
1970 ويف  يف  ق��ب��ل..  م��ن  ال��ع��امل مرتني  ك��اأ���س  املك�سيك  ا�ست�سافت 

1986و�ست�سبح اأول دولة ت�ست�سيف النهائيات ثلث مرات.
ا�ست�سافت الوليات املتحدة البطولة مرة واحدة وكانت يف 1994.

لكنها  ال��رج��ال،  ل��ف��رق  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ا�ست�سافت  اأن  لكندا  ي�سبق  مل 
ا�ست�سافت كاأ�س العامل لل�سيدات يف 2015.

ما الدول الأخرى التي ناف�ست على ا�ست�سافة ن�سخة 2026؟
املغرب هو الدولة الأخرى التي ناف�ست من اأجل ا�ست�سافة كاأ�س العامل 

.2026
ت�سويت  بعد  الثلث  ال��دول  اإىل  التنظيم  حقوق  مبنح  القرار  اتخذ 
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�سوتا مقابل 65 �سوتا للمغرب.
على  املغرب يف احل�سول  فيها  يف�سل  التي  اخلام�سة  امل��رة  ه��ذه  كانت 

حقوق ا�ست�سافة النهائيات.

بعد مونديال قطر.. اأين �ضتقام 
كاأ�س العامل 2026؟



ال�ضجن لزوجني �ضافرا وتركا 
طفلهما وحيدا 

على  العثور  بعد  زوج��ني  على  القب�س  الأمريكية  ال�سرطة  األقت 
طفلهما بعمر ال�سنتني وحيداً يف املنزل، بينما كانا م�سافرين خارج 

املدينة.
ووفق ما ن�سرته �سحيفة "نيويورك بو�ست" عن تفا�سيل احلادثة، 
األدريت�س"،  "دارلني  الأم  وزوج��ت��ه  جيكونغ"  "دونالد  الأب  ف��اإن 
مبجمع  �سقة  يف  ي�سكنان  ع��ام��اً،   24 العمر  م��ن  يبلغان  وكلهما 

�سكني يف مدينة ت�سارل�ستون بولية "�ساوث كارولينا".
اإىل  ن�سية  "دونالد" ر���س��ال��ة  اأر����س���ل  امل��ا���س��ي،  الأ���س��ب��وع  وخ����لل 
اأن��ه م�سافر يف رحلة اإىل  اأخ��ربه فيها  اأم��ن املجمع ال�سكني،  مدير 

نيويورك.
ومل يتمكن مدير الأمن من التوا�سل مع اأي �سخ�س داخل ال�سقة 
طارئ،  ب�سكل  املكان  يقتحم  جعله  ما  الطفل،  �سلمة  من  للتاأكد 
وحفاظته  املعي�سة،  �سرير يف غرفة  على  نائماً  الطفل  وجد  حيث 

مت�سخة.
وك�سفت �سرطة "�ساوث كارولينا" يف بيان لها، اأنها تلقت بلًغا يف 
يوم اخلمي�س املا�سي املوافق 17 نوفمرب، باأن طفًل يبلغ من العمر 

عامني فقط، ُوجد مبفرده داخل اإحدى ال�سقق ال�سكنية.
وبينّنت ال�سرطة اأن املحاولت الأولية للت�سال بوالدي الطفل مل 
تنجح، بينما ُنقل الطفل اإىل م�ست�سفى املدينة، لإجراء فحو�سات 
اأذى جراء  ب��اأي  ي�سب  اأن��ه مل  اأظهرت  �سلمته، حيث  للتاأكد من 

تركه مبفرده يف املنزل.

يبدع يف حتويل النفايات 
لأعمال فنية

يبدع حريفنّ م�سري يف حتويل بقايا الورق والنفايات لأعمال فنية، 
تدوير  اإع���ادة  اإىل  تهدف  خطوة  يف  املنزلية،  والقطع  كالزخارف 

النفايات وحماية البيئة.
ويق�سي الفنان وم�سمم الغرافيك امل�سري عماد حمدي �سعبان، 
النفايات  حتويل  يف  ي��وم  كل  �ساعات  عاما،   41 العمر  من  البالغ 

اإىل اأعمال فنية.
وي�سنع �سعبان، الذي ن�ساأ ولديه �سغف باحلرف اليدوية، عجائن 
من بقايا الورق والورق املقوى والإ�سفنج لي�ستخدمه بعد ذلك يف 

�سنع اأعمال فنية من الزخارف اإىل القطع املنزلية.
"املخلفات  عربية":  نيوز  ل�"�سكاي  عماد حمدي، يف حديثه  وقال 
طبعا �سبب اأ�سا�سي يف تغير املناخ، ما جعلني اأفكر يف كيف ميكن 

جعلها مفيدة لنا وللعامل".
الورق  عجينة  مثل  املخلفات،  من  العجائن  ت�سنيع  "اأقوم  وتابع 
وعجينة الكرتون وعجينة الإ�سفنج وعجينة اخل�سب والتي تكون 

كلها �سديقة للبيئة".
وي��ه��دف ���س��ع��ب��ان اإىل ح��ث الآخ���ري���ن ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة بينما 
على  اأعماله  بيع  طريق  عن  اإ�سافًيا  دخ��ل  م�سدر  لأ�سرته  يجلب 

الإنرتنت.
كما يكر�س �سعبان وقتا لزيارة الأطفال يف مدار�سهم وتنظيم ور�س 

عمل لهم لترت�سَخ فكرة تدوير املخلفات يف عقولهم منذ ال�سغر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأول رائد ف�ضاء من ذوي الحتياجات اخلا�ضة 
اختارت وكالة الف�ساء الأوروبية، اأول رائد ف�ساء من ذوي الحتياجات اخلا�سة على الإطلق يف خطوة هائلة نحو 

ال�سماح للأ�سخا�س ذوي الإعاقات اجل�سدية بالعمل والعي�س يف الف�ساء.
"جون ماكفال" �سمن جمموعة  الربيطاين  الباراملبي  اء  العدَّ اختارت  اإنها  دول��ة،   22 ت�سم  التي  الوكالة،  وقالت 

جديدة مت اختيارها للتدريب كي ي�سبح اأفرادها رواد ف�ساء.
و�سي�سارك "ماكفال" يف درا�سة جدوى م�سممة بطريقة ت�سمح للوكالة بتقييم الظروف اللزمة للأ�سخا�س ذوي 

الإعاقة للم�ساركة يف مهمات م�ستقبلية يف الف�ساء.
و�سين�سم "ماكفال" اإىل 5 رواد ف�ساء جدد يف بداية م�سوارهم املهني و 11 احتياطًيا يف التدريب بعد اأن قامت وكالة 

الف�ساء الأوروبية بتجديد �سفوف رواد الف�ساء لأول مرة منذ العام 2009.
ف�ساء  رح��لت  لفتح  الأج��ه��زة  يف  اللزمة  التغيرات  لفهم  مهند�سيها  مع  "ماكفال" �سيعمل  اإن  الوكالة  وقالت 

احرتافية ملجموعة اأو�سع من املر�سحني املوؤهلني.
بامليدالية  وف��از  عاًما،   19 كان عمره  اليمنى عندما  �ساقه  اإىل برت  اأدى  نارية  دراج��ة  "ماكفال" حل��ادث  وتعر�س 

الربونزية يف �سباق م�سافة 100 مرت يف دورة الألعاب الأوملبية لذوي الحتياجات اخلا�سة يف بكني العام 2008.

اجلمعة   25  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13707  
Friday   25    November    2022   -  Issue No 13707

قرد نادر دفن حيا.. اكت�ضاف اأثري �ضادم
اأظهرت درا�سة جديدة اأن اأنثى قرد ا�ستخدمت قبل 1700 عام كهدية لتقوية 
الروابط بني قوتني رئي�سيتني يف اأمركا اجلنوبية ما قبل كولومبو�س، ثم 

متت الت�سحية بها بدفنها حية.
بارزين من ح�سارة املايا قدموا هذه الهدية الثمينة  اأ�سخا�ساً  اأن  ح  وُيرجنّ

اإىل ح�سارة اأخرى يف تيوتيهواكان.
بدبلوما�سية  الأ�سلوب  ه��ذا   PNAS جملة  يف  املن�سورة  الدرا�سة  وت��ق��ارن 
الباندا التي مار�ستها ال�سني يف تطبيع علقاتها مع الوليات املتحدة يف 
�سبعينيات القرن الع�سرين. وبا�ستخدام تقنيات عدة مثل ا�ستخراج احلم�س 
النووي القدمي، اأو التاأريخ بالكربون، اأو حتى حتليل النظام الغذائي، جنح 
الباحثون يف اإعادة تكوين م�سار حياة احليوان ونفوقه، وتبنينّ لهم اأنه ُدفن 

حيا عندما كان يبلغ ما بني 5 و8 �سنوات.
2018 بقايا  وبداأ عمل فريق البحث باكت�ساف ناوا �سوغياما املفاجئ عام 
احليوان يف موقع تيوتيهواكان الأثري الذي ت�سنفه اليون�سكو بني مواقع 

الرتاث العاملي ويقع يف اله�ساب القاحلة يف املك�سيك احلالية.

فوز يامن املناعي بجائزة الأدب العربي يف فرن�ضا 
عن  فرن�سا  يف  العربي  الأدب  بجائزة  املناعي  يامن  التون�سي  ال��روائ��ي  ف��از 
يف  العنف  مو�سوع  تتناول  التي  اأبيم"  "بيل  اجلميلة"  "الهاوية  رواي��ت��ه 
املناطق الأكر فقراً يف بلده. واأطلقت موؤ�س�سة جان لوك لغاردير با�سم 
العامل  ومعهد   ،"2003-1928" الفرن�سي  الإعلمي  ال�سناعي والقطب 
عام  اجل��ائ��زة  لن��غ  ج��اك  ال�سابق  الفرن�سي  الثقافة  وزي��ر  برئا�سة  العربي 

2013 ويح�سل الفائز بها على 10 اآلف يورو.
اأن كان يف الثامنة ع�سرة.  "42 عاماً" يف فرن�سا منذ  املناعي  ويقيم يامن 
اإليزاد التون�سية، ق�سة  وتتناول روايته ال�سادرة بالفرن�سية عن من�سورات 

�سبي يف اخلام�سة ع�سرة �سجن بعدما قتل والده.
واأ�سادت جلنة التحكيم ب�"الرواية الق�سرة امل�سوقة املكتوبة باأ�سلوب ب�سيط 
د، مظامل املجتمع  وقوينّ يف اآن، والتي تف�سح من خلل م�سار مراهق متمرنّ
بجائزة  املناعي  فاز  اأن  و�سبق  التون�سية".  ال�سعبية  ال�سواحي  يف  القا�سي 

الكتاب الربتقالية يف اأفريقيا عن الرواية نف�سها.
كما ُمنح تقدير خا�س للكاتب ال�سوداين حمور زيادة عن روايته "الغرق" 
ال�سادرة عن دار "العني" والتي تتناول ق�سة قرية على �سفاف نهر النيل 
ها العثور على جثة مراهقة عام 1969. و�سدرت الرواية يف فرن�سا عن  هزنّ

دار "اآكت �سود" بعنوان "غريقات النيل" "ليه نواييه دو نيل".
وت�سكل جائزة الأدب العربي اإحدى اجلوائز الفرن�سية النادرة التي تكافئ 
من  ر  يتحدنّ كاتب  ��ف��ه  األنّ اأدب��ي��ا  عمل  ت�سجع  وه��ي  العربية.  الأدب��ي��ة  الكتب 
اإحدى دول جامعة الدول العربية، �سواء كان �سادرا بالفرن�سينّة اأو مرتجماً 

ما هي العملية اجلراحية 
الكربى التي اأجرتها اأنغام؟

اأنغام  امل�����س��ري��ة  ال��ن��ج��م��ة  اأق��ل��ق��ت 
�سفحتها  اإع�����لن  ب��ع��د  حم��ب��ي��ه��ا، 
لوعكة  تعر�ست  اأن��ه��ا  "تويرت"  يف 
امل�ست�سفى،  اأدخلتها  طارئة  �سحية 
حيث اأجرت عملية جراحية كبرة، 
تطلبت  مب�����س��اع��ف��ات  ل��ه��ا  ت�سببت 
وو�سعها  امل�����س��ت�����س��ف��ى  يف  ح��ج��زه��ا 

حتت املراقبة الطبية.
ك�سفت  الأخ�������رة،  ال�����س��اع��ات  ويف 
م�سادر حملية اأن اأنغام اأُدخلت اإىل 
اأحد م�ست�سفيات منطقة املهند�سني 
اأنها  اإل  الرحم،  لإج��راء عملية يف 
خطرة  مب�������س���اع���ف���ات  اأ����س���ي���ب���ت 
ي�ستاأ�سلون رحمها  الأطباء  جعلت 
يف  ب�سلل  اأ�سيبت  واأن��ه��ا  بالكامل، 

الأمعاء.
وكانت �سفحة الفنانة على تويرت 
من�سور  يف  لها  ال��دع��اء  طلبت  ق��د 
"تعر�ست  ف���ي���ه:  ق���ال���ت  م���ط���ول، 
�سحية  ل���وع���ك���ة  اأن����غ����ام  ال���ف���ن���ان���ة 
ط��ارئ��ة، ا���س��ط��رت ب��ع��ده��ا لإج���راء 
اإىل  اأدت  ك��ب��رة،  ج��راح��ي��ة  عملية 
يف  احتجازها  تطلبت  م�ساعفات 

امل�ست�سفى".
اأنغام  "حاولت  ال��ب��ي��ان:  واأ����س���اف 
جتاه  الفنية  بالتزاماتها  تفي  اأن 
جمهورها يف الفرتة القادمة، لكن، 
ك���ان ل��ه��ذه امل�����س��اع��ف��ات اأث����ر كبر 
لإبقائها  الأط��ب��اء  وا�سطر  عليها، 
يف امل�ست�سفى حتت الإ�سراف الطبي 

لفرتة اأطول".

�ضريي تطلق لوحات مفاتيح 
جديدة لأجهزة ماك

اأط��ل��ق��ت ���س��رك��ة ���س��ري اث��ن��ني من 
لوحات املفاتيح اجلديدة املخ�س�سة 
اآب��ل، حيث تاأتي  امل��اك من  لأجهزة 
بت�سميم يتنا�سب مع حوا�سيب اآبل 
وتلبي املتطلبات الفنية والب�سرية 

مل�ستخدمي اأجهزة املاك.
واأو����س���ح���ت ال�����س��رك��ة الأمل���ان���ي���ة اأن 
 KW 9100 Slim لوحة املفاتيح
 75 for Mac اجلديدة )ح��وايل 
Chiclet مع  ب��اأزرار  ي��ورو( متتاز 
لوحة اأرقام فائقة اجلودة مع اأزرار 
م�سطحة   SX غ�سائية  ملم�سة 
افرتا�سي  بعمر  وتتمتع  للغاية، 
20 مليون نقرة،  اإىل  طويل ي�سل 
لوحة  ن�سب  زاوي��ة  �سبط  وميكن 
من  ب�سهولة  الل�سلكية  املفاتيح 
خلل ال�سريط املغناطي�سي القابل 
اللوحة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ل��ل��خ��ل��ع، 
الثبات  لتوفر  امل��دجم��ة  املعدنية 

اللزم.
ب�سغطة  القيام  امل�ستخدم  ويكفي 
املفاتيح  ل�����وح�����ة  ع����ل����ى  واح����������دة 
 KW 9100 Slim for Mac
يتم  وظ��ي��ف��ة   13 اإىل  ل��ل��و���س��ول 
ا���س��ت��ع��م��ال��ه��ا ب�����س��ك��ل م��ت��ك��رر، مثل 
اأو   Mission Control وظيفة 
 Lock اأو   Spotlight Search
اأو درجة  اأو التحكم يف امليديا   PC
ال�������س���ا����س���ة، وم�����ن خلل  ����س���ط���وع 
تقوم   FN ال�����زر  ع��ل��ى  ال�����س��غ��ط 
الوظائف  بتنفيذ  املفاتيح  ل��وح��ة 

.F القيا�سية على اأزرار

اأكرب طبق ل�ضل�ضة 
الغواكمويل يف غيني�س

�سجلت بلدة بريبان يف ولية ميت�سواكان" غرب 
املك�سيك، رقماً قيا�سياً يف مو�سوعة غيني�س باإعداد 

اأكرب طبق من �سل�سة "الغواكمويل" ال�سهرة.
وام����راأة  300 رج���ل  ال�سخم  ال��ط��ب��ق  ه���ذا  واأع����د 
و30  �ساعات   3 الأم���ر  وا�ستغرق  "بريبان"،  يف 
كيلوغراماً   4970 على  للح�سول  فقط  دقيقة 
ال�سخم  الطبق  اإع����داد  مت  "الغواكمويل".  م��ن 
من 10 اأطنان من الأف��وك��ادو، وُم��زج مع الب�سل 
ح�سب  والكزبرة،  والليمون  والفلفل  والطماطم 

�سحيفة دايلي ميل الربيطانية.
وتعد "الغواكمويل" �سل�سة ل�"التغمي�س" تعتمد 
على "الأفوكادو"، واأول من ابتكرها هم "الأزتك". 
 Avocado  2022" ح����دث  م���ن  ج����زء  وه�����ذا 
الرقم  على  بريبان  تفوقت  وبذلك   ،"Expo
القيا�سي ال�سابق البالغ 3788 كيلوغراماً، الذي 
اأعده اأكر من 350 �سخ�ساً يف بلدة تان�سيتارو يف 

املك�سيك يف 6 اأبريل -ني�سان 2018.

وفاة اأكرب تلميذة يف العامل عن 99 عامًا 
توفيت عن 99 عاماً يف كينيا بري�سيل �سيتيني، وهي اأكرب 
تلميذة مبدر�سة ابتدائية يف العامل، ا�ستند فيلم فرن�سي 
اإىل مثابرتها على التعلنّم وهي يف �سنواتها الت�سعني فيما 

ح�سلت على اإ�سادة من منظمة اليون�سكو.
،ق�����ال ح��ف��ي��ده��ا ���س��ام��ي ت�����س��ي��ب�����س��رور ل�����س��ح��ي��ف��ة "ذي 
معروفة  كانت  التي  بري�سيل  اإننّ  اخلمي�س،  �ستاندرد" 
ب�"غوغو بري�سيل"، توفيت الأربعاء داخل منزلها عقب 

اإ�سابتها مب�ساعفات يف ال�سدر.
واأ�سار اإىل اأننّ "غوغو كانت ب�سحة جيدة وحت�سر �سفوفها 
كاملعتاد لكننّها توقفت عن ارتياد املدر�سة قبل ثلثة اأيام 
على  اأج��ربه��ا  ال�سدر  يف  ب��اأمل  �سعرت  بعدما  وفاتها  من 

ترك املدر�سة"، م�سيفاً "نحن فخورون بها".
عاماً   94 تبلغ  كانت  بري�سيل  اأننّ  اإىل  اليون�سكو  واأ�سارت 
ريفت  يف  قريتها  يف  املحلية  املدر�سة  مدير  اأقنعت  حني 
م�سيدًة  درا�ستها،  لإك��م��ال  طلبها  بقبول  كينيا  يف  فاليه 
بهذه املراأة معتربًة اننّها "مثال يحتذى به داخل جمتمعها 
وخارجه". ويف مقابلة مع اليون�سكو العام الفائت، اأكدت 
الدرا�سية  املقاعد  اإىل  ال��ع��ودة  م��ن  هدفها  اأننّ  بري�سيل 
يتمثل يف ت�سجيع الأمهات ال�سابات يف كينيا على العودة 
اإجن��اب الأطفال، بدًل من تركها خوفاً  اإىل املدر�سة بعد 

من و�سمة العار الجتماعية.

حمللة تلفزيونية تغادر برناجمًا لوفاة والدتها يف حادث
اإ�سطرارها  عن  التلفزيونية،  املحللة  ندمي،  نادية  ك�سفت 
ال��ه��واء مبا�سرة بعدما علمت  ال��ربام��ج على  اأح��د  مل��غ��ادرة 
وكالة  وذك���رت   . �ساحنة  �سدمتها  عندما  والدتها  ب��وف��اة 
مهاجمة  ن��ادمي  ميديا" اأن  اأي��ه  "بي  الربيطانية  الأن��ب��اء 
قناة  تغطية  م��ن  ج���زءاً  ك��ان��ت  ال�سابقة  �سيتي  مان�س�سرت 
بني  ال�سلبي  بالتعادل  انتهت  التي  املباراة  يف" يف  تي  "اأي 
الدمنارك وتون�س يوم اأول اأول اأم�س الثلثاء. لكن اللعبة 
الدولية الدمناركية "34 عاماً" ا�سطرت اإىل ترك عملها 
بوجات�س  م��ارك  املعلق  اأع��ل��ن  فيما  النهاية،  �سافرة  قبل 
للم�ساهدين اأنها اأجربت على ذلك. وك�سفت نادمي، اأم�س 
الأول الأربعاء، عن احلدث املاأ�ساوي عرب موقع "تويرت". 
ماتت  وال��دت��ي  اأن  علمت  �سباحاً  الثلثاء  "يوم   : وقالت 
�ساحنة وهى يف طريق عودتها  بعدما �سدمتها  ح��ادث  يف 

للمنزل قادمة من �سالة للألعاب الريا�سية".

ا�ضطياد �ضمكة ذهبية عمالقة
من  ذهبية  ب�سمكة  الإم�ساك  من  بريطاين  �سياد  متكن 

نوع "ال�سبوط" عملقة يبلغ وزنها 30.5 كيلوغرام.
"بلو واتر ليك�س" يف فرن�سا والتي تتيح  ون�سرت مزرعة 
لل�سياد  فيديو  املختلفة،  ب��اأن��واع��ه��ا  الأ���س��م��اك  ا�سطياد 
تعرف  �سخمة  ذهبية  �سمكة  مي�سك  وه��و  هاكيت،  اآن��دي 
"اجلزرة". ووفق املزرعة فاإن ال�سمكة التي  حمليا با�سم 
ا�سطيدت من قبل هاكيت، قد ُربيت يف مياه املزرعة ل�15 

عاما، وفقما نقلت �سبكة "يو بي اآي" للأنباء.
واأظهر مقطع فيديو �ساركه هاكيت على مواقع التوا�سل 
بعد  للمياه  ت��ع��ود  وه��ي  الذهبية  ال�سمكة  الج��ت��م��اع��ي، 
اأكر  م��ن  ال��ذه��ب��ي��ة  ال�سمكة  وت��ع��د  ووزن���ه���ا.  ت�سويرها 
املائية،  والأح��وا���س  املنازل  يف  تربيتها  يتم  التي  الأن���واع 

علما باأن ال�سني هي املوطن الأ�سلي لها.

درا�ضة: متو�ضط العمر املتوقع يتمدد اإىل 90 عاًما
والدرا�سات  للإح�ساء  ال��وط��ن��ي  املعهد  اأج���رى 
اأن  ب��اإم��ك��ان��ي��ة  تفيد  ح��دي��ث��ة  درا���س��ة   ،INSEE
تعي�س الفتيات املولودات يف 2022 مدة 93 عاًما 
اإنها  للفتيان.  عاًما   90 ب�  مقارنة  املتو�سط،  يف 
37 �سنة للن�ساء  زي��ادة يف العمر املتوقع تقدر ب� 
مقابل 42 �سنة للرجال، مقارنة بالأجيال التي 

ولدت يف 1900.
 1900 56 وول���دت يف  �سن  ام����راأة يف  اأن مت��وت 
اأما اليوم فيمكن اعتبار هذا  كان اأمًرا طبيعًيا. 
موًتا مفاجًئا، و�سيزداد الأمر �سوًءا اإن حدث يف 

العقود املقبلة.
املعهد  اأجراها  حديثة  لدرا�سة  وفًقا  الواقع،  يف 
القت�سادية  وال���درا����س���ات  ل��لإح�����س��اء  ال��وط��ن��ي 
عام  يف  امل��ول��ودات  للفتيات  ميكن   ،"Insee"
 99 اإىل   88 م��ن  املتو�سط  يف  يع�سن  اأن   2022
عاًما، اأي مبتو�سط 93 عاًما، والفتيان من 86 

اإىل �سن 96، اأي مبتو�سط 90 �سنة.
وح�سب "�سيناريو الإ�سقاطات املركزي"، �سيزداد 
متو�سط العمر املتوقع عند الولدة مبقدار 37 

عاًما للن�ساء و42 عاًما للرجال ما بني الأجيال 
التي ولدت يف 1900 والتي ولدت يف 2022.

وف�������ًق�������ا ل����ل����ت����ق����ري����ر ال������������ذي ن�����������س�����ره م����وق����ع 
هذه  تف�سر  عوامل  عدة  فاإن   caminteresse
امل��ت��وق��ع، يف املقام  ال��ع��م��ر  ال���زي���ادة يف م��ت��و���س��ط 
الأول التقدم يف الطب، وحت�سني طرق النظافة 
وظروف املعي�سة. كان معدل الزيادة يف متو�سط 
العمر املتوقع �سريًعا ب�سكل خا�س عند الأجيال 
 1937 ع���ام  اإىل   1900 ع���ام  م���ن  ول����دت  ال��ت��ي 
للن�ساء  ولدة  �سنوات  ع�سر  ك��ل  �سنوات   +5،7"
التطورات  بف�سل  للرجال"،  ���س��ن��وات   5،4 و+ 
هذه  خلل  املجتمعات  �سهدتها  التي  الرئي�سية 

ال�سنوات.
وجت��در الإ���س��ارة مع ذل��ك اإىل اأن الأج��ي��ال التي 
1919 تقع من بني  اإىل   1910 ول��دت من عام 
العامليتان  احل��رب��ان  اأوق��ف��ت  لقد  ال�ستثناءات. 
وموجة احلر 1911 والنفلونزا الإ�سبانية من 
تقدم  كبر  حد  اإىل  اأ�سعفت  اأو   1919-1918

متو�سط العمر املتوقع خلل هذه الفرتة.

�ملمثلة �لرو�سية �الأمريكية يوجينيا كوزمينا ت�سل يف لو�ش �أجنلو�ش حل�سور �لعر�ش �خلا�ش لفيلم ليلة �سعيدة �أوبي. � ف ب

ريهانا توقع �ضفقة باملاليني لوثائقي عن حياتها
وقعت النجمة الأمريكية ريهانا �سفقة مبليني ال��دولرات مع اآبل تي يف بل�س لإنتاج فيلم 
 Super" وثائقي يوثق عودتها اإىل امل�سرح قبل حفلها مبنا�سبة بطولة كرة القدم الأمريكية
 12 يوم  حياتها  يف  منفردة  حفلة  اأكرب  ريهانا  حتيي  حيث  املقبل،  العام   "Bowl LVII

فرباير -�سباط املقبل.
جمدداً  ظ��ه��وره��ا  بعد  اآب���ل،  �سركة  م��ع  اتفاقية  عاماً"،   34" ال��ربب��ادو���س��ي��ة  املغنية  ووق��ع��ت 
ال�سهر املا�سي، �سمن قائمة بيلبورد هوت 100 لأول مرة منذ اأكر من 5 �سنوات، باأغنيتها 
 Black Panther: Wakanda" فيلم  الفردية "ارفعني لأعلى" "Lift Me Up" من 

 "Forever
�سيتم  غرامي،  جائزة  على  احلائزة  النجمة  ف��اإن  �سن" الربيطانية،  "ذا  �سحيفة  وبح�سب 
ت�سجيل فيلمها الوثائقي اأثناء التدريبات والجتماعات يف الفرتة التي ت�سبق الليلة الكروية 
الأمريكية، واإعطاء نظرة ثاقبة ملا تبدو عليه حياتها الآن، وهي تعود اإىل مو�سيقى البوب، 

كاأم، بعد ولدة طفلها الأول يف وقت �سابق من العام اجلاري.


