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االإمارات ترحب مببادرة الواليات املتحدة 
اإن�شاء �شندوق متويلي مل�شاعدة ال�شعب االأفغاين

•• اأبوظبي -وام:

متويلي  �صندوق  لتخ�صي�ص  الأمريكية  باملبادرة  الإم���ارات  دول��ة  رحبت 
يف  �صي�صاهم  ال��ذي  الأم��ر  ال�صديق،  الأف��غ��اين  ال�صعب  احتياجات  لتلبية 

حتقيق ال�صتقرار القت�صادي.
الإمارات  دول��ة  اأن  بيان  يف  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأو�صحت 
مبادرة  الدوليني  ال�صركاء  من  وع��دد  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��اإع��ان  ترحب 
املركزي  البنك  يف  الح��ت��ي��اط��ات  م��ن  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليار   3.5 لإدارة 
ال�صعب الأفغاين،  الأفغاين، والتي �صتخ�ص�ص ل�صالح متويل احتياجات 
التي  والإن�صانية  القت�صادية  التحديات  اآث��ار  من  التقليل  يف  وامل�صاهمة 

يواجهها.
اأّن دول��ة الإم���ارات تتطلع لأن ت�صاهم هذه اخلطوة يف  ال��وزارة  واأ�صافت 
ت�صهيل توفري الحتياجات امللحة، كما جتدد تاأكيد دعمها لكافة اجلهود 

الدولية الهادفة اإىل حتقيق ال�صتقرار والزدهار لأفغان�صتان و�صعبها.

»الهالل« يوا�شل ت�شيري ج�شره اجلوي لدعم 
املتاأثرين من ال�شيول والفي�شانات يف باك�شتان

•• اأبوظبي-وام:

وا�صلت هيئة الهال الأحمر الإماراتي، ت�صيري ج�صرها اجلوي اإىل 
الإن�صانية  والحتياجات  الإغ��اث��ي��ة  امل���واد  م��ن  امل��زي��د  لنقل  باك�صتان 
ل��ل��م��ت��اأث��ري��ن م��ن ال�����ص��ي��ول وال��ف��ي�����ص��ان��ات، وع����ززت ال��ه��ي��ئ��ة جهودها 
الإن�صانية للحد من التداعيات الناجمة عن الكارثة خا�صة يف املناطق 

الأكرث ت�صررا يف اإقليم ال�صند.          )التفا�صيل �ص3(

مواقــيت ال�صالة
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الرئي�ص ال�صيني ونظريه الرو�صي خال لقائهما على هام�ص قمة قادة منظمة �صنغهاي للتعاون يف �صمرقند )ا ف ب(

الرئي�س ال�سيني يرحب بالعمل مع رو�سيا كـ»قوة عظمى«

بوتني يندد باملحاوالت االأمريكية خللق عامل اأحادي القطب

اأكد اأن البع�س يرغب يف الو�سول لل�سلطة دون تفوي�س �سعبي
اجلي�ش ال�شوداين: ال انقالبيني يف �شفوفنا

•• اخلرطوم-وكاالت:

اجلي�ص  اأك��د  اأ�صهر،  منذ  ال�صودان  يف  ال�صيا�صية  الأزم���ة  ا�صتمرار  وق��ع  على 
ال�صوداين اأنه ما�ص يف تاأمني فرتة احلكم النتقالية يف الباد، دون تدخل 
مبا�صر يف املعرتك ال�صيا�صي. وقال الناطق الر�صمي للجي�ص ال�صوداين نبيل 
اأم�ص اخلمي�ص، اإن القوات امل�صلحة تعمل على تاأمني الفرتة النتقالية من 

اأي اختطاف، م�صددا على اأن ل انقابيني يف �صفوفها
كما اأكد اأن اجلي�ص لن ي�صمح لأحد با�صتغاله من اأجل حكم الباد، قائا 
اأجندته  خلدمة  وجتيريها  امل�صلحة  بالقوات  التاعب  اأح��د  مبقدور  »لي�ص 

الذاتية«
اإىل ذلك، اعترب اأنه من اجليد اأن تعمل بع�ص القوى ال�صيا�صية على ت�صحيح 
مواقفها من اجلي�ص. واأو�صح اأن »القوات امل�صلحة تتفهم حماولت البع�ص 

اتخاذها مطية لتحقيق ماآربها يف الو�صول لل�صلطة دون تفوي�ص �صعبي«.
اأي  �صد  اأف����راده  ُيح�صن  كيف  ج��ي��داً  ي��ع��رف  اجلي�ص  اأن  على  ���ص��دد  اأن���ه  اإل 

اخرتاقات. واأكد اأنه »لي�ص هنالك انقابيون يف �صفوف القوات امل�صلحة«.
ات��خ��اذ م��ا يلزم  ال��ق��ي��ادات وق��درت��ه��ا على  اأ���ص��اف ق��ائ��ا: »نثق يف حكمة  كما 

لتاأمني الباد«.

فريق من �شندوق النقد الدويل 
املقبل االأ�شبوع  لبنان  ي��زور 

•• وا�شنطن-رويرتز:

اأم�ص  ال���دويل  النقد  �صندوق  ق��ال 
اإن فريقا من خربائه �صيزور لبنان 
اأ�صباب  مل��ن��اق�����ص��ة  امل��ق��ب��ل  الأ����ص���ب���وع 
الإ�صاحات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ال���ت���اأخ���ري 
للح�صول  واملطلوبة  عليها  املتفق 
ظل  يف  ال�صندوق  م��ن  ق��ر���ص  على 
تدهور الأو�صاع املعي�صية يف الباد.

ال�صندوق  با�صم  املتحدث  واأ���ص��اف 
دعم  اإىل  »ن��ت��ط��ل��ع  راي�������ص  ج����ريي 
لدينا.  ممكنة  ق��وة  باأق�صى  لبنان 
اإنه و�صع �صعب«. وتابع قائا »كان 
بع�ص  تنفيذ  تقدم بطيء يف  هناك 
نعتقد  التي  ال�صرورية  الإج��راءات 
اأنها لزمة للم�صي قدما يف برنامج 

»القر�ص«.

•• �شمرقند-وكاالت:

اأول لقاء بينهما منذ انطاق  يف 
الرو�صية  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
اأ�صاد  الأرا���ص��ي الأوك��ران��ي��ة،  على 
فادميري  ال���رو����ص���ي  ال���رئ���ي�������ص 
ال�صيني،  نظريه  مبوقف  بوتني 
���ص��ي ج���ني ب��ي��ن��غ م���ن ه���ذا امللف. 
الثنائية  ال��ق��م��ة  يف  ب��وت��ني  وق���ال 
مدينة  يف  ج���م���ع���ت���ه���م���ا  ال�����ت�����ي 
باأوزبك�صتان:  القدمية  �صمرقند 
امل����ت����وازن لبكني  امل���وق���ف  »ن��ث��م��ن 

جتاه الأزمة يف اأوكرانيا«.
وا�صنطن  �صيا�صة  ب�صدة  اأدان  كما 
جتاه تايوان، موؤكدا دعم مو�صكو 
ل�����ص��ني واح������دة م����وح����دة. ون���دد 
الأم���ري���ك���ي���ة خللق  ب����امل����ح����اولت 
ع��امل اأح����ادي ال��ق��ط��ب، ق��ائ��ا اإن 
»حم�����اولت اإق���ام���ة ع���امل اأح����ادي 
ال����ف����رتة  ات�����خ�����ذت يف  ال����ق����ط����ب 
الأخرية �صكا قبيحا للغاية وهي 

غري مقبولة بتاتا«.
اإىل ذلك، اأو�صح اأن هذا الجتماع 
ال�صراكة  لتعزيز  ج��دي��دة  خطوة 

الثنائية بني البلدين.
ال�صيني  الرئي�ص  اأكد  من جهته، 

اإىل توجيه ر�صالة حتذير وا�صحة 
موؤخراً  داأب����ت  ال��ت��ي  ل��وا���ص��ن��ط��ن، 
على ا�صتفزاز باده عرب زياراتها 
ت���اي���وان �صبه  ودع��م��ه��ا جل���زي���رة 
امل�صتقلة على الرغم من اأن بكني 
تتمو�صع  مل  مل��و���ص��ك��و  ال���داع���م���ة 
حتى الآن ب�صكل فاقع يف املع�صكر 
ال��رو���ص��ي، وح��اف��ظ��ت ع��ل��ى خيط 
وا�صنطن،  م��ع  عاقتها  يف  رفيع 
القت�صادية  ل��ل��م�����ص��ال��ح  ن���ظ���راً 

والتجارية بني الطرفني.
�صنغهاي  منظمة  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
ال�صني  ت�����ص��م  ال���ت���ي  ل���ل���ت���ع���اون 
وباك�صتان  وال����ه����ن����د  ورو�����ص����ي����ا 
ال�صوفياتية  واجل����م����ه����وري����ات 
الو�صطى،  اآ����ص���ي���ا  يف  ال�����ص��اب��ق��ة 
2001 ك��اأداة للتعاون  اأن�صئت يف 
والأمني  والقت�صادي  ال�صيا�صي 

مناف�صة للمنظمات الغربية.
لكنها لي�صت حتالفا ع�صكريا مثل 
)ناتو(  الأط��ل�����ص��ي  ���ص��م��ال  ح��ل��ف 
ال�صيا�صي  للتكامل  منظمة  ول 
اأن  اإل  الأوروب�������ي،  م��ث��ل الحت����اد 
ملواجهة  م��ًع��ا  يعملون  اأع�����ص��اءه��ا 
وتعزيز  م�صرتكة  اأمنية  حتديات 

التجارة.

امل�صرتك  ب���ال���ت���ع���اون  ت���رح���ي���ب���ه 
م��ع رو���ص��ي��ا وال��ع��م��ل م��ع��اً ك��� »قوة 

عظمى«.
كما اأ�صار اإىل اأن باده ت�صعى اإىل 
بث ال�صتقرار والطاقة الإيجابية 

يف عامل ت�صوده الفو�صى.
ياأتي هذا اللقاء على هام�ص قمة 
اإقليمية )قمة منظمة �صانغهاي( 

الغرب  ���ص��د  بجبهة  اأ���ص��ب��ه  ت��ب��دو 
ال�صراع  فاقمه  ح��اد  توتر  اأوج  يف 
ومتو�صع  الأوك�������راين،  ال��رو���ص��ي 

الغرب يف موقع العداء ملو�صكو.
تنطلق  التي  القمة  تلك  وتعترب 
بالن�صبة  اجل��م��ع��ة،  ال��ي��وم  ر�صميا 
ت�صريع  ي���ح���اول  ال�����ذي  ل��ب��وت��ني 
اهتمامه  ت��رك��ي��ز  اإع������ادة  ع��م��ل��ي��ة 

باجتاه اآ�صيا يف مواجهة العقوبات 
الغربية التي فر�صت على باده، 
مو�صكو  اأن  على  للتاأكيد  فر�صة 
ال�صاحة  ع��ل��ى  م���ع���زول���ة  ل��ي�����ص��ت 
يف  قوة  ت�صكيل  وملحاولة  العاملية، 
ال�صاغطة  الغربية  القوة  م��وازاة 

على باده.
ال�صيني  الرئي�ص  ي�صعى  ب���دوره، 

الربملان االأوروبي يعترب املجر 
مل تعد »دميوقراطية كاملة« !

•• ا�شرتا�شبورغ-اأ ف ب:

راأى الربملان الأوروبي  اأم�ص اخلمي�ص اأن املجر مل تعد »دميوقراطية كاملة« واأن الحتاد 
الأوروبي بحاجة لبذل كل ما بو�صعه لإعادتها اإىل م�صار قيم الحتاد الوروبي.

و�صوت الربملان على اإجراء يعترب املجر، التي يحكمها رئي�ص الوزراء ال�صعبوي فيكتور 
اأوربان املرتبط بعاقات وثيقة بالرئي�ص الرو�صي فادميري بوتني، »نظاما هجينا من 
الدميوقراطية.  الأوروب��ي  الحت��اد  ملعايري  خطري«  »انتهاك  يف  النتخابي«  ال�صتبداد 

وجاءت نتيجة الت�صويت 433 �صوتا موؤيدا مقابل 123 معار�صا.
الأوروبي،  الحت��اد  القرار يف  اتخاذ  يغري عملية  اإىل حد كبري ول  رم��زي  والت�صويت 
لتبني ق�صايا  املجر،  ال27، ومن �صمنها  الأع�صاء  الدول  كافة  اإجماع  والتي تتطلب 

اأ�صا�صية مثل العقوبات على رو�صيا.
وبينما تعتمد دول الحتاد الأوروبي احلذر اإزاء املجر ب�صبب احلاجة لك�صب موافقتها 
عاقة  من  ا�صتيائهم  عن  خا�صة  جمال�ص  يف  دبلوما�صيون  يعرب  مهمة،  ق��رارات  على 

اأوربان الوثيقة مع الكرملني وعرقلته فر�ص مزيد من العقوبات على مو�صكو.

�ص 03

�ص 09

�ص 19

الإمارات ت�ؤكد �سعيها لتعزيز قيم الت�سامح 
و التعاي�ص ال�سلمي وال��سطية الدينية

اأخبار الإمارات

ت�سفري ال�سباب لب�ؤر الت�تر.. ت�ن�ص 
تفتح »امللف الأ�س�د« للإخ�ان

عربي ودويل

هدف هالند ورقم قيا�سي ملي�سي يت�سدران 
امل�سهد يف ج�لة مثرية بدوري اأبطال اأوروبا

الفجر الريا�سي

جمموعة ال�سبع تتعّهد منع رو�سيا من »اال�ستفادة« من حرب اأوكرانيا

مو�شكو: تزويد وا�شنطن كييف ب�شواريخ بعيدة املدى خط اأحمر
•• عوا�شم-وكاالت:

اأعلن وزراء التجارة يف جمموعة ال�صبع اأم�ص اخلمي�ص 
اأنهم �صي�صعون لتكثيف ال�صغط على رو�صيا للحد من 

الو�صائل املتاحة ملو�صكو لتمويل حربها يف اأوكرانيا.
وق����ال ال������وزراء يف ب��ي��ان ب��ع��د اج��ت��م��اع يف اأمل��ان��ي��ا اإن 
املن�ّصقة  »�صتوا�صل وتو�ّصع جهودها  ال�صبع  جمموعة 
ملنع رو�صيا من ال�صتفادة من عدوانها غري ال�صرعي« 

و�صتحد من قدرتها على موا�صلة احلرب.
وو�صط ت�صاعد التوتر بني رو�صيا والوليات املتحدة 
بال�صاح  لأوك����ران����ي����ا  الأخ�������رية  دع����م  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى 
اخلارجية  وزارة  ح�����ذرت  امل���ت���ط���ورة،  وال�������ص���واري���خ 

الرو�صية جمددا من تخطي اخلطوط احلمر.
زاخ��اروف��ا، يف  ماريا  ال���وزارة  با�صم  املتحدثة  و�صددت 
وا�صنطن  ق��ررت  »اإذا  اأن��ه  اأم�ص، على  اإف��ادة �صحافية 
تزويد كييف ب�صواريخ طويلة املدى، من منظومات 
هيمار�ص، ف�صوف تعرب اخلط الأحمر، وت�صبح طرًفا 

مبا�صراً يف النزاع«.
كما اأكدت اأن بادها حتتفظ بحق الدفاع عن اأرا�صيها 

اإذا اأ�صبحت وا�صنطن طرفا يف ال�صراع.
القوات الأوكرانية بارتكاب جرائم  اإىل ذلك، اتهمت 
ان�����ص��ح��ب��ت م��ن��ه��ا القوات  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  ت�����ص��ف��ي��ة يف 

اإقليم  يف  ل�صيما  اأوك��ران��ي��ا،  ���ص��رق  �صمال  ال��رو���ص��ي��ة 
خاركيف. 

نفذتها  ت�صفيات  عن  العديدة  التقارير  »اإن  وقالت 
للنازيني  امل�صلحة  والت�صكيات  اخلا�صة  اخل��دم��ات 
اجل��دد يف الأرا���ص��ي الأوك��ران��ي��ة التي ان�صحبت منها 
القوات  اإىل  اإ�صارة  يف  القلق«،  تثري  الرو�صية  القوات 

الأوكرانية.
كما اتهمت كييف بت�صفية وقتل مدنيني، وا�صفة ما 
القانون  »خ��روج مطلق عن  باأنه  يحدث يف خاركيف 
القانون  ق���واع���د  م���ن  ق���اع���دة  اأي  م���ع  ي��ت��ن��ا���ص��ب  ول 

الدويل«، وفق تعبريها.
بالتزامن مع حتذيرات زاخاروفا، اأعلن جمل�ص الأمن 
م�صاعدات  يح�صر حل��زم��ة  اأن���ه  الأم��ريك��ي  ال��ق��وم��ي 

ع�صكرية جديدة من اأجل دعم كييف.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية اأعلنت ال�صهر املا�صي، 
 775 بقيمة  ل��اأوك��ران  ج��دي��دة  ع�صكرية  م�صاعدة 
مدفعية  منظومات  خ�صو�صاً  ت�صمل  دولر،  مليون 

دقيقة من طراز هيمار�ص.
الرو�صية  الع�صكرية  العملية  انطاق  منذ  اأنه  يذكر 
على اأرا�صي اجلارة الغربية، يف 24 فرباير املا�صي، 
ا�صطف الغرب، ويف مقدمتهم الوليات املتحدة، اإىل 

جانب اأوكرانيا داعماً اإياها بال�صاح والعتاد.

ملك جديد ورئي�صة وزراء جديدة... بريطانيا تتغري

وريثة املبادئ النيوليربالية:
ليز ترو�ش يف 10 داونينغ �شرتيت: اإىل اليمني جمددا!

•• الفجر -فيونا �شيمبكينز –ترجمة خرية ال�شيباين

التي  الثانية،  اإليزابيث  امللكة  اختفاء  قليلة من  اأيام  ال�صلطة قبل  اإىل  و�صلت 
6 �صبتمرب. لذلك، ف��اإن ولي��ة ماري  اآخ��ر �صخ�صية عامة تلتقي بها يف  كانت 
تبداأ  ع��اًم��ا،   47 العمر  م��ن  البالغة  ت��رو���ص،  ليز  با�صم  امل��ع��روف��ة  اإل��ي��زاب��ي��ث، 
رئي�صة  من�صب  ت�صغل  ام���راأة  وطنيا.ثالث  ح��دادا  بادها  فيه  تعي�ص  وق��ت  يف 
»1979-1990« وترييزا ماي  تات�صر  بعد مارغريت  املتحدة  اململكة  وزراء 
»2016-2019«، متثل ليز ترو�ص ميني حزب املحافظني الربيطاين، وهي 
مدافعة قوية عن هجرة خا�صعة لرقابة �صارمة، و�صرائب منخف�صة، وعقيدة 

اقت�صادية للتجارة احلرة.     )التفا�صيل �ص11(

•• طرابل�س-وكاالت:

تعي�صها  �صيا�صية  اأزم����ة  ظ��ل  ويف  ج��دي��د  ت�صعيد  يف 
عقيلة  الليبي  ال��ن��واب  جمل�ص  رئي�ص  اعترب  ال��ب��اد، 
ال�صيا�صيني  الفرقاء  بني  ال�صيا�صي  الت��ف��اق  �صالح، 

»قد يكون عفا عليه الزمن«.
كما اأكد رئي�ص جمل�ص النواب الليبي، اأم�ص اخلمي�ص، 
ويهدد«  »يلمح  اأن  الرئا�صي  للمجل�ص  ميكن  ل  اأن��ه 
للربملان  ودعا خال جل�صة  د�صتورية.  قاعدة  بو�صع 
على  لاطاع  الرئا�صي  املجل�ص  بنغازي،  يف  عقدت 

قادة وزعماء االأديان فى العامل يعتمدون 
وثيقة اأبوظبي التاريخية لالأخوة االإن�شانية

•• نور �شلطان-وام:

التقليدية  و  العاملية  الأدي��ان  وزعماء  ق��ادة  اعتمد 
امل�صاركون يف املوؤمتر ال�صابع لزعماء الأديان املنعقد 
يف كازاخ�صتان حتت عنوان: »دور قادة الأدي��ان يف 
للب�صرية يف فرتة  والجتماعية  الروحية  التنمية 
اأبوظبي  وثيقة  اأم�����ص  كوفيد19-«  وب��اء  بعد  م��ا 
ل��اأخ��وة الإن�����ص��ان��ي��ة ال��ت��ي وق��ع��ه��ا ف�صيلة الإم���ام 

اأحمد  ال���دك���ت���ور  الأ����ص���ت���اذ  الأك�����رب 
الطيب، �صيخ الأزهر ال�صريف 

حكماء  جمل�ص  رئ��ي�����ص   ،
امل�������ص���ل���م���ني، وق���دا����ص���ة 

بابا  فرن�صي�ص،  البابا 
لكني�صة  ا

الكاثوليكية يف اأبوظبي يف 4 فرباير 2019 .
ح�صره  ال��ذي   - للموؤمتر  اخلتامي  البيان  ون�ص 
108 زعماء وق��ادة الأدي���ان من جميع  اأك��رث من 
اأنحاء العامل - على اأهمية وثيقة الأخوة الإن�صانية 
التاريخية واأنها ت�صهم يف تعزيز ال�صلم واحلوار و 

التفاهم و الحرتام املتبادل بني جميع الب�صر.
امل���وؤمت���ر ع��ق��د ع��ل��ى مدي  اأن  اإىل  جت���در الإ����ص���ارة 
»ن����ور  يف  اجل�������اري  ���ص��ب��ت��م��رب   15 و   14 ي���وم���ي 
الكازاخي  الرئي�ص  م�صاركة  و  بح�صور  �صلطان« 
ق��ا���ص��م ج���وم���ارت ت��وق��اي��ف و ف�����ص��ي��ل��ة الإم����ام 
الأزهر  �صيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور  الأك��رب 
امل�صلمني،  حكماء  جمل�ص  رئي�ص  ال�صريف 
الكني�صة  بابا  فرن�صي�ص،  البابا  وقدا�صة 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، وع�����دد ك��ب��ري من 

ق���ادة و زع��م��اء الأدي����ان حول 
العامل.

الرئا�صي  املجل�ص  اأن  اإىل  اخت�صا�صاته جيداً، م�صرياً 
منحاز حلكومة الوحدة الوطنية برئا�صة عبداحلميد 
الدبيبة ول يزال يدعمها على الرغم من ادعائه اأنه 

على م�صافة واحدة من جميع الأطراف.
املركزي  امل�صرف  موؤ�ص�صات  اأن  »نعلن  قائا  وت��اب��ع 
وديوان املحا�صبة وهيئة الرقابة الإدارية مل تعد تتبع 

جمل�ص النواب وفقدت �صفتها القانونية«.
كذلك اأ�صاف »يجب علينا ا�صتبدال منا�صب م�صوؤويل 
الرقابة  وهيئة  املحا�صبة  ودي���وان  امل��رك��زي  امل�صرف 

الإدارية واإحالتهم للتحقيق«.

رئي�ش برملان ليبيا: االتفاق ال�شيا�شي عفا عليه الزمن

رئي�ش الدولة يت�شلم ر�شالة خطية من 
�شلطان عمان خالل ا�شتقباله املبعوث اخلا�ش

•• اأبوظبي-وام:

ت�صلم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة »حفظه 
بن  هيثم  ال�صلطان  اجلالة  �صاحب  اأخيه  من  خطية  ر�صالة  ام�ص  اهلل« 
طارق بن تيمور اآل �صعيد �صلطان عمان ال�صقيقة تت�صل بالعاقات الأخوية 

املتينة بني البلدين ال�صقيقني واملو�صوعات ذات الهتمام امل�صرتك.
جاء ذلك خال ا�صتقبال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
- يف ق�صر ال�صاطئ يف اأبوظبي - �صاحب ال�صمو ال�صيد فاتك بن فهر اآل 
�صلمه  وال��ذي  ط��ارق  بن  هيثم  ال�صلطان  جلالة  اخلا�ص  املبعوث  �صعيد 

الر�صالة ونقل اإليه حتيات جالة ال�صلطان.      )التفا�صيل �ص2(

ت�سلم دعوة ر�سمية من رئي�س الدولة حل�سور »حوار اأبوظبي للف�ساء« 
رئي�ش اإ�شرائيل ي�شتقبل عبداهلل بن زايد

•• تل اأبيب -وام: 

ت�صلم فخامة اإ�صحاق هرت�صوغ رئي�ص دولة اإ�صرائيل دعوة ر�صمية من �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة )حفظه اهلل( حل�صور 
وكالة  وتنظمه  �صموه  رع��اي��ة  حت��ت  يعقد  ال��ذي  للف�صاء(  اأبوظبي  )ح���وار 

الإمارات للف�صاء يف العا�صمة اأبوظبي �صهر دي�صمرب املقبل.
جاء ذلك خال ا�صتقبال فخامة الرئي�ص الإ�صرائيلي �صمو ال�صيخ عبداهلل 
�صموه  �صلم  ال����دويل، حيث  وال��ت��ع��اون  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  اآل نهيان  زاي���د  ب��ن 

فخامته الدعوة.
ال��ذي عقد يف  اللقاء،  نهيان خ��ال  اآل  زاي��د  ال�صيخ عبداهلل بن  �صمو  ونقل 
اإطار زيارة �صموه الر�صمية اإىل دولة اإ�صرائيل ، حتيات �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
لدولة  ومتنياته  اهلل(  )حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 

اإ�صرائيل التقدم والزدهار.
من جانبه حمل فخامة اإ�صحاق هرت�صوغ �صموه حتياته اإىل �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة )حفظه اهلل(، ومتنياته لدولة 

الإمارات الرخاء والتقدم والزدهار.              )التفا�صيل �ص2(

�شيخ االأزهر: »االأخوة الدينية« .. باعثة 
»االأخوة االإن�شانية العاملية« و�شانعتها

•• نور �شلطان-وام:

اأكد ف�صيلة الإمام الأكرب الأ�صتاذ الدكتور اأحمد الطيب، �صيخ الأزهر ال�صريف، 
رئي�ص جمل�ص حكماء امل�صلمني اأن ال�صام بني ال�صعوب فرع عن ال�صام بني 
الأديان و اأن »الأخوة الدينية« هي باعثة »الأخوة الإن�صانية العاملية« و�صانعتها 
لفتا اإىل اأن البداية ال�صحيحة تتمثل يف بعث هذه الأخوة بني علماء الأديان 
اخللقية  والأم��را���ص  العلل  ت�صخي�ص  على  النا�ص  اأق���در  بو�صفهم  ورجالها 

والجتماعية وكيفية عاج الأديان لها.               )التفا�صيل �ص10(
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اأخبـار الإمـارات

ت�سلم دعوة ر�سمية من رئي�س الدولة حل�سور )حوار اأبوظبي للف�ساء( 

رئي�ش اإ�شرائيل ي�شتقبل عبداهلل بن زايد
•• تل اأبيب -وام: 

من  ر�صمية  دع��وة  اإ�صرائيل  دول��ة  رئي�ص  هرت�صوغ  اإ�صحاق  فخامة  ت�صلم 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة )حفظه اهلل( 
حل�صور )حوار اأبوظبي للف�صاء( الذي يعقد حتت رعاية �صموه وتنظمه 

وكالة الإمارات للف�صاء يف العا�صمة اأبوظبي �صهر دي�صمرب املقبل.
جاء ذلك خال ا�صتقبال فخامة الرئي�ص الإ�صرائيلي �صمو ال�صيخ عبداهلل 
�صموه  �صلم  حيث  ال���دويل،  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

فخامته الدعوة.
اآل نهيان خال اللقاء، الذي عقد يف  ونقل �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد 
ال�صمو  �صاحب  حتيات   ، اإ�صرائيل  دول��ة  اإىل  الر�صمية  �صموه  زي��ارة  اإط��ار 

ومتنياته  اهلل(  )حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ 
لدولة اإ�صرائيل التقدم والزدهار.

من جانبه حمل فخامة اإ�صحاق هرت�صوغ �صموه حتياته اإىل �صاحب ال�صمو 
ومتنياته  اهلل(،  )حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ 

لدولة الإمارات الرخاء والتقدم والزدهار.
ومت خال اللقاء بحث اآفاق ال�صراكة والتعاون الثنائي بني دولة الإمارات 
ودولة اإ�صرائيل والفر�ص املتاحة لتعزيزه وتنميته يف عدة جمالت ومنها 
امل�صالح  يحقق  مبا  وغريها  الغذائي  والأم��ن  وال�صتثمارية  القت�صادية 

امل�صرتكة للبلدين و�صعبيهما.
بالإ�صافة  امل�صرتك  ذات الهتمام  الق�صايا  ناق�ص اجلانبان عددا من  كما 
وبحثا  بها،  وال�صتقرار  ال�صام  تر�صيخ  وجهود  املنطقة  يف  الأو���ص��اع  اإىل 

امل�صتجدات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر ب�صاأنها.
اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  بزيارة  اإ�صحاق هرت�صوغ  ورح��ب فخامة 
العاقات  تعزيز  ال��زي��ارة يف  ه��ذه  اأهمية  م��وؤك��دا  امل��راف��ق،  وال��وف��د  نهيان 

الثنائية وتطوير التعاون امل�صرتك مل�صلحة البلدين و�صعبيهما.
وتطور  بنمو  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو  اأ���ص��اد  جانبه  م��ن 
العاقات الإماراتية الإ�صرائيلية وحر�ص البلدين ال�صديقني على تعزيز 
تعاونهما الثنائي على ال�صعد كافة، وذلك مبا يحقق م�صاحلهما املتبادلة 

وي�صهم يف ازدهار ورخاء �صعبيهما.
واأكد �صموه اأن التفاق البراهيمي لل�صام فتح اآفاقا واعدة لبناء عاقات 
ال�صراكة  وت��ع��زي��ز  اإ���ص��رائ��ي��ل  ودول���ة  الإم�����ارات  دول���ة  ب��ني  متميزة  ثنائية 

التنموية بني البلدين.

وال�صتقرار  ال�صام  حتقيق  على  الإم����ارات  دول��ة  حر�ص  �صموه  اأك��د  كما 
والتنمية يف منطقة ال�صرق الأو�صط ملا فيه اخلري والزدهار ل�صعوبها.

ماأدبة  اإ�صرائيل  دول��ة  رئي�ص  هرت�صوغ  اإ�صحاق  فخامة  اأق��ام  اللقاء،  وعقب 
اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  ل�صمو  تكرميا  غ��داء 

والتعاون الدويل والوفد املرافق.
ل�صوؤون  دول���ة  وزي���رة  الها�صمي  اإب��راه��ي��م  بنت  رمي  م��ع��ايل  ال��ل��ق��اء  ح�صر 
التعاون الدويل ومعايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�صباب 
غبا�ص  عمر  �صعادة  و  دول��ة  وزي��ر  ال�صايغ  حممد  علي  بن  اأحمد  ومعايل 
م�صاعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل لل�صوؤون الثقافية والدبلوما�صية 
العامة و�صعادة حممد حممود اآل خاجة �صفري دولة الإم��ارات لدى دولة 

اإ�صرائيل.

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�ش وزراء اإ�شرائيل
•• تل اأبيب-وام:

ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ب��ن زاي���د  ال�����ص��ي��خ ع��ب��داهلل  ال��ت��ق��ى �صمو 
رئي�ص  لبيد  يائري  معايل  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 

وزراء دولة اإ�صرائيل.
ومت خال اللقاء الذي عقد يف اإطار زيارة �صموه الر�صمية 
البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��اق��ات  بحث   ، اإ���ص��رائ��ي��ل  اإىل 
لل�صام  البراهيمي  التفاق  امل�صرتك يف �صوء  والتعاون 

الذي مت توقيعه عام 2020.
وناق�ص �صموه ومعايل رئي�ص الوزراء الإ�صرائيلي الق�صايا 
ذات الهتمام امل�صرتك وامل�صتجدات الإقليمية والدولية ، 
و�صبل تعزيز جهود حتقيق ال�صام وال�صتقرار يف منطقة 

ال�صرق الأو�صط.
واأكد �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان اأن العاقات 
اإ�صرائيل مت�صي قدما نحو  ودول���ة  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني 

اآفاق اأرحب من التعاون امل�صرتك يف املجالت كافة.
م���ن ج��ان��ب��ه رح����ب م���ع���ايل ي���ائ���ري لب���ي���د ب����زي����ارة �صمو 
اإىل  امل��راف��ق  اآل نهيان وال��وف��د  ب��ن زاي��د  ال�صيخ ع��ب��داهلل 
بني  املتميزة  الثنائية  بالعاقات  م�صيدا  اإ�صرائيل  دول��ة 

البلدين.
وزير  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو  واأل��ق��ى 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل ك��ل��م��ة ع��ق��ب ال��ل��ق��اء قال 
فيها.. معايل رئي�ص الوزراء منذ نحو عامني ت�صرفت اأن 
بالتوقيع على التفاق  امل�صرتك  اإعاننا  اأكون جزءا من 
الإبراهيمي لل�صام بني بلدينا من خال متثيلي لوطني 

احلبيب الإمارات العربية املتحدة.
واأ����ص���اف ���ص��م��وه: اأن���ا ع��ل��ى ي��ق��ني اأن��ن��ي ل�صت وح���دي بل 
ال��ك��ث��ريي��ن مم��ن ح�����ص��روا ح��ف��ل ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى التفاق 
ب��ال��ولي��ات املتحدة  ل��ل�����ص��ام يف وا���ص��ن��ط��ن  الإب��راه��ي��م��ي 
عامني  بعد  �صنلتقي  اأننا  حينها  يتوقعوا  مل  الأمريكية، 
مع معايل رئي�ص الوزراء الإ�صرائيلي لنحتفل �صويا اليوم 
ودافئة  مميزة  ثنائية  ع��اق��ات  ب��دء  على  عامني  مب��رور 

لي�ص بني الدولتني فح�صب واإمنا بني ال�صعبني اأي�صا.

نهيان يف هذا  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو  واأ���ص��ار 
دولة  زاروا  اإ�صرائيلي  مليون  ن�صف  نحو  اأن  اىل  ال�صدد 
الإمارات خال العامني املا�صيني، م�صيفا اأن هناك نحو 

البلدين. بني  يوميا  طريان  رحات   8 اإىل   7
التبادل  حجم  يف  م�صتمرا  من��وا  ه��ن��اك  اإن  �صموه  وق���ال 
اإ�صرائيل، معربا عن  التجاري بني دولة الإم��ارات ودولة 
توقيعها  مت  ال��ت��ي  احل���رة  ال��ت��ج��ارة  اتفاقية  اأن  اع��ت��ق��اده 
بني البلدين قد تكون اأ�صرع اتفاقية جتارة حرة توقعها 

اإ�صرائيل.
واأ�صاف �صموه: اأتطلع اإىل ا�صتمرار عاقتنا الثنائية على 
الإماراتيون  املواطنون  يجني  واأن  ودافئة  مميزة  وت��رية 
بال�صعادة  وي�صعروا  العاقة  ه��ذه  ثمار  والإ�صرائيليون 
اأم��ل حتتاجها منطقتنا منذ وقت  ر�صالة  ن�صر  اأج��ل  من 

طويل.
دولة  وزراء  رئي�ص  لبيد  يائري  معايل  رح��ب  جانبه  من 
اإ�صرائيل يف كلمته بزيارة �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل 

نهيان والوفد املرافق.
وق�����ال م��ع��ال��ي��ه: اإن���ن���ا ن��ح��ت��ف��ي ال���ي���وم ب����زي����ارة �صريك 
اأن هذه الزيارة التاريخية  ا�صرتاتيجي لدولتنا" موؤكدا 
على  البلدين  بني  الثنائية  العاقات  تعزيز  يف  �صت�صهم 

خمتلف الأ�صعدة.
واأ�صار معاليه اإىل اأن التعاون الثنائي بني البلدين ي�صهد 
منوا م�صطردا، وقد وقعت دولة الإمارات ودولة اإ�صرائيل 
نحو  قدما  ومن�صي  �صاملة  اقت�صادية  �صراكة  اتفاقية 
امل�صتدامة  والتنمية  الزده��ار  تعزيز عاقتنا مبا يحقق 

ل�صعبينا.
وزيرة  الها�صمي  اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  اللقاء  ح�صر 
ن��ورة بنت حممد  ال��دويل ومعايل  دول��ة ل�صوؤون التعاون 
علي  بن  اأحمد  ومعايل  وال�صباب  الثقافة  وزي��رة  الكعبي 
م�صاعد  غبا�ص  و�صعادة عمر  دول��ة  وزي��ر  ال�صايغ  حممد 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل ل��ل�����ص��وؤون الثقافية 
اآل خاجة  و�صعادة حممد حممود  العامة  والدبلوما�صية 

�صفري دولة الإمارات لدى دولة اإ�صرائيل.

رئي�ش الدولة ونائبه يهنئان روؤ�شاء ال�شلفادور وغواتيماال وكو�شتاريكا ونيكاراغوا وهندورا�ش بذكرى ا�شتقالل بالدهم
•• اأبوظبي- وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة 
ارماندو  جنيب  الرئي�ص  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل"  "حفظه 
ا�صتقال  ذك���رى  مبنا�صبة  ال�����ص��ل��ف��ادور،  جمهورية  رئي�ص  بوكيلي 

باده .
نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
"رعاه اهلل" برقية  رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي 

تهنئة مماثلة اإىل فخامة الرئي�ص جنيب ارماندو بوكيلي.
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
األيخاندرو  الرئي�ص  اإىل فخامة  "حفظه اهلل" برقية تهنئة  الدولة 
ذكرى  مبنا�صبة  غواتيمال،  جمهورية  رئي�ص  فايا  جيماتي  اإدورادو 

ا�صتقال باده.
نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث    كما 
"رعاه اهلل"برقية  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص 
تهنئة مماثلة اإىل فخامة الرئي�ص األيخاندرو اإدورادو جيماتي فايا.

رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
رودريغو  الرئي�ص  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
ذكرى  مبنا�صبة  ك��و���ص��ت��اري��ك��ا،  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ص  روب��ل��ز  ت�صافي�ص 

ا�صتقال باده .
نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
"رعاه اهلل"برقية  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص 

تهنئة مماثلة اإىل فخامة الرئي�ص رودريغو ت�صافي�ص روبلز.
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 

دانييل  الرئي�ص  فخامة  اإىل  تهنئة  " برقية  اهلل  " حفظه  ال��دول��ة 
ن��ي��ك��اراغ��وا، مبنا�صبة ذكرى  رئ��ي�����ص ج��م��ه��وري��ة  ���ص��اف��ي��درا  اأورت��ي��غ��ا 

ا�صتقال باده.
نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي " رعاه اهلل " برقية 

تهنئة مماثلة اإىل فخامة الرئي�ص دانييل اأورتيغا �صافيدرا.
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
كا�صرتو  زي��وم��ارا  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 

رئي�صة جمهورية هندورا�ص، مبنا�صبة ذكرى ا�صتقال بادها .
نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
"رعاه اهلل"برقية  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص 

تهنئة مماثلة اإىل فخامة الرئي�صة زيومارا كا�صرتو.

حممد بن را�شد للف�شاء يناق�ش ا�شرتاتيجيته 
لالأعوام 2031-2021

•• دبي-وام: 

ناق�ص جمل�ص اإدارة مركز حممد بن را�صد للف�صاء "م�صروع الإمارات ل�صتك�صاف القمر واأول 
القمر  اأ�صهر وم�صتجدات  بعد  ينطلقان  العرب" واللذين  الف�صاء  لرواد  الأمد  مهمة طويلة 
�صمن  املهمات  م��ن  وغ��ريه��ا   2023 ال��ع��ام  ينطلق  ال��ذي   "MBZ-SAT" ال�صطناعي 

ا�صرتاتيجيته لاأعوام 2031– 2021.. واطلع على خططه و م�صاريعه امل�صتقبلية .
جاء خال الجتماع الذي تراأ�صه �صعادة حمد عبيد املن�صوري رئي�ص جمل�ص الإدارة، بح�صور 
�صعادة يو�صف حمد ال�صيباين نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة و�صعادة �صامل حميد املري املدير العام 
بوع�صي�به  جمعه  من�صور  و  املح��صن  علي  وحميد  الزفني  عبداهلل  حممد  والأع�صاء  للمركز 
واملهند�ص عامر ال�صايغ الغافري مدير اإدارة تطوير الأنظمة الف�صائية ومدير م�صروع القمر 

ال�صطناعي "MBZ-SAT" يف مركز حممد بن را�صد للف�صاء.

رئي�ش الدولة يت�شلم ر�شالة خطية من �شلطان عمان خالل ا�شتقباله املبعوث اخلا�ش
•• اأبوظبي-وام:

ت�صلم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة )حفظه 
اهلل( ام�ص ر�صالة خطية من اأخيه �صاحب اجلالة ال�صلطان هيثم بن طارق 
بن تيمور اآل �صعيد �صلطان عمان ال�صقيقة تت�صل بالعاقات الأخوية املتينة 

بني البلدين ال�صقيقني واملو�صوعات ذات الهتمام امل�صرتك.
جاء ذلك خال ا�صتقبال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان - يف 
�صعيد  اآل  فهر  بن  فاتك  ال�صيد  ال�صمو  �صاحب   - اأبوظبي  يف  ال�صاطئ  ق�صر 
املبعوث اخلا�ص جلالة ال�صلطان هيثم بن طارق والذي �صلمه الر�صالة ونقل 
اإليه حتيات جالة ال�صلطان ومتنياته ل�صموه موفور ال�صحة والعافية ولدولة 

الإمارات و�صعبها ا�صطراد التقدم والزدهار. 
.. �صاحب  نهيان  اآل  زاي��د  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  من جانبه حّمل �صاحب 
ال�صلطان  جالة  اأخيه  اإىل  حتياته  �صعيد،  اآل  فهر  بن  فاتك  ال�صيد  ال�صمو 
هيثم بن طارق وخال�ص متنياته جلالته بدوام ال�صحة وال�صعادة ول�صلطنة 

عمان و�صعبها مزيداً من التقدم والنماء. وعرب �صموه خال اللقاء عن اعتزاز 
دولة الإمارات بعاقاتها مع �صقيقتها �صلطنة عمان وتطلعها نحو مزيد من 

التطور والنماء لهذه العاقات.
وا�صتعر�ص اجلانبان العاقات الأخوية الوثيقة بني البلدين ال�صقيقني و�صبل 

تعزيزها ودفعها اإىل الأمام يف خمتلف املجالت.
جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  اللقاء..�صمو  ح�صر 
الوزراء وزير ديوان الرئا�صة و�صمو ال�صيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان 
ع�صو املجل�ص التنفيذي رئي�ص مكتب اأبوظبي التنفيذي و�صمو ال�صيخ حمدان 
ب��ن طحنون  ب��ن حمد  ال�صيخ حممد  وم��ع��ايل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ب��ن حممد 
ب��ن حممد  �صهيل  وم��ع��ايل  ال��رئ��ا���ص��ة  دي����وان  اخل��ا���ص��ة يف  ال�����ص��وؤون  م�صت�صار 
اخلا�ص  للمبعوث  امل��راف��ق  وال��وف��د  التحتية  والبنية  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي 
جلالة �صلطان عمان. وقد و�صل املبعوث ال�صلطاين اإىل الدولة يف وقت �صابق 
ام�ص حيث كان يف ا�صتقباله يف مطار البطني يف اأبوظبي..�صمو ال�صيخ خالد 

بن حممد بن زايد اآل نهيان.

•• دبي- وام:

عن  والتوطني  الب�صرية  امل��وارد  وزارة  اأعلنت 
توؤدى حتت  التي  الأعمال  تاأدية  انتهاء حظر 
ما  اأو  املك�صوفة،  الأم��اك��ن  ويف  ال�صم�ص  اأ�صعة 
ُيعرف ب� "حظر العمل وقت الظهرية"، اأم�ص 

اخلمي�ص 15 �صبتمرب 2022.
 15 التنفيذ يف  ق��د دخ��ل حيز  ال��ق��رار  وك���ان 
يونيو املا�صي ومت اأثناءه حظر تاأدية الأعمال 
حتت اأ�صعة ال�صم�ص ويف الأماكن املك�صوفة من 
والن�صف ظهرا وحتى  الثانية ع�صرة  ال�صاعة 
الثالثة من بعد الظهر بهدف تاأمني ظروف 
درجات  ارت��ف��اع  خ��ال  للعمال  منا�صبة  عمل 

احلرارة باأوقات الظهرية يف اأ�صهر ال�صيف.
التفتي�صية  الزيارات  اأن عدد  ال��وزارة  وك�صفت 
العمل  "حظر  ف����رتة  خ����ال  اأج���رت���ه���ا  ال���ت���ي 
من�صاآت  التزام  على  حر�صاً  الظهرية"،  وق��ت 
بلغ  العّمال،  وحماية  القرار  بتطبيق  القطاع 
55،192 زيارة، مو�صحًة باأن ن�صبة اللتزام 

و�صلت 99%.
وجاء تطبيق حظر العمل وقت الظهرية للعام 
موا�صلة  اإط��ار  يف  التوايل  على  ع�صر  الثامن 
لل�صحة  املتكاملة  منظومتها  تطبيق  ال��وزارة 
توفري  ت�صتهدف  وال��ت��ي  املهنية،  وال�����ص��ام��ة 
�صوق  يف  للعاملني  اآم��ن��ة  ع��م��ل  بيئة  وت��ع��زي��ز 

العمل وجتنيبهم اأخطار التعر�ص لاإ�صابات 
ال��ن��اج��م��ة ع��ن ارت���ف���اع درج����ات احل�����رارة مثل 

�صربات ال�صم�ص والإنهاك احلراري.
القرار حزمة �صوابط  و�صهدت فرتة تطبيق 
نظمتها  وفعاليات  توعية  وبرامج  واإج���راءات 
بالتعاون  وال��ت��وط��ني  الب�صرية  امل����وارد  وزارة 
لتحقيق  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  م��ن  �صركائها  م��ع 
القيم  مع  تتما�صى  التي  ال��ق��رار  م�صتهدفات 

الإن�صانية ال�صائدة يف املجتمع الإماراتي.
امل��ج��ت��م��ع مراقبه  ال������وزارة لأف������راد  وات���اح���ت 
اأي خمالفة  ع���ن  والإب�������اغ  ال���ق���رار  ت��ط��ب��ي��ق 

حلظر العمل وقت الظهرية من خال مركز 
الت�صال التابع للوزارة وتطبيقها الذكي.

�صارمة،  ب�صوابط  القرار  ا�صتثناءات  وج��اءت 
العمل  ا�صتمرار  فيها  يتحتم  حل��الت  وذل��ك 
لأ���ص��ب��اب ف��ن��ي��ة، م��ث��ل اأع���م���ال ف��ر���ص اخللطة 
والأعمال  اخل��ر���ص��ان��ات،  و���ص��ب  الإ���ص��ف��ل��ت��ي��ة 
اأعطال،  اأو  اأ���ص��رار،  اأو  ل��درء خطر،  ال��ازم��ة 
الأعمال  وت�صمل  طارئة،  عر�صية  خ�صائر  اأو 
املياه،  الازمة لإ�صاح قطع خطوط تغذية 
اأو  الغاز  اأنابيب  وخطوط  املجاري،  وخطوط 

البرتول.

ال��ت��ي يتطلب  الأع���م���ال  ت�صمل احل����الت  ك��م��ا 
تنفيذها ت�صريحا من جهة حكومية خمت�صة 
املرور  ان�����ص��ي��اب ح��رك��ة  ع��ل��ى  ت��اأث��ريه��ا  ب�صبب 
العمل على  يتطلب لإجنازها  ما  واخلدمات، 
م����دار ال�����ص��اع��ة، م��ث��ل ق��ط��ع خ��ط��وط ال�صري 
الرئي�صية اأو حتويلها وقطع التيار الكهربائي 

وخطوط الت�صالت.
و���ص��ّدد ال��ق��رار على ���ص��رورة الل��ت��زام يف هذه 
ال�صامة  ب�����ص��روط  ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  احل�����الت 
وال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة، وت��وف��ري م���اء ���ص��رب بارد 
والليمون  الأم�����اح  م��ث��ل  و���ص��وائ��ل  واأغ���ذي���ة 
وغريها مما هو معتمد للتناول يف مثل هذه 
احلالت من ال�صلطات املحلية يف الدولة، اإىل 
جانب توفري اإ�صعافات اأولية يف موقع العمل، 
ومظات  منا�صبة  �صناعية  ت��ربي��د  وو���ص��ائ��ل 
وتوفري  املبا�صرة،  ال�صم�ص  اأ�صعة  م��ن  واق��ي��ة 
م���ك���ان م��ظ��ل��ل ل���راح���ة ال��ع��م��ال خ����ال فرتة 
ب�صاعات  ج��دول  وتعليق  العمل،  عن  توقفهم 
العمل اليومية طبقا لأحكام احلظر يف مكان 
بارز مبوقع العمل، على اأن يكون باللغة التي 

يفهمها العامل بالإ�صافة اإىل اللغة العربية.
اح��ك��ام و�صوابط  غ��رام��ة خم��ال��ف��ة  اأن  ي��ذك��ر 
ك��ل عامل  اآلف دره����م ع��ن   5 ت��ب��ل��غ  احل��ظ��ر 
تعدد  حالة  يف  دره��م  األ��ف   50 اأق�صى  وبحد 

العمال الذين ت�صغلهم املن�صاأة.

اأكرث من 55 األف زيارة تفتي�سية حر�سًا على التزام املن�ساآت بحماية العمال.

املوارد الب�شرية : انتهاء »حظر العمل وقت الظهرية« 
.. و99 % ن�شبة التزام املن�شاآت
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اأخبـار الإمـارات

الهالل يوا�شل ت�شيري ج�شره اجلوي لدعم املتاأثرين من ال�شيول والفي�شانات يف باك�شتان

الناجمة  امل��ع��ان��اة  وط�����اأة  لتخفيف 
الأكرب  رعاية  وتوفري  الكارثة  عن 
ل�����ص��ح��اي��اه��ا. واأك������د اجل��ن��ي��ب��ي اأن 

وق��������ال �����ص����ع����ادة ح����م����ود ع����ب����د اهلل 
اجلنيبي الأمني العام املكلف لهيئة 
عززت  الهيئة  اإن  الأح��م��ر،  ال��ه��ال 

" يجري  واأ����ص���اف  ل��ل��م��ت�����ص��رري��ن، 
الإن�صانية  امل�صاعدات  توزيع  حاليا 
يف  الفي�صانات  م��ن  املتاأثرين  على 

لحتواء اآثار الكارثة الإن�صانية التي 
التي  والفي�صانات  ال�صيول  خلفتها 

غمرت ثلث الأرا�صي الباك�صتانية.

�صحناتها  ت�صيري  �صتوا�صل  الهيئة 
لتوفري  كرات�صي  اإىل  جوا  الإغاثية 
الإن�صانية  الحتياجات  م��ن  امل��زي��د 

مل�صاندة  الإن�������ص���ان���ي���ة  ا���ص��ت��ج��اب��ت��ه��ا 
والفي�صانات  ال�صيول  املتاأثرين من 
و�صعها  يف  م��ا  وتعمل  باك�صتان،  يف 

•• اأبوظبي-وام:

وا����ص���ل���ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����ال الأح���م���ر 
اجلوي  ج�صرها  ت�صيري  الإم��ارات��ي، 
من  امل����زي����د  ل��ن��ق��ل  ب��اك�����ص��ت��ان  اإىل 
امل��������واد الإغ����اث����ي����ة والح���ت���ي���اج���ات 
ال�صيول  من  للمتاأثرين  الإن�صانية 
الهيئة  وع��������ززت  وال���ف���ي�������ص���ان���ات، 
ج���ه���وده���ا الإن�������ص���ان���ي���ة ل��ل��ح��د من 
الكارثة  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  ال��ت��داع��ي��ات 
خا�صة يف املناطق الأكرث ت�صررا يف 

اإقليم ال�صند.
اأم�ص  كرات�صي  مطار  اإىل  وو�صلت 
حتمل  طائرات  ثاث  واأم�ص  الأول 
ع�صرات الأطنان من املواد الغذائية 
يف  للم�صاهمة  املتنوعة،  والإغ��اث��ي��ة 
وعائات  املت�صررين  ال�صكان  دع��م 
ظروفهم  وحت�������ص���ني  ال�������ص���ح���اي���ا 
املعي�صية، كما ت�صاهم هذه امل�صاعدات 
الباك�صتانية  اجل��ه��ود  م�����ص��ان��دة  يف 

بوا�صطة  الباك�صتاين  ال�صند  اإقليم 
لقيادة  هناك،  امل��وج��ود  الهيئة  وف��د 
ع��م��ل��ي��ات ال��ه��ي��ئ��ة الإغ����اث����ي����ة على 
مع  بالتن�صيق  الباك�صتانية  ال�صاحة 
م�صريا  كرات�صي"،  يف  الهيئة  مكتب 
من  ي��ع��ت��رب  ال�����ص��ن��د  اإق��ل��ي��م  اأن  اإىل 
التي  بالكارثة  ت��اأث��را  املناطق  اأك��رث 
ال�صحايا  ت��وؤرق  تداعياتها  ت��زال  ل 
يواجهون  ال���ذي���ن  امل��ت�����ص��رري��ن  و 
ظروفا اإن�صانية �صعبة، لذلك اأولته 
اأك�����رب، وحر�صت  اه��ت��م��ام��ا  ال��ه��ي��ئ��ة 
اإي�صال  ع��ل��ى  الأزم������ة  ب���داي���ة  م��ن��ذ 
املنكوبني  و  لل�صحايا  م�صاعداتها 
ملقابلة الحتياجات املتزايدة لل�صعب 

الباك�صتاين يف ظروفه الراهنة.
حاليا  تعمل  الهيئة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
م��ن خ���ال ع���دد م��ن امل��ح��اور لنقل 
املزيد من الحتياجات العاجلة التي 
تلبي احتياجات املتاأثرين يف الإيواء 

والغذاء وغريها من ال�صروريات.

�شرطة دبي تن�شر الوعي املروري بني طلبة الرب�شاء
•• دبي:الفجر

اإدارة التوعية الأمنية يف الإدارة العامة لإ�صعاد املجتمع  وا�صلت 
املدار�ص"  "اأمن  ومبادرة  الإيجابية  ال��روح  مبادرة  مع  بالتعاون 
العام  انطاقة  مع  امل��دار���ص  يف  التوعية  ن�صاطات  دب��ي،  ب�صرطة 
املرورية  للتوعية  حما�صرة  تنظيمها  ع��رب  اجل��دي��د،  ال��درا���ص��ي 
لطلبة مدر�صة دبي الرب�صاء، اأثناء ا�صتخدام احلافات املدر�صية، 
املُخ�ص�صة،  املناطق  م��ن  اإل  ال�صارع  عبور  ع��دم  على  والت�صديد 

وخط امل�صاة، واللتزام بتعليمات ُم�صريف احلافات املدر�صية. 
الثقايف،  التنوع  ق�صم  رئي�ص  علي،  اآل  يو�صف  علي  ال��رائ��د  واأك��د 
العمل يف جمال  اأن فرق  الأمنية ب�صرطة دبي،  التوعية  اإدارة  يف 

مدير  املن�صوري،  خلفان  علي  العميد  من  وبتوجيهات  التوعية 
الإدارة العامة لإ�صعاد املجتمع بالوكالة، ومتابعة بطي اأحمد بن 
دروي�ص الفا�صي، مدير اإدارة التوعية الأمنية، توا�صل فعاليات 
التوعية،  لن�صر  دبي  اإم��ارة  اإىل خمتلف مدار�ص  امليداين  النزول 
الأ�صبوع  ه��ذا  عملها  خطة  �صمن  الرب�صاء  دب��ي  مدر�صة  وزارت 
ال�صامة  مفاهيم  لتعزيز  الطلبة  من  ق��در  اأك��رب  اإىل  للو�صول 
اأن ف��رق العمل نظمت  اإىل  امل��روري��ة والأم��ن��ي��ة ل��دي��ه��م.  واأ���ص��ار 
م�صابقات لطلبة مدر�صة دبي الرب�صاء اإىل جانب برنامج التوعية 
القيادة  اإط��ار حر�ص  الهدايا، وذل��ك يف  امل��روري��ة ووزع��ت عليهم 
العام  الطلبة، وم�صاركتهم فرحة  العامة ل�صرطة دبي على دعم 

الدرا�صي والعودة الآمنة للمدار�ص. 

ال�شحة" جتري 244,458 فح�شا ك�شفت عن 434 اإ�شابة 
جديدة بفريو�ش كورونا امل�شتجد و361 حالة �شفاء

•• اأبوظبي-وام: 

  متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزيادة نطاق الفحو�صات 
كورونا  بفريو�ص  امل�صابة  احل��الت  وح�صر  املبكر  الكت�صاف  بهدف  ال��دول��ة  يف 
اإجراء  عن  ال��وزارة  اأعلنت  وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�صتجد 
244،458 فح�صا جديدا خال ال�صاعات ال� 24 املا�صية على فئات خمتلفة 
تكثيف  الطبي.   و�صاهم  الفح�ص  تقنيات  واأح��دث  اأف�صل  با�صتخدام  املجتمع  يف 
اإجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�صيع نطاق الفحو�صات على م�صتوى 

الدولة يف الك�صف عن 434 حالة اإ�صابة جديدة بفريو�ص كورونا امل�صتجد من 
جن�صيات خمتلفة، وجميعها حالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية الازمة، 
اأعلنت وزارة  1،021،625 حالة.   كما  امل�صجلة  وبذلك يبلغ جمموع احلالت 
ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�صجيل اأي حالة وفاة يف الأربع والع�صرين �صاعة 
املا�صية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،342 حالة.   كما اأعلنت الوزارة 
عن �صفاء 361 حالة جديدة مل�صابني بفريو�ص كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" 
الازمة منذ  ال�صحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�ص  اأعرا�ص  التام من  وتعافيها 

دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�صفاء 1،001،218 حالة.

خالل افتتاح اأعمال املوؤمتر ال�سابع لزعماء االأديان بكازاخ�ستان 

االإمارات توؤكد �شعيها لتعزيز قيم الت�شامح و التعاي�ش ال�شلمي والو�شطية الدينية

اأن  �صك  ول  امل��ج��الت،  يف خمتلف 
�صيكت�صف  الإماراتي  لل�صاأن  املتابع 
ب�����ص��ه��ول��ة، م����ا حت���ظ���ى ب����ه امل������راأة 
الإماراتية من دور مهم اإىل جانب 
الوطن،  ب���ن���اء  يف  ال���رج���ل  اأخ��ي��ه��ا 
وت���ع���زي���ز ن��ه�����ص��ت��ه وا����ص���ت���ق���راره، 
اأبنائه،  لكافة  الرفاهية  وحتقيق 
اإن��ه��ا ت�صهم ب��ج��ه��ود ك��ب��رية يف  ب��ل 

الدينية  القيم  دور  اإىل  و تطرقت 
دعم  يف  تتبناها  ال��ت��ي  ال��و���ص��ط��ي��ة 
والتعليمية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل���ك���ان���ة 
التجربة  اأن  م����وؤك����دة  ل����ل����م����راأة، 
الإماراتية يف هذا ال�صدد، تنطلق 
ال���واق���ع  اإىل  وا����ص���ح���ة  ب�����اأه�����داف 
امل���ل���م���و����ص ال������ذي ت��ع��ي�����ص��ه امل������راأة 
الإم���ارات���ي���ة ح��ال��ي��ا، وه���ي جتربة 

ت��ق��وم ع��ل��ى اأ���ص�����ص م��ت��ن��وع��ة، تاأتي 
الدينية،  ال���ق���ي���م  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف 
و  الأ�صيلة  الإم��ارات��ي��ة  والتقاليد 
ت��رك��ز ك��ذل��ك ع��ل��ى اأه��م��ي��ة تعليم 
اأي  ق��درات��ه��ا دون  وت��ع��زي��ز  امل�����راأة 
لتنطلق  اجل��ن�����ص��ني،  ب���ني  ت��ف��رق��ة 
اإىل متكني متكامل ت�صتطيع املراأة 
من خاله حتقيق جناحات كبرية 

•• نور �شلطان-وام:

اأكدت دولة الإمارات �صعيها لتعزيز 
قيم الت�صامح و التعاي�ص ال�صلمي، 
وحرية  ال���دي���ن���ي���ة،  وال���و����ص���ط���ي���ة 
الإن�صانية  والأخ��������وة  ال���ع���ق���ي���دة، 
اإىل  منوهة  العاملي  امل�صتوى  على 
جتربتها املتميزة يف جمال متكني 
املراأة و التي تدعمها �صمو ال�صيخة 
فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد 
املجل�ص  رئ��ي�����ص��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ص��ائ��ي 
والطفولة  ل����اأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة 
التي  الإمارات"  اأم   " الأ����ص���ري���ة 
ك���ر����ص���ت ج���ه���وده���ا ل���دع���م امل������راأة 
الإماراتية على مدى ما يزيد على 

ن�صف قرن.
ج���اء ذل���ك خ���ال كلمة الإم����ارات 
ال�صابع  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  افتتاح  يف 
لزعماء الأديان بكازاخ�صتان والتي 
ال�صابري  ع��ف��راء  ���ص��ع��ادة  األ��ق��ت��ه��ا 
الت�صامح  وزارة  وف������د  رئ���ي�������ص 
والتعاي�ص امل�صارك نيابة عن معايل 
ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 

خال  م��ن  امل�صتقبل،  �صناعة  يف 
الأ�صرة،  ا���ص��ت��ق��رار  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
وت��رب��ي��ة الأج��ي��ال اجل��دي��دة، واأود 
مهمة  ن��ق��ط��ة  اإىل  اأ����ص���ري  اأن  ه��ن��ا 
الإمارات  امل��راأة يف  اأن  وهي  للغاية 
حظيت على الدوام ول تزال بدعم 
ال�صيخة فاطمة  �صمو  ورعاية من 
التي  الإمارات"  "اأم  م��ب��ارك  بنت 
ت��ب��ذل ج���ه���ودا م��ب��ارك��ة م���ن اأجل 
الإم��ارات��ي��ة يف  امل���راأة  تعزيز مكانة 

كافة املجالت.
و �صددت على اأن املراأة يف الإمارات 
�صتظل داعما مهما للقيم الدينية 
جمتمعها  يف  واملحبة  الع��ت��دال  و 
اأبنائها  يف  غ��ر���ص��ه��ا  خ�����ال  م����ن 
يف  جمتمعاتنا  لتبقى  واأح��ف��اده��ا 

�صام وحمبة ونه�صة دائمة.
امل�صارك  الإم��ارات��ي  ال��وف��د  و عقد 
الوفود  م��ع  ال��ل��ق��اءات  م��ن  العديد 
امل�صاركة  ال��دول��ي��ة  وال�صخ�صيات 
التعاون  ���ص��ب��ل  ل��ب��ح��ث  ب���امل���وؤمت���ر 
امل�صرتك وتن�صيق اجلهود واملواقف 
العقيدة  ح���ري���ة  ق�����ص��اي��ا  ب�������ص���اأن 
وال��ت�����ص��ام��ح وال��ت��ع��اي�����ص والأخ�����وة 

وزير الت�صامح والتعاي�ص و تناولت 
وموؤ�ص�صات  ال��������وزارة  دور  ف��ي��ه��ا 
تعزيز هذه  الإم��ارات��ي يف  املجتمع 
التي  و  الأ�صيلة  الإن�صانية  القيم 
تعي�صه  فيما  الأث���ر  اأب��ل��غ  لها  ك��ان 

الإمارات من نه�صة �صاملة.
من  اهتمامها  الإم�����ارات  اأك���دت  و 
قيادتها  وج���ه���ود  م���واق���ف  خ����ال 
بتعزيز  الكرمي،  و�صعبها  الر�صيدة 
ال�����ص��ل��م��ي، وحرية  ال��ت��ع��اي�����ص  ق��ي��م 
الإن�صانية  والأخ��������وة  ال���ع���ق���ي���دة، 
اإ�صافة  ال���ع���امل���ي،  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
الإماراتية  ال��ت��ج��رب��ة  ����ص���رح  اإىل 
امل��ت��م��ي��زة يف جم���ال مت��ك��ني امل����راأة، 
مناخ  م����ن  ا����ص���ت���ف���ادت���ه���ا  وم�������دى 
والتعاطف  وال��ت��ع��اي�����ص  ال��ت�����ص��ام��ح 
من  يعد  ال��ذي  الدينية،  واحلرية 
الإماراتي،  املجتمع  م��ام��ح  اأه���م 
 200 ي��زي��د على  م��ا  ال���ذي ي�صم 
ما  حت��ق��ق  ل��ك��ي  خمتلفة،  جن�صية 
اإل��ي��ه امل���راأة الإم��ارات��ي��ة من  ت�صبو 
وطنها  ل�صالح  وط��م��وح��ات  اآم���ال 
وجم��ت��م��ع��ه��ا، وحت��ق��ي��ق ذات���ه���ا يف 

خمتلف املجالت.

القائمة  الأ���ص��ي��ل��ة  ال��ق��ي��م  ت��ع��زي��ز 
وقبول  والتعاطف  الت�صامح  على 
اجلميع، واحرتام الختاف، وهو 
اأهدافها  حتقق  اأن  م��ن  مكنها  م��ا 
ال�صابري  ع��ف��راء  ون��وه��ت  كاملة. 
التعاليم  دور  اإىل  ال���ك���ل���م���ة  يف 
ت�صكيل طبيعة  الدينية يف  والقيم 
التنمية  على  وقدرتها  املجتمعات 
املنطلق  ه�����ذا  وم�����ن  وال����ت����ط����ور، 
ك���ل احلر�ص  الإم�������ارات  ح��ر���ص��ت 
الوالد  ي��د  ع��ل��ى  تاأ�صي�صها  وم��ن��ذ 
املوؤ�ص�ص ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ث��راه، على حرية 
والطوائف  الأدي����ان  لكافة  كاملة 
ملمار�صة �صعائرها، دومنا تطرف و 
ل تع�صب و ل عنف ومن هنا فقد 
اأ�صبح الدين ميثل طاقة اإيجابية 
النجاح  لتحقق  امل�����راأة،  مت��ك��ني  يف 
يف خم��ت��ل��ف امل�����ج�����الت، وال���دي���ن 
الإ�صام،  ه��و  ل��اإم��ارات  الر�صمي 
للمراأة  اأعطى  الو�صطي  واإ�صامنا 
حقوقا كثرية، �صواء على امل�صتوى 
الجتماعي اأو القت�صادي، بل اإنه 
كبرية  م�صوؤولية  امل��راأة  على  ي�صع 

الإن�صانية، من خال �صرح معامل 
ال��ت��ج��رب��ة الإم���ارات���ي���ة امل��ت��م��ي��زة يف 

هذا املجال.
ال�صابري  ع��ف��راء  ���ص��ع��ادة  ق��ال��ت  و 
على  رك��ز  الوفد  اإن  املنا�صبة  بهذه 
توجيهات معايل ال�صيخ نهيان بن 
الت�صامح  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
اأهمية  ت���وؤك���د  وال���ت���ي  وال��ت��ع��اي�����ص 
املتميزة  الإماراتية  التجربة  �صرح 
والتعاي�ص،  ال��ت�����ص��ام��ح  جم����ال  يف 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  اجل��م��ي��ع،  اإىل  لت�صل 
اأه��م��ي��ة ت��ب��ادل اخل���ربات م��ع كافة 
وتن�صيق  باملوؤمتر  امل�صاركة  الوفود 
املواقف واجلهود يف كافة الق�صايا 
املعرو�صة على املوؤمتر و التي تعزز 
الأهداف ال�صامية لدولة الإمارات 
العربية املتحدة، موؤكدة اأن الوفد 
املوؤمتر  يف  امل�������ص���ارك  الإم�����ارات�����ي 
م��ع خمتلف  احل���وار،  على  حر�ص 
التعاون  تفعيل  اأج��ل  ال��وف��ود، من 
الت�صامح  ق��ي��م  ل��ت��ع��زي��ز  امل�����ص��رتك 
وال���ت���ع���اي�������ص ال�������ص���ل���م���ي ال���ع���امل���ي، 
اأ���ص��ك��ال التع�صب  وم��واج��ه��ة ك��اف��ة 

والعنف، مهما كانت اأ�صبابها.

الدويل لالت�شال احلكومي 2022 ينظم جل�شة حوارية حول االنبعاثات الكربونية ال�شارة
•• ال�شارقة -وام:

البيئة  لأن�صار  2022" ال��دع��وة  احلكومي  لات�صال  ال��دويل  "املنتدى  وج��ه 
ي�صبح  "عندما  بعنوان  حوارية  جل�صة  حل�صور  ال�صتدامة  بق�صايا  واملهتمني 
الهيئة احلكومية  رئي�ص  �صينغ  اإجنازاً" مب�صاركة كل من موهان مونا  ال�صفر 

الدولية املعنية بتغري املناخ التابعة لاأمم املتحدة واملهند�ص حممد احلو�صني 
الرئي�ص التنفيذي لا�صتدامة يف جمموعة "بيئة" وذلك �صمن فعاليات دورته 
ال�صارقة.  اإك�صبو  مبركز  اجل��اري  �صبتمرب  و29   28 يومي  تقام  التي   11 ال��� 
تعقد اجلل�صة يف اليوم الأول من املنتدى الذي ينظمه املركز الدويل لات�صال 
"حتديات  �صعار  حتت  ال�صارقة  حلكومة  الإع��ام��ي  للمكتب  التابع  احلكومي 

�صنتال �صليبا مقدمة  الإعامية  التي تديرها  وحلول" . وت�صتعر�ص اجلل�صة 
اأخبار يف �صكاي نيوز عربية جملة من التحديات التي تواجه مناخ الكوكب و�صبل 
اأهمية  ال�صوء على  ت�صليط  لها من خال  ناجعة وعملية  اإىل حلول  الو�صول 
يتحقق  الذي  ال�صفري" و  "ال�صايف  اإىل  ال�صارة  الكربونية  النبعاثات  و�صول 
من خال ا�صتبدال م�صادر الطاقة التقليدية باأخرى متجددة وزيادة الغطاء 

دعم  يف  اجلمهور  م�صاركة  ت�صمن  ا�صرتاتيجيات  طرح  اإىل  بالإ�صافة  النباتي 
جهود احلكومات نحو ق�صايا تغري املناخ.

"�صايف النبعاثات ال�صفرية" يلفت  اإىل الهدف املتمثل يف  اأجل الو�صول  ومن 
امل�صاركون يف اجلل�صة اإىل الإر�صادات التي ميكن للحكومات اأن تعتمد عليها من 

اأجل اإ�صراك اجلمهور يف تعزيز الراأي العام حول ق�صايا املناخ وحماية البيئة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اخلرطوم-وام:

اأكد م�صوؤولون �صودانيون اأن ت�صامن 
دولة الإمارات قيادة و �صعبا مع اأبناء 
ت�صرروا  ال��ذي��ن  ال�����ص��وداين  ال�صعب 
ج���راء ال�����ص��ي��ول و ال��ف��ي�����ص��ان��ات التي 
ال��ولي��ات وخلفت  م��ن  ع���ددا  �صربت 
واملمتلكات  الأرواح  يف  كبرية  خ�صائر 
العاقات  ر�����ص����وخ  و  ع���م���ق  ي��ج�����ص��د 
البلدين  ب���ني  ال�����ص��ادق��ة  الأخ����وي����ة 
هوؤلء  قال  و  و�صعبيهما.  ال�صقيقني 
لوكالة  ت�����ص��ري��ح��ات  يف  امل�����ص��وؤول��ون 
توجيهات  اإن  "وام"  الإم���ارات  اأن��ب��اء 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه 
اهلل" ب��دع��م ال�����ص��ع��ب ال�������ص���وداين يف 
ظ����روف����ه ال�����ص��ع��ب��ة ال���ت���ي مي����ر بها 
امل�صرفة  الإم�������ارات  مل���واق���ف  ام���ت���داد 
ال�������ص���وداين يف خمتلف  ال�����ص��ع��ب  م���ع 
الإمارات  لتقدم  التاريخية  امل��راح��ل 
منوذجا اأخويا ملا يجب اأن تكون عليه 
وهو  ال�صقيقة  ال��دول  بني  العاقات 
التي  التاريخية  الوقفة  عك�صته  م��ا 

ت�صاف اإىل �صجلها النا�صع وحر�صها 
ع���ل���ى ت����ق����دمي ك����ل اأ�����ص����ك����ال ال���دع���م 
ال�صوداين  ال�صعب  ليتجاوز  املمكن 
ي�صهدها  ال��ت��ي  ال�����ص��ع��ب��ة  ال���ظ���روف 
القا�صية  امل��ن��اخ��ي��ة  ال��ت��ق��ل��ب��ات  ج����راء 
ال��ت��ي اأث��ق��ل��ت ك��اه��ل��ه��م. ف��م��ن جانبه 
العاقب  اهلل  ع��و���ص  اإ���ص��م��اع��ي��ل  ق���ال 
ال�صودانية  اجل����زي����رة  ولي�����ة  وايل 
املكلف ل� "وام" اإن توجيهات �صاحب 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان 
بتقدمي الدعم العاجل لأبناء ال�صعب 
طويل  ت��اري��خ  اإىل  ت�صتند  ال�����ص��وداين 
من العاقات ال�صرتاتيجية املتميزة 
يف خمتلف املجالت ورواب��ط الأخوة 
ال�صقيقني.  ال�����ص��ع��ب��ني  جت��م��ع  ال��ت��ي 
ال�صودان  يف  ال�����ص��ي��ول  اأن  واأ�����ص����اف 
�صببت كارثة اإن�صانية اأفقدت العديد 
وماأواهم  م��ن��ازل��ه��م  امل��واط��ن��ني  م���ن 
ظل  يف  ال�صماء  يلتحفون  واأ�صبحوا 
ظ�����روف ف�����ص��ل اخل���ري���ف ال�����ذي مل 
اأ�صار  و  الآن.  ح��ت��ى  م��ط��ره  ينقطع 
الوقفة  لكن  كبرية  الأ���ص��رار  اأن  اإىل 

الأخ�����وي�����ة ال�������ص���ادق���ة ل���اأ����ص���ق���اء يف 
املت�صررين  ل��دع��م  الإم�������ارات  دول����ة 
عك�صت  ال�صوداين  ال�صعب  اأب��ن��اء  من 
البلدين  بني  وال��ت��اآزر  الت�صامن  قوة 
ال�صقيقني و خففت وطاأة ما حل بهم 
الإن�صانية  امل�صاعدات  تدفق  ظ��ل  يف 
بل�صما لآلم  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الإم��ارات��ي��ة 
اأن ولية اجلزيرة  واأكد  املت�صررين. 

مل ت�صهد مثل هذه ال�صيول من قبل 
املقدم  الإم����ارات����ي  ب��ال��دع��م  م�����ص��ي��دا 
خا�صة  املت�صررة  ال�صودانية  لاأ�صر 
حملية املناقل التي تعد اأوىل املناطق 
التي تاأثرت جراء ال�صيول و الأمطار 
الذي  الدعم  يف ولي��ة اجلزيرة وهو 
ترك طيب الأثر يف نفو�ص املواطنني 
اإن�صاء  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  ال�����ص��ودان��ي��ني 

الإمارات ملع�صكرات الإيواء وفق اأحدث 
اإيجابيا  املعايري العاملية لقى �صدى 
على م�صتوى املناطق املت�صررة كونها 
للماأوى. وقال  اآمنا  توفر لهم مكانا 
اأوائ��ل الدول  اإن الإم���ارات كانت من 
ال�صوداين  ال�صعب  لنجدة  هبت  التي 
الإن�����ص��ان��ي��ة منوها  ال���ك���ارث���ة  ج�����راء 
باأدوار الإمارات التنموية و الإغاثية 

على ال�صاحة ال�صودانية وعلى راأ�صها 
لتوليد  م�صروع  اإن�صاء  على  الت��ف��اق 
مع  بالتعاون  النفايات  م��ن  الطاقة 
�صركة اأملانية اإىل جانب �صراكة ذكية 
مع جمموعة جمعة املاجد تتمثل يف 
اإن�صاء �صبكة طرق يف ولية اجلزيرة 
يوؤكد  م���ا  م����رتا  ك��ي��ل��و   40 ت��ت��ج��اوز 
ا���ص��ت��م��رار اخل����ري الإم�����ارات�����ي جتاه 
اأكد  جانبه  م��ن  ال�����ص��وداين.  ال�صعب 
�صاح الدين علي حممد نائب وايل 
اجلهود  اأن  املكلف  النيل  نهر  ولي��ة 
ال��ت��ي تبذلها  الإن�����ص��ان��ي��ة والإغ��اث��ي��ة 
دولة الإمارات ال�صقيقة ل�صالح اأبناء 
تخفيف  يف  ت�صهم  ال�صوداين  ال�صعب 
معاناة الأ�صر املت�صررة جراء ال�صيول 
الوليات  م��ن  ع��دد  يف  والفي�صانات 
النيل.  نهر  و منها ولي��ة  ال�صودانية 
ال�صودانية  ال���ع���اق���ات  اإن  ق�����ال  و 
الإماراتية ممتدة ومتجذرة ونحفظ 
البي�صاء  فاأياديهم  الكثري  لاأ�صقاء 
ال�صودان  رب�����وع  يف  ب���اخل���ري  مم���ت���دة 
م��ن��ذ زم����ن ب��ع��ي��د وذل�����ك م��ن��ذ عهد 
�صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 

"طيب اهلل" ث��راه �صاحب  نهيان  اآل 
ال�صاخة  ع��ل��ى  ال��را���ص��خ��ة  ال��ب�����ص��م��ات 
م�صرية  اأب��ن��اوؤه  ويوا�صل  ال�صودانية 
امللهوف  ل��ن��ج��دة  الإم���ارات���ي���ة  اخل���ري 
واإغاثة املحتاجني. و اأ�صار اإىل اأنه مت 
دعم الأ�صر ال�صودانية باخليام واملواد 
الأ�صقاء  من  و�صلتنا  التي  الغذائية 
يف دول������ة الإم�����������ارات وه�����ي م���ب���ادرة 
ال�صمود  يف  �صاهمت  عليها  ن�صكرهم 
اأمام تبعات ال�صدمة للكارثة م�صيدا 
الإماراتية  الإغ��اث��ي��ة  ال��ف��رق  بجهود 
للوقوف على  امل��ي��دان  وت��واج��ده��ا يف 
احتياجات املناطق املت�صررة وتلبيتها 
ب�صكل عاجل ما يعك�ص �صادق الأخوة 
و�صعبيهما  ال�صقيقني  البلدين  ب��ني 
مت�صررة  بعيدة  مناطق  زارت  حيث 
وحت���م���ل���ت م�����ص��اع��ب ال�������ص���ي���ول مما 
�صعب  م�صاعدة  على  حر�صها  ي��وؤك��د 
ق����ال عبد  ". م���ن ج��ه��ت��ه  ال�������ص���ودان 
جنوب  حملية  مدير  اأبوبكر  املجيد 
اجلزيرة التي تعد من اأكرب حمليات 
 665 ولي���ة اجل��زي��رة ك��ون��ه��ا ت�صم 
ب�صورة  ت�����ص��ررت  امل��ح��ل��ي��ة  اإن  ق��ري��ة 

ال�صيول والأم���ط���ار ما  ك��ب��رية ج���راء 
وجزئيا  كليا  امل��ن��ازل  ت��ه��دم  اإىل  اأدى 
املت�صررة نحو  القرى  بلغ عدد  فيما 
اإدارية يف  7 وحدات  798 قرية بها 
حني ت�صرر اأكرث من 90 األف فدان 
من الأرا�صي الزراعية التي غمرتها 
ت��ق��دم عبداملنعم  م��ن ج��ان��ب��ه  امل���ي���اه. 
اللجنة  رئ��ي�����ص  اأب��و���ص��ري��رة  م��و���ص��ى 
مبحلية  والأم��ط��ار  لل�صيول  الأهلية 
بال�صكر  اجل����زي����رة  ولي������ة  امل���ن���اق���ل 
�صاحب  اإىل  والم���ت���ن���ان  وال���ع���رف���ان 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان 
لأبناء  الكبري  الإغ��اث��ي  ال��ع��ون  على 
ال�����ص��ع��ب ال�������ص���وداين وال����وق����وف اإىل 
التي ميرون  املحنة  ه��ذه  جانبهم يف 
وقال  والأم��ط��ار.  ال�صيول  ج��راء  بها 
كانت  الإم����ارات  دول��ة  اإن  اأبو�صريرة 
ول تزال �صباقة اإىل تقدمي يد العون 
وما  ال�����ص��وادين  لل�صعب  وامل�����ص��اع��دة 
وجدنا منهم يف كل حمنة اإل اخلري 
منوها مبا يربط الإمارات و ال�صودان 

من اأوا�صر اأخوة و حمبة.

املكتب التنفيذي ملواجهة غ�شل االأموال ومتويل االإرهاب ي�شارك يف ندوة دولية بكامربيدج
•• كامربيدج-اململكة املتحدة-وام:

الأموال  غ�صل  ملواجهة  التنفيذي  املكتب  برئا�صة  اإم��ارات��ي  وف��ٌد  �صارك 
ومتويل الإرهاب يف ندوة كامربيدج الدولية حول اجلرمية القت�صادية 
ال��ت��ي ع��ق��دت ه��ذا الأ���ص��ب��وع حت��ت ع��ن��وان "ملحة ع��ام��ة - اجل��رمي��ة من 
الداخل واإ�صاءة الأمانة"، مب�صاركة عمدة لندن واملدعني العامني وعدد 
من  والإن��ف��اذ  الرقابة  وك��الت  ومديري  والربملانيني  العدل  وزراء  من 

جميع اأنحاء العامل.
�صارك الوفد الذي �صم كبار اأع�صاء املكتب التنفيذي من ذوي اخلربة 
يف التحقيقات املالية يف جل�صة رفيعة امل�صتوى حول مو�صوع "ماحقة 
املكا�صب غري امل�صروعة"، والتي �صمت خرباء من اأكرث من ع�صر دول مبا 

يف ذلك الوليات املتحدة واململكة املتحدة وال�صني واأملانيا.

ال��ع��ام للمكتب  امل��دي��ر  ال��زع��اب��ي،  ���ص��ع��ادة ح��ام��د  ق��ال  املنا�صبة  ويف ه��ذه 
املجرمني يف  :"اإن  الإره��اب  الأم��وال ومتويل  غ�صل  ملواجهة  التنفيذي 
وملواجهة  تعقيًدا..  اأكرث  اأ�صاليب  ي�صتخدمون  اأ�صبحوا  املالية  اجلرائم 
و  با�صتمرار..  اأنظمتها  حت�صني  ال��دول  على  يجب  فاإنه  التهديد،  ه��ذا 
اجلرائم  ملكافحة  م�صتدام  نظام  بتعزيز  الإم���ارات  دول��ة  التزمت  لذلك 

املالية".
ومتويل  الأم����وال  غ�صل  مل��واج��ه��ة  التنفيذي  املكتب  دور  ع��ن  حت��دث  و 
واخلطة  ال�صرتاتيجية  تنفذ  التي  التن�صيق  هيئة  باعتباره  الإره���اب 

الوطنية ملكافحة هذه اجلرمية.
واأ�صاف �صعادته: " نعمل على تعزيز قدرة دولة الإمارات على مكافحة 
غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب وتطوير اأطر اللتزام املرتبطة مبكافحة 
اجلرائم املالية يف الدولة وحول العامل.. ُيعد التن�صيق الدويل اأمًرا بالغ 

العربية  الإم��ارات  امل�صروعة، وقد عززت  الأرب��اح غري  الأهمية ملاحقة 
املتحدة من تعاونها مع ال�صركاء الدوليني لتحقيق ذلك.. فخال العام 
املا�صي وحده، وّقعنا خم�ص اتفاقيات تعاون ق�صائي جديدة مع كل من 

الوليات املتحدة ورو�صيا وهولندا والدمنارك واإيطاليا".
وحجزها  فيها  والتحقيق  الأ�صول  عن  الإب��اغ  اإّن  اإىل  �صعادته  اأ�صار  و 
وا�صحة  نتائج  حتقيق  يف  �صاعدت  وق��د  الأه��م��ي��ة،  بالغة  اإج����راءات  تعد 
خال العام املا�صي.. حيث زاد عدد تقارير املعامات امل�صبوهة يف دولة 
الإمارات بن�صبة 51 % ما ُيوؤكد زيادة اإدراك القطاع اخلا�ص واجلهات 

املعنية لق�صايا مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب.
ال���ب���ارزة املرتبطة  ال�����ص��وء ع��ل��ى اجل��رائ��م وال��ق�����ص��اي��ا  ���ص��ع��ادت��ه  و �صلط 
الإم����ارات  دول���ة  يف  املعنية  ال�صلطات  �صبطتها  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  ب��اجل��رائ��م 
املتحدة..  والوليات  واأفريقيا  اأوروب��ا  �صركائها يف  الوثيق مع  بالتعاون 

غري  الأم����وال  ا�صتعادة  اإىل  اأدت  ال�صاملة  التحقيقات  اأن  اإىل  م�صريا 
امل�صروعة وم�صادرتها.

وجتاوزت قيمة اإجمايل اإجراءات الإنفاذ التي فر�صتها اجلهات الرقابية 
42 مليون  2022 مبلغ  اإىل يوليو   2021 خال الفرتة من يوليو 
درهم اإماراتي. كما �صادرت دولة الإمارات اأكرث من 2.35 مليار درهم 
"640 مليون دولر" من الأ�صول غري امل�صروعة يف عام 2021، منها 

الثمينة. واملعادن  الذهب  دولر" من  مايني   4" درهم  مليون   15
وور�ص  منتديات  يف  التنفيذي  املكتب  موظفي  م��ن  ع��دد  ���ص��ارك  وق��د 
املالية  باجلرمية  املتعلقة  الق�صايا  م��ن  وا�صعة  جمموعة  غطت  عمل 
الحتيال  حتقيقات  واإدارة  ال�صركات،  م�صوؤولية  حول  جل�صات  ت�صمنت 
والأ�صول  املتطورة،  والتكنولوجيا  للجرمية،  امل��وؤدي  والف�صاد  املعقدة، 

الفرتا�صية، وتنظيم العمات والأ�صول الفرتا�صية، وغريها.

�شقر غبا�ش ووزير خارجية الربازيل يبحثان �شبل تعزيز العالقات الثنائية

ال��دول حيث  كافة  وعاقاتها مع 
التفاق  ع��ل��ى  ب��ال��ت��وق��ي��ع  ق���ام���ت 
ال�صام  بخيار  قناعة  الإبراهيمي 
يف  والتنمية  ال�صتقرار  ولتحقيق 
ومت  ل�صعوبها،  والزده���ار  املنطقة 
الإن�صانية  الأخ���وة  وثيقة  توقيع 
ع��ل��ى اأر�����ص الإم������ارات، مب��ا يوؤكد 
بال�صام  العميق  الإم���ارات  اإمي��ان 

والتعاي�ص مع كافة الدول. 
وثمن معاليه عقد جمل�ص النواب 

لقطاع �صوؤون الرئا�صة .
عن  غبا�ص  �صقر  معايل  اأع���رب  و 
ب���زي���ارة  جمهورية   ���ص��ع��ادت��ه  ب��ال��غ 
بالعاقات  واع���ت���زازه   ، ال��ربازي��ل 
البلدين،  جت���م���ع  ال���ت���ي  امل��ت��ي��ن��ة 
وت����ق����وم ع���ل���ى ال���ث���ق���ة والح�������رتام 
امل�صرتكة.  وامل�������ص���ال���ح  امل���ت���ب���ادل 
م���وؤك���داً اه��ت��م��ام  دول����ة الم�����ارات  
برت�صيخ ج�صور ال�صداقة، وتنمية 
خا�صة  الثنائي،  التعاون  عاقات 

وجمهورية  الم������ارات  دول����ة  ب��ني 
ال���ربازي���ل الحت���ادي���ة، خ��ا���ص��ة يف 
املتبادلة  الر�صمية  ال��زي��ارات  ظ��ل 
فخامة/  زي��ارة  اأهمها  ك��ان  والتي 
الرئي�ص  ب���ول�������ص���ون���ارو  ج����اي����ري 
ال���ربازي���ل���ي ل���دول���ة الإم��������ارات يف 
توجت  وال���ت���ي   2019 اأك���ت���وب���ر 
تفاهم  م���ذك���رة  ع��ل��ى  ب��ال��ت��وق��ي��ع 
ب�صاأن ال�صراكة ال�صرتاتيجية بني 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 

العابدي  را�صد  و�صعيد  املجموعة، 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص امل��ج��م��وع��ة، ومرمي 
املجموعة،  ع�صو  ثنية  ب��ن  ماجد 
اأع�صاء املجل�ص الوطني الحتادي 
. ، و�صعادة كل من: الدكتور عمر 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ن��ع��ي��م��ي الأم���ني 
را�صد  وع���ف���راء  للمجل�ص،  ال��ع��ام 
امل�صاعد  ال��ع��ام  الأم����ني  الب�صطي 
لات�صال الربملاين، وطارق اأحمد 
امل�صاعد  ال��ع��ام  الأم����ني  امل���رزوق���ي 

عامة  برملانية  جل�صة  ال��ربازي��ل��ي 
بعام  احتفاء  املا�صي،  �صبتمرب  يف 
وا�صفاً  الإم�������ارات،  يف  ال��ت�����ص��ام��ح  
ح�صارية  ل��ف��ت��ة  ب���اأن���ه���ا  اجل��ل�����ص��ة 
و�صعبها،  الإم������ارات  جت���اه  م��ه��م��ة 
وموؤ�صر قوي على القيم امل�صرتكة 
وال�صعبني  ال��ب��ل��دي��ن  ال��ت��ي جت��م��ع 

ال�صديقني 
التطور  اإىل  م���ع���ال���ي���ه   وا������ص�����ار 
الثنائية  ال��ع��اق��ات  يف  امل��ل��ح��وظ 

يف القت�صاد والتجارة، وال�صناعة، 
والطاقة  وال��زراع��ة  وال���ص��ت��ث��م��ار، 
بناء �صراكة  اإىل  املتجددة، و�صول 
امل�صالح  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ت��ت��ي��ح  ق���وي���ة 

امل�صرتكة ل�صعبيهما. 
   واأك��د معايل �صقر غبا�ص  علي 
ان دولة الإم��ارات تعد منوذجاً يف 
باأن  وت��وؤم��ن  والت�صامح  التعاي�ص 
ال�صرتاتيجي  اخليار  هو  ال�صام 
�صيا�صاتها  يف  ال��زاوي��ة  حجر  وه��و 

•• برازليا-الفجر:

  بحث معايل �صقر غبا�ص رئي�ص 
امل��ج��ل�����ص ال��وط��ن��ي الحت������ادي مع 
األ��ربت��و فرانكو   ك��ارل��و���ص  م��ع��ايل 
اخلارجية   وزارة  مقر  يف  فران�صا 
ال�صراكة  ع���اق���ات   ، ب���ال���ربازي���ل 
البلدين  ب����ني  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
واآفاق  تعزيزها  و�صبل  ال�صديقني 
تنميتها ، يف املجالت كافه، خال 
راأ�ص  علي  حاليا  الر�صمية  زيارته 
الوطني  املجل�ص  برملاين من  وفد 
الحتادي ايل جمهورية الربازيل 
اأحمد  ���ص��ال��ح  ���ص��ع��ادة  ب��ح�����ص��ور   ،
المارات  دول��ة  �صفري  ال�صويدي  

لدى جمهورية الربازيل .
امل�صتجدات على  وناق�صا اجلانبان 
والدولية،  الإقليمية  ال�صاحتني 
بالإ�صافة   ، املنطقة  والأو���ص��اع يف 
وامللفات  ال��ق�����ص��اي��ا  م��ن  ع���دد  اإىل 
وتبادل  امل�����ص��رتك،  اله��ت��م��ام  ذات 

وجهات النظر فيها .
ح�صر اللقاء وفد املجل�ص الوطني 
الحت��ادي اأع�صاء جمموعة جلنة 
ال�صداقة مع برملانات دول اأمريكا 
الاتينية، �صعادة كل من: الدكتور 
رئي�ص  ال����ط����اي����ر  ح���م���ي���د  ط�������ارق 

الحتادية  ال��ربازي��ل  وج��م��ه��وري��ة 
التعاون  ع��اق��ات  م�صتوى  ل��رف��ع  

الثنائي يف كافة املجالت. 
غبا�ص  �صقر  م��ع��ايل  �صكر  فيما   
ال��ربازي��ل��ي ع��ل��ى حفاوة  اجل��ان��ب 
الذي  ال�صيافة  وك��رم  ال�صتقبال 
الوطني  امل���ج���ل�������ص  وف������د  لق�������اه 
الحت������ادي م��ن��ذ و���ص��ول��ه ،وق����دم 
ال���ت���ه���ن���ئ���ة ل���ل���ج���ان���ب ال���ربازي���ل���ي 
مب��ن��ا���ص��ب��ة ال���ع���ي���د ال���وط���ن���ي "7 
 200 م��������رور  ع���ل���ى  �صبتمرب" 
���ص��ن��ة ع��ل��ى ا���ص��ت��ق��ال ال���ربازي���ل، 
والتطور  بالتقدم  التمنيات  م��ع 
والزدهار جلمهورية الربازيل     

كارلو�ص  معايل  رح��ب  جهته  م��ن 
األربتو فرانكو  فران�صا ، يف بداية 
غبا�ص  ���ص��ق��ر  مب���ع���ايل  ال���ل���ق���اء، 
والوفد الربملاين املرافق ، و�صكره 
العاقات   بتنمية  اهتمامه  على 
متمنياً   ، الإماراتية   - الربازيلية 
اإيجابية  دف��ع��ة  زي���ارت���ه  ت��ك��ون  اأن 
امل����ج����الت  ال����ع����اق����ات يف  ل����ه����ذه 

املختلفة .  
العاقات  ان  ع��ل��ى  معاليه  واك���د 
اف�صل  يف  البلدين  ب��ني  القائمة 
مراحلها ، وقال نتطلع ايل  مزيد 

من التعاون  يف �صتي املجالت

م�شوؤولون �شودانيون ل� »وام«: مواقف االإمارات االإن�شانية جتاه ال�شعب ال�شوداين تعرب عن عمق العالقات االأخوية الرا�شخة

فريق طبي يطور اأ�شاليب ت�شخي�ش اعتالل ال�شبكية لدى مر�شى ال�شكري
•• اأبوظبي-وام:

ال�صكري  الرئي�صية ملر�ص  امل�صاعفات  اإحدى  ال�صكري  ُيعترب اعتال �صبكية 
وقد توؤدي هذه احلالة اإىل فقدان الروؤية اإذا ُتركت دون عاج لذلك هناك 
حاجة ما�ّصة اإىل منهجيات مبتكرة و�صاملة حتد من خماطر فقدان الروؤية 
وعاجها  ال�صكري  �صبكية  اع��ت��ال  حل���الت  املبكر  الت�صخي�ص  خ��ال  م��ن 
الدكتور  يقودها  بحثية  درا�صة  يف  اجلليلة  موؤ�ص�صة  ا�صتثمرت  وقد  مبكًرا. 
مب�صاعدة  للت�صخي�ص  ن��ظ��ام  لتطوير  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  م��ن  غ���زال  حممد 

احلا�صوب يتيح تقييًما مبكًرا لعتال ال�صبكية لدى مر�صى ال�صكري.
وق��ال الدكتور حممد غ��زال يف ح��وار مع وكالة اأنباء الم��ارات " وام" حول 
 : ال�صكري  مر�صى  ل��دى  ال�صبكية  لعتال  للت�صخي�ص"  نظام  "تطوير 
املقطعي  الب�صري  الت�صوير  ق��راءة  على  ال�صبكية  اأمرا�ص  ت�صخي�ص  يعتمد 
تعتمد ب�صكل كبري على خربة وتقدير اخت�صا�صي ال�صبكية وعلى الرغم من 
انت�صار التقنية يف الوقت احلايل ل يتم ا�صتخدامها من قبل عموم الأطباء 
املعاجلني ملر�ص ال�صكري لأن نتيجة الفح�ص �صعبة التاأويل وي�صمل النظام 
املطّور جميع م�صابني ال�صكري من النوع الأول والثاين مل�صاعدتهم على فهم 

املر�ص ومراقبته واإدارته وبذلك تقليل اأ�صراره.
واأ�صاف : ت�صعى هذه الدرا�صة اإىل تطوير نظام للذكاء ال�صطناعي وروؤية 
املبكر  للت�صخي�ص  التوافقي  املقطعي  الب�صري  الت�صوير  ت�صتخدم  الآل���ة 
مما  ال�صكري  مبر�ص  املتعلقة  العني  �صبكية  لأم��را���ص  ال�صحيحة  والإدارة 
ي�صاهم يف ثورة يف الطريقة ال�صماح للت�صخي�ص بالنت�صار الوا�صع والنتقال 
من فح�ص يحتاج للمتخ�ص�صني يف �صبكية العني اإىل فح�ص يتمكن عموم 
الأطباء من اجرائه ومن ثم حتويل املري�ص ملتخ�ص�صي ال�صبكية لا�صت�صارة 

والتاأكيد والعاج.
يعد  العني  �صبكية  على  واأث���ره  ال�صكري  مر�ص  ان  اأك��د  النظام  اأهمية  وع��ن 
ال�صبب الأ�صبق لاإ�صابة بالعمى عند البالغني من الفئة العمرية العاملة يف 
الوليات الأمريكية املتحدة ومعظم مر�صى ال�صكري يراجعون اخت�صا�صي 
ال�صبكية يف وقت متاأخر بعد ا�صتفحال املر�ص حيث اإن العناية الطبية يف هذه 
احلالة تغدو مكلفة و اتقاء العمى غري جمد يف كل احلالت و من هنا تكمن 

احلاجة للت�صخي�ص املبكر لعتال ال�صبكية ال�صكري.
وعن مدى دقة النظام يف الت�صخي�ص قال " حقق نظامنا املطّور معدل دقة 
يبلغ %97.2. يف امل�صتقبل نطمح اىل تطوير النظام وزيادة عدد احلالت 

ا حت�صني نظامنا من خال  يف جمموعة البيانات اخلا�صة بنا و�صنحاول اأي�صً
ت�صخي�ص  على  ق��ادري��ن  لنكون  وال�صريرية  الدميوغرافية  البيانات  دم��ج 
هذا  تطبيق  ا  اأي�صً وميكن  ال�صكري  ال�صبكية  اعتال  من  خمتلفة  مراحل 
العمل على العديد من التطبيقات الأخرى يف الت�صوير الطبي مثل الكلى 

والقلب والرئة بالإ�صافة اإىل العديد من التطبيقات غري الطبية.
وقال انهم قاموا بتطوير هذا النظام لي�صمل جميع مر�صى ال�صكري لتفادي 
الأ�صرار اجل�صدية اجل�صيمة و تفاقم املر�ص اإذا ُترك دون عاج حيث "ي�صمل 
من  خمتلفة  اأن��واع  فهناك  بال�صكري  امل�صابني  الأطفال  املطّور  النظام  هذا 
النوع  ال�صكري من  داء  الأط��ف��ال هو  �صيوًعا عند  الأك��رث  و  ال�صكري  مر�ص 
ويجب  احلياة  ت�صتمر مدى  الأول هو حالة  النوع  ال�صكري من  وداء  الأول 
اإدارتها بحقن الأن�صولني املنتظمة." وذكر " نادًرا ما يولد الأطفال م�صابون 
مبر�ص ال�صكري وهذا ما ي�صمى �صكري حديثي الولدة وينتج عن م�صكلة يف 
اجلينات وميكن اأن يختفي �صكري حديثي الولدة يف الوقت الذي يبلغ فيه 
الطفل 12 �صهًرا لكن مر�ص ال�صكري يعود عادًة يف وقت لحق من احلياة و 
لذلك يف�صل ت�صخي�صه مبكرا وقد يكون من ال�صعب على الأباء و الأمهات 
ب�صكل  الأع��را���ص  وتتطور  الأط��ف��ال  عند  ال�صكري  مر�ص  اأع��را���ص  اكت�صاف 

طبيعي ب�صرعة على مدى ب�صعة اأ�صابيع وت�صمل ال�صعور بالعط�ص و اجلوع 
اإ�صافة اىل  الوقت  بالتعب وال�صعف طوال  اأكرث وال�صعور  ال�صديد والتبول 
فقدان الوزن و م�صاكل ب�صرية اأخرى لذلك من املهم جًدا ت�صخي�ص مر�ص 
ال�صكري لبداأ العاج مبكرا تفاديا لأمرا�ص القلب اأو تلف الكلى والأع�صاب 

والعينني واجللد مع مرور الوقت.
: لقد  الدكتور حممد غزال  البحثية قال  الدرا�صة  امل�صاركني يف  وعن عدد 
وجامعة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  م��ن  التخ�ص�صات  م��ت��ع��دد  ف��ري��ق  بتجميع  قمنا 
ياغي  ومها  احللبي  وم��رح  املاج�صتري  وطلبة  الباز  اأمي��ن  والدكتور  لويفيل 
ومهند�صي  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  خ��رباء  جمتمعة  خرباتنا  ح�صاد  ي�صمل  و 
املمار�صني  الأط��ب��اء  من  العني  �صبكية  يف  املتخ�ص�صني  و  احليوية  الأنظمة 
وقد ا�صتغرقت الدرا�صة البحثية �صنتني ومت من خالها ن�صر 9 ف�صول من 

الكتب و 13 مقالة بحثية.
اخلارجية  العيادات  يف  للمر�ص  املبكر  الت�صخي�ص  يتم  اأن  نطمح  واأ���ص��اف 
العيون من  املري�ص لأطباء  الدورية ومن ثم حتويل  الفحو�ص  كجزء من 
الت�صخي�ص والإدارة  ال�صكري لتاأكيد  ال�صبكية ومعاجلي مر�ص  متخ�ص�صي 

ال�صحيحة للمر�ص.
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•• �شوفا- فيجي-وام: 

���ص��ع��ادة را����ص���د م��ط��ر �صلطان  ق���دم 
اعتماده  اأوراق  القمزي،  ال�صريي 
وي���ل���ي���ام���ي  رات����������و  ف����خ����ام����ة  اإىل 
كاتوننيفري رئي�ص جمهورية فيجي 
الإمارات  لدولة  مقيم  غري  �صفرياً 
الرئا�صي  ب��امل��ق��ر  وذل����ك  ف��ي��ج��ي  يف 
�صعادته  نقل  و  ���ص��وف��ا.  بالعا�صمة 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  حت���ي���ات 
ن��ه��ي��ان رئي�ص  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
و�صاحب  اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن را�صد 
الدولة  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
ومتنياتهما  لفخامته  اهلل"  "رعاه 
التقدم  من  باملزيد  و�صعبه  لباده 
م�����ن ج����ان����ب����ه حمل  والزده����������������ار. 
ف��خ��ام��ة رئ��ي�����ص ج��م��ه��وري��ة فيجي 
اإىل �صاحب  �صعادة ال�صفري حتياته 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
"حفظه اهلل"  الدولة  رئي�ص  نهيان 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
حاكم  ال�����������وزراء  جم���ل�������ص  رئ���ي�������ص 
لدولة  ومتنياته  اهلل"  "رعاه  دب��ي 
الإمارات حكومة و�صعبا باملزيد من 

فخامته  متنى  و  والنماء.  التطور 
مهام  يف  التوفيق  ال�صفري  ل�صعادة 
الثنائية  العاقات  وتطوير  عمله، 
وتعزيزها يف خمتلف املجالت التي 
ا�صتعداد  م��وؤك��دا  ال��ب��ل��دي��ن،  جت��م��ع 
ب������اده ل���ت���ق���دمي ك����ل دع�����م ممكن 
فخامته  واأ����ص���اد  م��ه��ام��ه.  لت�صهيل 
مب���ا ح��ق��ق��ت��ه دول�����ة الإم��������ارات من 
جميع  يف  وت��ق��دم  ح�صارية  نه�صة 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  بف�صل  امل��ج��الت 
واإرادة �صعب دولة الإم��ارات، معربا 
العاقات  مب�����ص��ت��وى  اع���ت���زازه  ع��ن 
التي  ال�����ص��داق��ة  واأوا����ص���ر  الثنائية 

جتمع �صعبي البلدين. 

••  دبي:الفجر

 وقعت ميديكلينيك ال�صرق الأو�صط 
الدولية  امل�صرتكة  اللجنة  مع  عقًدا 
يف  الرائدة  العاملية  ال�صركة   ،)JCI(
جمال �صامة املر�صى وجودة الرعاية 
ال�صحية، لتلقي تدريب عايل املعايري 
املوثوقية.  عالية  كمنظمة  لاعتماد 
الرعاية  يف  العالية  املوثوقية  ت�صري 
ال�صحية اإىل رعاية املر�صى باملعايري 
على  ال��ع��ايل  الأم����ان  ون�صبة  العالية 
م����دى ف�����رتات زم��ن��ي��ة ط��وي��ل��ة عرب 
جميع اخلدمات والإع���دادات. ت�صمل 
منظمات  ت�����ص��م  ال���ت���ي  ال�����ص��ن��اع��ات 
عالية املوثوقية )HRO( الطريان 

التجاري والطاقة النووية.
كمنظمة  الع��ت��م��اد  عملية  تت�صمن 
جم�����ال  يف  امل������وث������وق������ي������ة  ع�����ال�����ي�����ة 
بح�صب  اع��ت��م��اداً  ال�صحية  ال��رع��اي��ة 
 Robust Process م��ع��اي��ري 
 )®Improvement® )RPI
ال�صدا�صية  احليود  من  مزيج  وه��ي   ،
 )Lean Six Sigma( الر�صيقة
لتمكني  ال��ت��غ��ي��ري،  اإدارة  وع��م��ل��ي��ات 

ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة م���ن حت��ق��ي��ق �صفر 
الرعاية  وم��ق��دم��ي  للمر�صى  ���ص��رر 
العتماد  ف��وائ��د  ت�صمل  وامل��وظ��ف��ني. 
التاأثري  امل��وث��وق��ي��ة  ع��ال��ي��ة  كمنظمة 
ال�صريرية  ال��ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  الإي��ج��اب��ي 
املوظفني  وت��ف��اع��ل  امل��ر���ص��ى  ور����ص���ا 
التعاون،  م��ن  ك��ج��زء  امل����ايل.  والأداء 
الدولية  امل�����ص��رتك��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ���ص��ت��ق��دم 
لقيادة  ال��ع��م��ل  ور������ص  م���ن  ال���ع���دي���د 
ال�صرق  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  وم���وظ���ف���ي 
على  العمل  ور���ص  �صرتكز  الأو���ص��ط. 

التاأ�صي�صية  وال��ه��ي��اك��ل  ال�����ص��ل��وك��ي��ات 
ع��ال��ي��ة امل���وث���وق���ي���ة، ب���الإ����ص���اف���ة اإىل 
التغيري.  اإدارة  واأدوات  اأ����ص���ال���ي���ب 
ومب��ج��رد الن��ت��ه��اء م��ن ور����ص العمل 
ميديكلينيك  م�صت�صفيات  جل��م��ي��ع 

اللجنة  �صتوفر  الأو���ص��ط،  ال�صرق  يف 
ال����دول����ي����ة خ���ط���ة عمل  امل�������ص���رتك���ة 
وا�صرتاتيجيات  اأول��وي��ة  وذات  دقيقة 
ميديكلينيك  رحلة  لتعزيز  اإ�صافية 
هذا  وعن  املوثوقية.  عالية  كمنظمة 

الرئي�ص  ه��اديل،  ديفيد  قال  التعاون 
ميديكلينيك  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
عالية  "املنظمات  الأو���ص��ط:  ال�صرق 
امل���وث���وق���ي���ة ه����ي م���وؤ����ص�������ص���ات حتقق 
من  عالية  م�صتويات  على  وحت��اف��ظ 
الأمان بالرغم من وجود الحتمالت 
الكبرية حلدوث اأ�صرار ج�صيمة. من 
من  بالفعل  املعتمدة  من�صاآتها  خال 
قبل اللجنة امل�صرتكة الدولية، اأثبتت 
معايري  ت���ق���دم  اأن���ه���ا  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك 
امل��ج��ال، وم��ع ذلك  ا�صتثنائية يف ه��ذا 
امل�صتوى  ب��ت��ق��دمي  م��ل��ت��زم��ون  فنحن 
الأكرث اأماًنا من اخلدمة ملر�صانا دون 
عملية  اإن��ه��ا  الإط���اق.  على  ا�صتثناء 
ميديكلينيك  لت�صبح  للغاية  معقدة 
وتتطلب  امل��وث��وق��ي��ة،  ع��ال��ي��ة  منظمة 
ال�صلوك  يف  وت��غ��ي��رًيا  ملهمة  ق��ي��ادة 
نحن  ولذلك  امل�صتويات،  جميع  على 

•• ال�شارقة -وام:

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ص 
الأعلى حاكم ال�صارقة املر�صوم الأمريي رقم /48/ ل�صنة 2022م، ب�صاأن اإن�صاء 

مكتب ال�صوؤون الحتادية يف اإمارة ال�صارقة.
و ين�صاأ مبوجب هذا املر�صوم مكتب حكومي يف الإمارة يكون بحكم اخت�صا�صاته 
حلقة الو�صل بني اجلهات الحتادية واجلهات املحلية يف الإمارة، وي�صمى "مكتب 
والأهلية  العتبارية  بال�صخ�صية  يتمتع  ال�صارقة"،  اإمارة  يف  الحتادية  ال�صوؤون 
لاإمارة،  املركزية  احلكومة  ويتبع  اخت�صا�صاته،  ملبا�صرة  ال��ازم��ة  القانونية 
ويكون املقر الرئي�ص للمكتب يف مدينة ال�صارقة ويجوز بقرار من املجل�ص اإن�صاء 
اأن يتوىل املكتب  ف��روع له يف باقي مدن ومناطق الإم���ارة. و ن�ص املر�صوم على 
بوجه عام ممار�صة الخت�صا�صات التالية وهي التوا�صل والتن�صيق مع اجلهات 
الوزارية واتخاذ  الت�صريعات الحتادية والقرارات  الحتادية و تلقي م�صروعات 
الازم ب�صاأنها بالتن�صيق مع الدائرة القانونية حلكومة ال�صارقة وتلقي طلبات 

وخماطبات اجلهات الحتادية والرد عليها بعد اتخاذ ما يلزم ب�صاأنها من درا�صة 
اخت�صا�صات  اأي  و  املخت�صة  املحلية  احلكومية  اجلهات  على  وعر�ص  وتن�صيق 

اأخرى يكلف بها من احلاكم اأو املجل�ص.
م�صوؤول  ويكون  احلاكم  من  اأم��ريي  مبر�صوم  يعني  رئي�ص  املكتب  اإدارة  ويتوىل 
ال�صلطات  ل��ه  امل��وظ��ف��ني، وي��ك��ون  ك��اف م��ن  ي��ع��اون��ه ع��دد  اأداء مهامه  اأم��ام��ه يف 
وال�صاحيات الازمة لإدارة �صوؤون املكتب واتخاذ القرارات الازمة، وله بوجه 
خا�ص ما يلي: - الإ�صراف على �صري العمل يف املكتب وفقا للت�صريعات ال�صارية، 

واإ�صدار التعاميم والقرارات الإدارية الازمة لذلك.
اأعمال املكتب والتحديات  - رفع التقارير والتو�صيات واملقرتحات الازمة عن 

التي يواجهها للمجل�ص.
- اإعداد املوازنة ال�صنوية واحل�صاب اخلتامي للمكتب.

- الإ�صراف على اآلية ال�صرف من ميزانية املكتب.
- ت�صكيل اللجان الدائمة واملوؤقتة التابعة للمكتب وحتديد اخت�صا�صاتها واآلية 

عملها.

- التوقيع على العقود والتفاقيات ومذكرات التفاهم وال�صراكات التي يربمها 
املكتب.

مع  عاقاته  ويف  واخلا�صة  احلكومية  واجلهات  الق�صاء  اأم��ام  املكتب  متثيل   -
الآخرين.

وفقا  امل��ك��ت��ب  يف  امل��وظ��ف��ني  ل��ك��ب��ار  اخت�صا�صاته  اأو  �صلطاته  بع�ص  تفوي�ص   -
للت�صريعات ال�صارية يف الإمارة.

- اأية اخت�صا�صات اأخرى يكلفه بها املجل�ص.
وبح�صب املر�صوم فاإنه بناء على عر�ص الرئي�ص وموافقة املجل�ص ي�صدر الهيكل 

التنظيمي للمكتب مبر�صوم اأمريي.
وعلى اجلهات الحتادية التوا�صل والتن�صيق مع املكتب يف كافة ال�صوؤون الحتادية 
التي تكون الإمارة طرفا فيها اأو ذات عاقة بها، وي�صتثنى من ذلك املو�صوعات 

التي تقت�صي بحكم طبيعتها وخ�صو�صيتها العر�ص املبا�صر على احلاكم.
فيما  تنفيذه كل  املعنية  تاريخ �صدوره وعلى اجلهات  املر�صوم من  بهذا  ويعمل 

يخ�صه وين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شوما اأمرييا باإن�شاء مكتب ال�شوؤون االحتادية يف االإمارة

•• دبي-وام:

ينظم مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بال�صارقة التابع ملوؤ�ص�صة الإمارات 
للخدمات ال�صحية املرحلتني الثالثة والرابعة من حملة "ب�صمة حياة" 
للتربع بالدم التي ت�صتهدف جميع الكوادر العاملة باملوؤ�ص�صة ومن�صاآتها.

وانطلقت املرحلة الثالثة من احلملة يف جميع مراكز بنوك الدم الفرعية 
مبختلف اإمارات الدولة يف الفرتة من 5 اإىل 9 �صبتمرب اجلاري ترافقها 
امل�صتلزمات  بكافة  املجهزة  بالدم  التربع  حافات  عرب  متنقلة  حمات 
الطبية الازمة للتربع حيث نفذت اإحداها مب�صت�صفى القا�صمي للن�صاء 

للخدمات  الإم���ارات  موؤ�ص�صة  والأخ���رى مبقر  الأول  اليوم  يف  وال���ولدة 
ال�صحية ال�صابع من �صبتمرب اجلاري ..يف حني تنطلق املرحلة الرابعة 
من احلملة يف 12 دي�صمرب املقبل . وذكرت منى احلواي مديرة مركز 
خدمات نقل الدم والأبحاث اأن اإطاق حمات التربع بالدم وا�صتكمال 
ال�صحي  ال��وع��ي  ن�صر  ي�صتهدف  وا�صتمراريتها  حياة"  "ب�صمة  حملة 
الطوعي  بالدم  التربع  باأهمية  الوظيفية  وال��ك��وادر  اجلمهور  وتثقيف 
اإىل  م�صرية  ومكوناته  ال��دم  م��ن  بامل�صت�صفيات  املر�صى  حاجة  لتوفري 
يف  العاملة  الكوادر  جميع  لدى  الثقافة  هذه  تعزيز  على  املركز  حر�ص 

املن�صاآت ال�صحية التابعة ملوؤ�ص�صة الإمارات للخدمات ال�صحية.

مركز خدمات نقل الدم بال�شارقة يطلق حملة 
»ب�شمة حياة« مبرحلتيها الثالثة و الرابعة

�شفري االإمارات غري املقيم يقدم 
اأوراق اعتماده لرئي�ش فيجي

�ستكون اأول �سركة رعاية �سحية يف الدولة  تنطلق يف رحلة االعتماد كمنظمة عالية املوثوقية
ميديكلينيك ال�شرق االأو�شط تتعاون مع اللجنة الدولية امل�شرتكة يف رحلتها لتعزيز معايري �شالمة املر�شى وجودة الرعاية ال�شحية

�شلطان القا�شمي ي�شدر مر�شوما اأمرييا ب�شاأن 
ترقية وتعيني رئي�ش لهيئة ال�شارقة ال�شحية

•• ال�شارقة-وام:

ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدر 
املجل�ص الأعلى حاكم ال�صارقة املر�صوم الأمريي رقم /50/ ل�صنة 2022م، 

ب�صاأن ترقية وتعيني رئي�ص لهيئة ال�صارقة ال�صحية.
بطي  ب��ن  �صعيد  عبدالعزيز  الدكتور  �صعادة  يرقى  اأن  على  املر�صوم  ن�ص 
ال�صحية  ال�صارقة  لهيئة  رئي�صا  ويعني  دائ���رة،  رئي�ص  درج��ة  اإىل  امل��ه��ريي 
ويكون رئي�صا ملجل�ص اأمناء م�صت�صفى اجلامعة وع�صوا يف املجل�ص التنفيذي 

لإمارة ال�صارقة.

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شوما اأمرييا ب�شاأن نقل 
وتعيني رئي�ش ملكتب ال�شوؤون االحتادية يف االإمارة

•• ال�شارقة-وام: 

ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدر 
املجل�ص الأعلى حاكم ال�صارقة املر�صوم الأمريي رقم /49/ ل�صنة 2022م، 

ب�صاأن نقل و تعيني رئي�ص ملكتب ال�صوؤون الحتادية يف اإمارة ال�صارقة.
ون�ص املر�صوم على اأن ُينقل �صعادة عبداهلل بن علي حميان الكتبي من هيئة 
اإم��ارة ال�صارقة و يعني  ال�صارقة ال�صحية اإىل مكتب ال�صوؤون الحتادية يف 
رئي�صاً للمكتب بنف�ص درجته الوظيفية و يكون ع�صواً يف املجل�ص التنفيذي 

لإمارة ال�صارقة.

رعاية  على  احلفاظ  على  م�صممون 
نكون  واأن  للمر�صى  املوثوقة  عالية 
احتياجات  به جلميع  �صريًكا موثوًقا 
كورتني،  ج����ان  وق�����ال   ." م��ر���ص��ان��ا 
الرئي�ص بالإنابة، الرئي�ص التنفيذي، 
وامل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف 
"ي�صعدنا  الدولية:  امل�صرتكة  اللجنة 
ال�صرق  ميديكلينيك  م���ع  ال��ت��ع��اون 
ر�صالتها  دفع  يف  للم�صاعدة  الأو�صط 
التزام  "اإن  العالية".  املوثوقية  نحو 
املر�صى  ���ص��ام��ة  بتح�صني  ق��ي��ادت��ه��ا 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ال���رع���اي���ة  وج������ودة 
تتطلع  الثناء.  ي�صتحق  اأم��ر  املنظمة 
اإىل تزويد  اللجنة امل�صرتكة الدولية 
والتدريب  بالتعليم  ميديكلينيك 
املنظمة  مل�����ص��اع��دة  ال���ازم���ة  وامل�����وارد 
على حتقيق هدفها املوثوق به لتوفري 

رعاية ممتازة واآمنة با�صتمرار ".

�صيف  /حممد  امل��دع��و  فقد 
ال�����ع�����امل ع����ب����دال����رح����م����ن ، 
اجلن�صية  ب�����ن�����غ�����اد������ص   
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
)B X 0 4 5 0 9 7 8 ( 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ص����ال 

.0567978265

فقدان جواز �شفر
جواد  /حممد  امل��دع��و  فقد 
اف���غ���ان�������ص���ت���ان     ، غ������ف������وري 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)O2258184(  رق����م 
من يجده عليه ت�صليمه اىل 
اقرب  او  افغان�صتان  �صفارة 

مركز �صرطة.

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو /جاناك جويال 
نيبال     ، �صينغ جويال  برمي 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)09531804(  رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ص����ال 

.0503332306

فقدان جواز �شفر

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/1145

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/09/26 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده جي�ستا مينيت للم�ساغل اليدوية و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                         الو�سف            �سعر التقييم  

              اك�س�سوارات احذيه و�ساعات وموبايالت               16,395 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اإخطار عديل رقم الت�صديق:2022/15089

املنذر:بنك دبي الإ�صامي
وميثله ال�صيد:احمد الطاهر احمد عبدالنعيم ب�صفته وكيا عن املحامية/�صلمى الكتبي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة 
امل�صدقة امام الكاتب العدل باإمارة راأ�ص اخليمة بتاريخ 2021/5/17 باملحرر رقم 2022/3884 ب�صفتها وكيلة عن 
برقم:2021/1/53035  دب��ي  ب��ام��ارة  العدل  الكاتب  ل��دى  امل�صدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  ال�صامي  دب��ي  بنك 

وعنوانه امارة دبي - منطقة القرهود- بناية القرهود �صتار- الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0556257474
املنذر اليه / ترينكو لتجارة اللكرتونيات �ص.ذ.م.م رخ�صة جتارية رقم:648861 - وعنوانه: المارات العربية املتحدة - 
امارة دبي - منطقة بردبي - �صارع املنخول - بناية امل�صطفاوي - �صقة رقم 203 رقم الهاتف املتحرك 0504635625 

- رقم الهاتف الثابت:042367236
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )505512( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )505512( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف 

بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�صليمكم  تاريخ  من  ا�صبوع  اأق�صاها  م��دة  خ��ال  اع��اه  املبني  املبلغ  ب�صداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
�صرف  وكذلك  القانون  ل�صحيح  وفقا  حقوقنا  لتح�صيل  جتاهكم  القانونية  الج���راءات  ا�صتكمال  اىل  ا�صفني  �صن�صطر 
املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز التحفظي رقم 20437-2016 اأمر على عري�صة حمكمة راأ�ص اخليمة مع حتميلكم 

امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املنذر/ احمد الطاهر احمد عبدالنعيم 

     حكومة  راأ�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
19310

الفئة
S

نوع املركبة
مر�صيد�ص ا�ص 500

لون املركبة
ا�صود

�صنة ال�صنع
2016

جهة الرتخي�ص
دبي

70392

ق�شاء اأبوظبي ت�شارك يف ور�شة ق�شاة الدول العربية بالتعاون مع الكلية الوطنية يف ال�شني
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي،  الق�صاء-  دائرة  �صاركت 
املخ�ص�صة  ال���ع���م���ل  ور������ص�����ة  يف 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، والتي  ل��ق�����ص��اة 
ج����رى ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ب���ال���ت���ع���اون مع 
كلية الق�صاة الوطنية يف ال�صني، 
ومعهد تدريب م�صوؤويل الأعمال 
ل����وزارة التجارة  ال��ت��اب��ع  ال��دول��ي��ة 
تنفيذ  اإط���ار  يف  وذل��ك  ال�صينية، 
من�صور  ال�صيخ  �صمو  توجيهات 
رئي�ص  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن 
جم��ل�����ص ال���������وزراء، وزي�����ر دي����وان 
الق�صاء،  دائ���رة  رئي�ص  الرئا�صة، 
ال�صاحة  يف  ال���ت���واج���د  ب��ت��ع��زي��ز 
مع  والعمل  العاملية،  الق�صائية 
لاطاع  ال���دول���ي���ني  ال�������ص���رك���اء 
الق�صائية  املمار�صات  اأف�صل  على 
يتنا�صب  مبا  للتطبيق  وتهيئتها 

مع الأنظمة املحلية.
الفرتا�صية  ال��ور���ص��ة  وت��ن��اول��ت 
ُب��ع��د مب�صاركة  ال��ت��ي ع��ق��دت ع��ن 
ال�صلطة  اأع�����������ص�����اء  م�����ن  ع�������دد 
املجال  يف  واملخت�صني  الق�صائية 
املحاور  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ق��ان��وين، 
الق�صائي  كالتنظيم  ال��رئ��ي�����ص��ة، 
للمحاكم ال�صينية ونظام الق�صاء 
الذكية  املحاكم  واإن�صاء  اجلنائي 
املدين  وال���ق���ان���ون  وامل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
ال�صيني، مع ت�صليط ال�صوء على 

ال�صتثمار،  دع��م  يف  القانون  دور 
ميدانية  زي���������ارات  ع����ن  ف�������ص���ا 
العليا  ال�صعب  ملحكمة  افرتا�صية 
الذكية وغريها  ال�صني  وحماكم 

من الفعاليات التدريبية.
ويف اإطار م�صاركة دائرة الق�صاء، 
قدمت القا�صية غريبة اخلييلي، 
البتدائية،  ال��ع��ني  حم��ك��م��ة  م��ن 
ورق����ة ع��م��ل ح���ول ن��ظ��ام املحاكم 
العربية  الإم�������������ارات  دول��������ة  يف 
م���ن خالها  ت���ن���اول���ت  امل���ت���ح���دة، 
املحاكم  يف  ال��ن��ظ��ام  طبيعة  ���ص��رح 
واأنواعها  وامل��ح��ل��ي��ة،  الحت���ادي���ة 
واخ���ت�������ص���ا����ص���ات���ه���ا، وال���ق���وان���ني 
الق�صائية  ل��ل�����ص��ل��ط��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
ي�صمن  مب����ا  وا����ص���ت���ق���ال���ي���ت���ه���ا، 
حتقيق العدالة و�صيانة احلقوق 
عرب منظومة ق�صائية متطورة. 
ك��م��ا ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت جت���رب���ة دائ����رة 
منظومة  ت��ط��ب��ي��ق  يف  ال���ق�������ص���اء 
بال�صتفادة  ُب��ع��د  ع��ن  ال��ت��ق��ا���ص��ي 
لتقدمي  احل��دي��ث��ة  التقنيات  م��ن 
ذكية  وق�صائية  عدلية  خ��دم��ات 
العتماد  ع��ن  ف�����ص��ا  وم��ب��ت��ك��رة، 
على الق�صاء املتخ�ص�ص ملا له من 
دور مهم يف تراكم اخلربات لدى 
ينعك�ص  مب��ا  املخت�صني،  الق�صاة 
ع���ل���ى ج������ودة وات�������ص���اق الأح����ك����ام 
الق�صائية ويحقق �صرعة الف�صل 

يف الدعاوى.

•• دبي –الفجر

ملحاكم  التابعة  بالرتكات  اخلا�صة  املحكمة  ا�صتقبلت 
اإداري برئا�صة  دب��ي وف���داً م��ن غ��رف دب��ي يف اج��ت��م��اع 
���ص��ع��ادة ال��ق��ا���ص��ي حم��م��د ج��ا���ص��م ال�����ص��ام�����ص��ي رئي�ص 
مل��ن��اق�����ص��ة اخل���دم���ات ال��ت��ي توفرها  امل��ح��ك��م��ة، وذل����ك 
التعاون  اأوج���ه  وبحث  العائلية  لل�صركات  دب��ي  غ��رف 
اأهداف  وبيان  بالرتكات  املحكمة اخلا�صة  بينها وبني 
خدمات  باإن�صاء  املتعلقة  ال��ق��وان��ني  وع��اق��ة  املحكمة 
مماثلة تخدم امل�صحلة العامة يف املجتمع مبا ي�صمن 
احل��ف��اظ على  ت�صمل  التي  امل��رج��وة  الأه���داف  حتقيق 
الروابط الجتماعية والعائلية ب�صكل عام، وياأتي ذلك 
من حر�ص حماكم دبي على تعزيز عاقاتها الداخلية 
واخل��ارج��ي��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ت��ع��اون ب��ني اجلهات 
ودولياً  حملياً  الق�صائي  النظام  ُتر�صخ  التي  املختلفة 
لتحقيق ا�صرتاتيجية الدائرة يف و�صولها اإىل "حماكم 

رائدة متميزة عاملياً".
حيث ح�صر الجتماع من حماكم دبي كًل من القا�صي 
وال�صيد  امل��ح��ك��م��ة،  رئ��ي�����ص  ال�صام�صي  ج��ا���ص��م  حم��م��د 
عبداهلل ح�صن رئي�ص ق�صم الرتكات، وال�صيد عبداهلل 
ال�صخ�صية،  الأح���وال  ت�صوية  ق�صم  رئي�ص  ال��زرع��وين 
الأق�صام،  روؤ���ص��اء  ���ص��وؤون  ق�صم  رئي�ص  مو�صى  و�صمية 
واأمينة اآل عتيق اإداري رئي�صي، كما ح�صر من غرف دبي 
كًل من جهاد كاظم نائب رئي�ص اخلدمات القانونية، 
وال�صيد  القانونية،  اخلدمات  مدير  ال�صريف  وتغريد 
حممد خالد بن �صليمان مدير اإدارة عاقات الأعمال، 

وال�صيد حممد علي امل�صت�صار القانوين 
ورحب �صعادة القا�صي حممد جا�صم ال�صام�صي رئي�ص 

موؤكداً  الكرام  باحل�صور  بالرتكات  اخلا�صة  املحكمة 
والعمل  واملتابعة  العمل  �صري  يف  دوره��م  اأهمية  لهم  
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر امل��ح��ك��م��ة اخل��ا���ص��ة ب��ال��رتك��ات وتقدمي 
ورفع  للمجتمع،  الو�صول  مي�صرة  ق�صائية  خ��دم��ات 
ا�صتعرا�ص  مت  حيث  الق�صائية،  الهيئة  عمل  كفاءات 
العائلية  امللكية  القانون  واأحكام عقد  املحكمة  اأهداف 
التي تخدم الطرفني واملجتمع، مبا يتوافق مع اآليات 
تقدمي اخلدمات الق�صائية يف داخل املحكمة وخارجها 
مع  تتنا�صب  التي  املتبعة  العمل  باأ�صاليب  والرت��ق��اء 
اأعلى املعايري العاملية يف اإطار روؤيتها وا�صرتاتيجيتها. 
كما ناق�ص احل�صور فكرة التعاون مع غرف دبي ب�صاأن 
املن�صو�ص عليها يف قانون غرف دبي  اأهدافها  تفعيل 
اأح��ك��ام عقد  ق��ان��ون  وف��ق  2022م  يناير  ال�����ص��ادر يف 
للورثة  القانونية  اخلدمات  وتقدمي  العائلية  امللكية 
بت�صجيعهم على اإبرام العقد بدًل من اإجراءات ق�صمة 
اأموال الرتكات مبا فيها ح�ص�ص املتوفى يف ال�صركات 
واأن الأه��داف يف طور اإع��داد اإج��راءات تنفيذها نظراً 
حلداثة قانون غرف دبي الذي �صيكون له اأثر كبري يف 
اإحداث التغريات الإيجابية يف حتقيق الريادة والتميز 
املقدمة  الإج����راءات  جن��اح  وحتقيق  خا�صًة  للطرفني 

للمجتمع عامًة.
التعاون  ���ص��ي��ت��م  ال���ت���ي  اخل���دم���ات  اإىل  ال��ت��ط��رق  ومت 
بالرتكات  اخل��ا���ص��ة  املحكمة  ب��ني  م�صتقبًا  ب�صاأنها 
واإمكانية  العائلية  لل�صركات  بالن�صبة  دب���ي  وغ���رف 
املتقا�صني ويتم  التعاون بينها مبا يخدم  اأوج��ه  بحث 
وحدة  على  باحلفاظ  دب��ي  حكومة  روؤي���ة  حتقيق  فيه 
ال�صركات العائلية، مبا ي�صمن حتقيق العدالة الكاملة 

لاأطراف املعنية وتعزيز منظومة الق�صاء النوعي.

املحكمة اخلا�شة بالرتكات التابعة ملحاكم دبي 
ت�شتقبل وفدًا من غرف دبي يف اجتماع اإداري 
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العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/دولفني 

CN خلدمات تنظيف املباين رخ�صة رقم:1179626 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ترادك�ص 

CN لقطع الغيار امل�صتعملة رخ�صة رقم:3786977 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/حمل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN الفردو�ص للزهور  رخ�صة رقم:1061059 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الي�صيلي 

CN للمقاولت العامة  رخ�صة رقم:2298615 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جربني 

CN للوجبات اخلفيفة  رخ�صة رقم:4064904 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ور�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صمارت لعمال احلدادة والملنيوم
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1179422 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا 

كرك �صكوير
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3788579 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ماجنيف�صنت للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4552233 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صودريب 

CN للتجارة العامة  رخ�صة رقم:4198714 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/كافيه  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ماري ا�ص  رخ�صة رقم:3781442 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مو�ص�صه 

ف�صل النقيب لل�صيانه العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�صة رقم:1035392 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :ور�صة جي تي ا�ص 

ل�صاح ال�صيارات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:3701116 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة �صاملني عثمان �صعيد باجمبور %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف وليد �صامل خمي�ص حممد الربيكي 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :بتري فري�ص فروت 

للخ�صروات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:3705580 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة �صليمان حممد ح�صن �صجاعي العبيديل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف خوله �صعيد حممد بخيت املحرمي 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :م�صبغة بو�ص

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:3966601 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة �صالح عبداهلل عمر حممد بافرج %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف نا�صر من�صور علي نا�صر النعيمي 
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م

ال�صم التجاري:عيادة اك�صربت الطبية - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة:م�صفح - طريق حميم مدينة ان بي بي - وحدة املالك/املوؤ�ص�صه 

العليا للمناطق القت�صاديه املتخ�ص�صه
CN رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي: 2167037 

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

لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ، احل�صابات  لتدقيق  دلتا  ال�صادة/مكتب  تعيني   -  2
بتاريخ:2022/09/14 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250021562
تاريخ التعديل:2022/09/14

املعني  امل�صفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.

 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:العيايل للعقارات ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي - �صرق 0.5 مبنى ال�صيد احمد خليفة يو�صف 

احمد واخرين
CN رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي: 2605006 

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

لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ، احل�صابات  لتدقيق  دلتا  ال�صادة/مكتب  تعيني   -  2
بتاريخ:2022/09/12 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205037234
تاريخ التعديل:2022/09/15

املعني  امل�صفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.

 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/دان�ص  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للفعاليات  رخ�صة رقم:2916805 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صمارت ون لتجارة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�صكراب رخ�صة رقم:3810287 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة را�صد جنم عبداهلل �صيار احلو�صني %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف حممد �صعيد م�صدو�ص با�صليب امل�صجري 
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :خمبز ويك ان بيك - �صركة ال�صخ�ص 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الواحد ذ م م رخ�صة رقم : 2868441 

تعديل نوع رخ�صة / من جتارية اإىل �صياحية

تعديل اإ�صم جتاري من/ خمبز ويك ان بيك - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م

WAKE N BAKE BAKERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ مطعم ويك ان بيك - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

WAKE N BAKE RESTAURANT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

جزيرة  اأبوظبي  اإىل   Abu Dhabi Abu Dhabi Abu Dhabi من    / عنوان  تعديل 

ال�صعديات SDN1 202100376203 202100376203 الدار للعقارات ال�صتثمارية ذ.م.م

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خال يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :موؤ�ص�صة �صحراء العرب للنقليات العامة  

رخ�صة رقم : CN 1056752 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة �صحراء العرب للنقليات العامة

ARAB DESERT GENERAL TRANSPORTING ESTABLISHMENT

 اإىل/ �صحراء العرب للنقليات واملقاولت العامة

ARAB DESERT GENERAL TRANSPORT AND CONTRACTING 

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاولت م�صاريع املبانى بانواعها 4100002

تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاولت الطرق الرئي�صية و ال�صوارع والعمال املتعلقة بها  4210001

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خال يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

يف  الب�صرية  وامل���وارد  وال�صكان  والعمل  الجتماعية  ال�����ص��وؤون  جلنة  نظمت 
"تنظيم  ب��ع��ن��وان  اف��رتا���ص��ي��ة  نقا�صية  حلقة  الحت�����ادي،  ال��وط��ن��ي  املجل�ص 
ناعمة  �صعادة  برئا�صة  العامة بدبي،  الأمانة  اأم�ص مبقر  التطوعي"،  العمل 
اللجنة  عمل  خطة  �صمن  وذل��ك  اللجنة،  رئي�صة  املن�صوري  عبدالرحمن 

ملناق�صة مو�صوع تنظيم العمل التطوعي.
�صعيد  د.ح���واء  م��ن  ك��ل  �صعادة  اللجنة  اأع�صاء  النقا�صية  احللقة  يف  ���ص��ارك 
ال�صحاك املن�صوري مقررة اللجنة، وحميد علي العبار ال�صام�صي، وحممد 
عي�صى عبيد الك�صف و �صعادة �صرار بالهول الفا�صي ع�صو املجل�ص الوطني 

الحت�����ادي، وج��ه��ات منظمة ل��اأع��م��ال ال��ت��ط��وع��ي��ة يف ال���دول���ة، وع����دد من 
املخت�صني واملتطوعني.

احللقة  اإن  اللجنة،  رئي�صة  املن�صوري  عبدالرحمن  ناعمة  �صعادة  قالت  و 
وحمور  ال��ت��ط��وع��ي،  العمل  ثقافة  وت��ع��زي��ز  ن�صر  حم��ور  ناق�صت  النقا�صية 
اأنه  املبادرات التي تدعم الأعمال التطوعية ومدى الرقابة عليها مو�صحة 
اأفراد املجتمع بثقافة  مت تنظيم احللقة النقا�صية للتعرف على مدى وعي 
قيم  لتعزيز  العامة  املجتمعية  اخلدمة  على  وت�صجيعهم  التطوعي  العمل 
اللتزام بامل�صوؤولية الجتماعية اإ�صافة اإىل التعرف على املبادرات التي تدعم 
والإ�صكاليات  واملحلي واخلا�ص  امل�صتوى احلكومي  التطوعية على  الأعمال 
بني  التن�صيق  وجهود  التطوعية  الأعمال  على  الرقابة  وم��دى  بها  املتعلقة 

اجلهات املنظمة لاأعمال التطوعية.
و اأكدت اأن التطوع يف دولة الإمارات العربية املتحدة قيمة اأ�صيلة يف املجتمع 
نهيان، طّيب  اآل  �صلطان  زايد بن  ال�صيخ  له،  املغفور  املوؤ�ص�ص  الوالد  اأر�صاها 
للدولة،  الر�صيدة  القيادة  ت�صجيع  بف�صل  م�صتمر  الإرث  وه��ذا  ث���راه،  اهلل 
منوهة اإىل اأن التطوع يف الإمارات منوذج ح�صاري ملهم يف العطاء. و طالب 
امل�صاركون بن�صر التوعية بقانون العمل التطوعي وتنظيم دورات تخ�ص�صية 
الإملام بقوانني وت�صريعات  اأجل  التطوعية خا�صة لقادتها من  للمجموعات 
خا�صة  التطوعي  العمل  ثقافة  ون�صر  ال��دول��ة،  يف  التطوعي  العمل  تنظيم 
تنتهي  وم�صاقات  تدريبية  دورات  اإيجاد  خ��ال  من  واجلامعات  امل��دار���ص  يف 

باإ�صدار �صهادات خا�صة للت�صجيع الطلبة على التطوع.

جلنة ب� »الوطني« تنظم حلقة نقا�شية حول تنظيم العمل التطوعي

•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي،  مدينة  بلدية  نظمت  للمهند�ص،  العاملي  اليوم  مع  تزامناً 
املوارد  اإدارة  يف  ممثًا  وامل�صاندة  ال��دع��م  خ��دم��ات  قطاع  خ��ال  م��ن 
اللوفر  متحف  اإىل  املتميزين  للمهند�صني  خا�صة  زي��ارة  الب�صرية، 
العمل.  وهدفت  اأبوظبي، احتفاًء بجهودهم وتفانيهم ومتيزهم يف 
مبهند�صي  والحتفاء  للمهند�ص  العاملي  اليوم  مواكبة  اإىل  ال��زي��ارة 
قطاعاتهم  م��ن  املر�صحني  املتميزين  املهند�صني  وتقدير  البلدية، 
ن�صبة  ولرفع  مهامهم،  اأداء  يف  امللمو�صة  جهودهم  على  وتكرميهم 
�صعادة املوظفني وت�صجيعهم على تقدمي الأف�صل �صمن بيئة العمل، 

مبا ي�صاهم يف تطورهم وتعزيز كفاءاتهم وي�صب يف م�صلحة العمل. 
وقد عمل ق�صم اإ�صعاد املوظفني يف اإدارة املوارد الب�صرية على تنظيم 
اأبوظبي، حيث  اللوفر  بالتعاون مع متحف  الرتفيهية  الزيارة  هذه 
املهند�صون على  ليتعرف  للمتحف،  تذاكر دخول جمانية  توفري  مت 
حمتويات املتحف وما ي�صم من قطع نادرة غاية يف اجلمال والإبداع. 
جدير بالذكر اأن الكادر الوظيفي لبلدية مدينة اأبوظبي ي�صم 172 
الإماراتيني  املهند�صني  ع��دد  ي�صكل  اإم��ارات��ي��اً،  ومهند�صاً  مهند�صة 
الإماراتيات  املهند�صات  ع��دد  ي�صكل  بينما  مهند�صاً،   99 ال��رج��ال 
الكلي للمهند�صني يف خمتلف  املجموع  يبلغ  حني  يف  مهند�صة،   73

قطاعات البلدية 231 مهند�صاً ومهند�صة. 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم زيارة خا�شة ملهند�شيها املتميزين اإىل 
متحف اللوفر مواكبة لليوم العاملي للمهند�ش

•• دبي-الفجر: 

الإم���ارات  دول���ة  حكومة  ا�صتقبلت 
جمهورية  م�����ن  ح����ك����وم����ي����اً  وف����������داً 
ر�صمية  زي���ارة  �صمن  قريغيز�صتان، 
تعزيز  ب��ح��ث  خ��ال��ه��ا  مت  ل���ل���دول���ة، 
التعاون يف خمتلف جمالت التطوير 
والتحديث احلكومي، يف اإطار مذكرة 
يف  ال�صرتاتيجية  وال�صراكة  التعاون 
البلدين،  ب��ني  احل��ك��وم��ي  ال��ت��ح��دي��ث 
ال����ت����ي وق���ع���ه���ا م����ع����ايل حم���م���د عبد 
اهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر ���ص��وؤون جمل�ص 
اأقيلبيك  ال����وزراء، وم��ع��ايل ج��ب��اروف 
جمل�ص  رئ��ي�����ص  او���ص��ي��ن��ب��ي��ك��وف��ي��ت�����ص 
ال��وزراء يف قريغيز�صتان، يف دي�صمرب 

املا�صي.
احلكومي  ال����وف����د  زي��������ارة  وه����دف����ت 
ت���ب���ادل  ت���ع���زي���ز  اإىل  ال����ق����ريغ����ي����زي 
اخلربات والروؤى والتجارب الناجحة 
البلدين،  ب���ني  احل��ك��وم��ي  ال��ع��م��ل  يف 
التجارب  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  خ����ال  م���ن 
الناجحة واأف�صل املمار�صات يف العمل 
الأداء  مب�صتوى  لارتقاء  احلكومي، 
والإنتاجية وحتقيق تنمية م�صتدامة 
يف م��ن��ظ��وم��ة ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي يف 
قريغيز�صتان، ومت خالها بحث اآخر 
الثنائي  ال��ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة  ت���ط���ورات 
وال���ب���ن���اء ع��ل��ي��ه��ا ل��ت��و���ص��ي��ع جم����الت 
ال���ت���ع���اون، وال���ت���ع���رف ع��ل��ى الأف���ك���ار 
التطويرية ومناذج العمل يف الإمارات 

يف خمتلف القطاعات.
يف  الثنائي  التعاون  جم��الت  وت�صمل 

التحديث احلكومي بني حكومتي دولة 
قريغيز�صتان  وج��م��ه��وري��ة  الإم�����ارات 
والتي تاأتي يف اإطار "برنامج التبادل 
اأطلقته  ال����ذي  احلكومي"،  امل���ع���ريف 
حكومة دولة الإمارات، 9 حماور هي: 
وامل�صرعات  احلكومية،  القدرات  بناء 
الإلكرتونية  وال��ت��ج��ارة  احل��ك��وم��ي��ة، 
واملناطق  والق��ت�����ص��اد،  وال��ب��ور���ص��ة، 
والقت�صاد  الق���ت�������ص���ادي���ة،  احل������رة 
والتمويل  وال�������ص���ب���اب،  الإب������داع������ي، 
وقد  الإ�صامي،  والتمويل  الأخ�صر، 
���ص��ه��دت م�����ص��رية ال��ت��ع��اون ع��ل��ى مدى 
ال�صهور املا�صية، عقد 12 ور�صة عمل 
موظف   1200 اأك���رث م��ن  وت��دري��ب 

وقيادي حكومي من خال اأكرث من 
عمل. �صاعة   3400

ع��ب��د اهلل ل���وت���اه: ح��ك��وم��ة الإم�����ارات 
ت��ت��ب��ن��ى دع������م احل����ك����وم����ات وال�������دول 
ومت���ك���ي���ن���ه���ا ل����ت����ع����زي����ز ج���اه���زي���ت���ه���ا 

للم�صتقبل
ن��ا���ص��ر لوتاه  ���ص��ع��ادة ع��ب��د اهلل  واأك����د 
م���دي���ر ع����ام م��ك��ت��ب رئ���ا����ص���ة جمل�ص 
جمل�ص  �����ص����وؤون  وزارة  يف  ال���������وزراء 
الإم����ارات  دول���ة  اأن حكومة  ال�����وزراء، 
وجتاربها  خ��ربات��ه��ا  م�����ص��ارك��ة  تتبنى 
احلكومات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال��ن��اج��ح��ة 
�صاحب  لتوجيهات  ترجمة  وال���دول، 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو 

م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال���دول���ة رئي�ص 
جم��ل�����ص ال������وزراء ح��اك��م دب���ي "رعاه 
ومتكينها  احل���ك���وم���ات  ب��دع��م  اهلل"، 
للم�صتقبل  ج���اه���زي���ت���ه���ا  ل���ت���ع���زي���ز 
والرتقاء مب�صتوى اأدائها مبا ينعك�ص 

اإيجاباً على حياة اأفراد املجتمع.
اإن زي����ارة وفد  وق���ال ع��ب��د اهلل ل��وت��اه 
قريغيز�صتان  ج��م��ه��وري��ة  ح��ك��وم��ة 
تعزيز  يف  ت�����ص��ه��م  الإم��������ارات  ل���دول���ة 
وحتديث  لتطوير  الهادفة  ال�صراكة 
م�صالح  يخدم  مب��ا  احلكومي  العمل 
ال���ب���ل���دي���ن ال�������ص���دي���ق���ني، م����ن خال 
تبادل اخلربات واملعارف، وال�صتفادة 
طورتها  التي  الناجحة  التجارب  من 

دولة الإمارات يف التحديث احلكومي 
اأف�����ص��ل اخل��دم��ات و�صناعة  ل��ت��ق��دمي 
اأف�صل. تراأ�ص الوفد الزائر  م�صتقبل 
رئي�ص  عزيزبكيف  ب��ك  م���راد  م��ع��ايل 
ق�����ص��م ال�����ص��ي��ا���ص��ة اخل���ارج���ي���ة مبكتب 
قريغيز�صتان،  ج���م���ه���وري���ة  رئ���ي�������ص 
باكيتيف  اأمل���������اظ  م����ع����ايل  ي����راف����ق����ه 
كوباني�صبيك  وم��ع��ايل  امل��ال��ي��ة،  وزي���ر 
الوطني،  ال��ب��ن��ك  رئ��ي�����ص  ب��وك��ون��ت��ي��ف 
ومعايل تيمريبيك اإركينوف م�صت�صار 
عبد  و�صعادة  ال���وزراء،  جمل�ص  رئي�ص 
اللطيف جمعة بايف �صفري جمهورية 
الإم����ارات،  دول���ة  ل��دى  قريغيز�صتان 
ق�صم  يف  خبري  اأ�صريبيكوف  وطلغات 

ب������اإدارة رئي�ص  ال�����ص��ي��ا���ص��ة اخل��ارج��ي��ة 
ج��م��ه��وري��ة ق��ريغ��ي��ز���ص��ت��ان.  وبحث 
ت�صريع  �صبل  اللقاء  خ��ال  اجلانبان 
وامل�صاريع  امل���ب���ادرات  لإجن����از  ال��ع��م��ل 
باتفاقية  امل����رت����ب����ط����ة  امل���������ص����رتك����ة 
ال�صرتاتيجية  وال�����ص��راك��ة  ال��ت��ع��اون 
البلدين  بني  احلكومي  التحديث  يف 
وتنفيذ  لتفعيل  املقبلة  واخل���ط���وات 
الوفد  واطلع  ال�صراكة،  حم��اور  كافة 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  ع��ل��ى  ال��ق��رغ��ي��زي 
اأطلقتها  التي  وامل��ب��ادرات  احلكومية 
وال�صيا�صات  الإم����ارات  دول���ة  حكومة 
املبتكرة  وال��ن��م��اذج  وال�صرتاتيجيات 
التي عملت على تطويرها يف خمتلف 
جمالت التحديث احلكومي لارتقاء 
وحت�صني  والأداء  ال��ك��ف��اءة  مب�صتوى 

حياة الأفراد واملجتمعات الب�صرية.
"برنامج التبادل  اأن  اجلدير بالذكر، 
اأطلقته  ال����ذي  احلكومي"،  امل���ع���ريف 
حكومة دول��ة الإم���ارات وت�صرف على 
الوزراء،  �صوؤون جمل�ص  تنفيذه وزارة 
ي��ت��ك��ون م��ن 3 حم���اور رئ��ي�����ص��ي��ة، هي 
تطوير الأفراد، وتطوير طرق واأدوات 
ويهدف  الأنظمة،  وتطوير  املعاجلة، 
لتبادل  العاملية  ال�صراكات  تعزيز  اإىل 
املعارف واخلربات والتجارب الناجحة 
لر�صم  احلكومي،  العمل  جم��الت  يف 
احللول  واب��ت��ك��ار  امل�صتقبل  م�����ص��ارات 
�صتواجه  التي  للتحديات  ال�صتباقية 
التجارب  من  بال�صتفادة  احلكومات 
ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال���ت���ي ط���ورت���ه���ا دول���ة 

الإمارات يف الإدارة احلكومية.

ا�ستعر�سا �سبل تو�سيع جماالت تبادل اخلربات وم�ساركة التجارب الناجحة

حكومة االإمارات تبحث مع وفد من قريغيز�شتان تعزيز التعاون الثنائي يف التحديث احلكومي

النائب العام للدولة ي�شتقبل وكيل وزارة اخلارجية  
و التعاون الدويل امل�شاعد لل�شوؤون القن�شلية

•• اأبوظبي-وام:

�صعادة  مبكتبه  اأم�ص  للدولة  العام  النائب  ال�صام�صي  �صيف  حمد  الدكتور  امل�صت�صار  ا�صتقبل 
في�صل لطفي وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل امل�صاعد لل�صوؤون القن�صلية بح�صور كل 
من امل�صت�صار �صلطان اجلويعد القائم باأعمال املحامي العام الأول، وعلي �صعيد الزيودي مدير 
والدكتور  الحتادية،  املخدرات  نيابة  رئي�ص  النقبي  ال��دويل، وطارق  الق�صائي  التعاون  اإدارة 
ماجد املن�صوري مدير اإدارة �صوؤون الرعايا الأجانب بالوزارة. بحث اجلانبان خال اللقاء �صبل 
تعزيز التعاون والتن�صيق بني اجلهتني يف امل�صائل الق�صائية والقانونية ذات الطابع امل�صرتك. 
وزارة  تبذلها  التي  ال��رائ��دة  واجل��ه��ود  اجلهتني  بني  التعاون  مب�صتوى  العام  النائب  اأ���ص��اد  و 

اخلارجية والتعاون الدويل لتعزيز مكانة الإمارات على ال�صاحتني الإقليمية و الدولية.

وزارة العدل تطلق خدمة 
اإ�شدار الوكالة الرقمية 

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت وزارة العدل خدمة اإ�صدار الوكالة الرقمية، �صمن املن�صة الرقمية 
للوزارة مما يعزز من تفعيل منظومة التقا�صي عن بعد والتي تعد من اأهم 
واأبرز الإجنازات التي حتققت يف القطاعني الق�صائي والقانوين يف الدولة، 
حيث ميكن للمتعاملني اإمتام معاماتهم داخل وخارج الدولة من خال 
هذا النظام بوقت وجهد اأقل، ودون احلاجة اإىل زيارة مقرات الكاتب العدل 

يف اأنحاء الدولة لأغرا�ص اإ�صدار الوكالت.
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  توجهات حكومة  اإط��ار  يف  الط��اق  ياأتي 
الوقت  توفري  يف  ي�صهم  ومب��ا  الورقية  املعامات  من  خ��ال  م�صتقبل  لبناء 
الوزراء،  جمل�ص  اعتمدها  والتي  امل�صتدامة،  البيئة  على  ويحافظ  وامل��وارد 
عاما  العدل يف خطة اخلم�صني  ل��وزارة  امل�صتقبلية  التوجهات  ومتا�صيا مع 
ا�صتمل على  الذي  الق�صائية  ا�صتباقية اخلدمات  القادمة وحتديدا حمور 
تطوير اخلدمات الق�صائية والقانونية يف الدولة ، وبناء منظومة متكاملة 
الق�صائية  اخل��دم��ات  على  املجتمع  ح�صول  ب�صرعة  ت�صاهم  اخل��دم��ات  من 
يف  وامل�صاهمة  والتو�صع   ، والذكية  الإلكرتونية  الطرق  باأف�صل  والقانونية 
ال�صراكات ال�صرتاتيجية،  ، وتعزيز  القانوين  الذكاء ال�صطناعي  م�صاريع 

وتر�صيخ ثقافة البتكار يف بيئة العمل املوؤ�ص�صي.
واإ�صدار  معاملته  تقدمي  وق��ت،  اأي  ويف  مكان  اأي  من  املتعامل  وي�صتطيع 
الكاتب  ت��دخ��ل  اإىل  دق��ائ��ق دون احل��اج��ة   10 م��ن  ب��اأق��ل  الرقمية  وك��الت��ه 
العدل، كما يتيح هذا النظام حفظ الوكالت ب�صورة اآمنة من خال الربط 
موثقة  رقمية  وك��الت  واإ�صدار  الرقمية  واملحفظة  �صني  البلوك  نظام  مع 
بهذه التقنية احلديثة، مع اإمكانية م�صاركتها رقمياً مع خمتلف الأطراف 
واجلهات املخت�صة، واإمكانية التحقق منها لحقاً من خال املن�صة الرقمية 

للحكومة.
تقنيات  با�صتخدام  والإجن��ل��ي��زي��ة  العربية  باللغتني  املن�صة  ب��ن��اء  مت  وق��د 
اأو  الح��ت��ي��ال  وم��ن��ع  البيانات  �صامة  تاأكيد  ب��ه��دف  الرقمية،  التعامات 
واإدارة لكل من مدير  لوحة حتكم  اأي�صاً  النظام اجلديد  التاعب، ويوفر 
النظام وكتاب العدل واملتعاملني لعر�ص الطلبات و متابعتها والطاع على 
العدل بهدف �صمان  الإداء لدى كتاب  الإح�صائيات ومراقبة معايري  اآخر 

�صرعة اإجناز املعامات لتحقيق التفوق الرقمي والتقني والعلمي.

»تريندز« و»الو�شيط للخدمات الرقمية« يوقعان اتفاقية تعاون
•• اأبوظبي -الفجر:

�صركة  تفاهم وتعاون مع  للبحوث وال�صت�صارات مذكرة  وّقع مركز تريندز 
يف  الطرفني  بني  التعاون  �صبل  تعزيز  بهدف  الرقمية  للخدمات  الو�صيط 
ال�صاملي،  "تريندز" حممد  املذكرة من جانب  ع  وقَّ وقد  امل�صرتكة.  املجالت 
الو�صيط  جانب  عن  وقعها  فيما  امل�صتمر،  والتطوير  التدريب  قطاع  رئي�ص 

للخدمات الرقمية اأحمد احلمادي مدير وموؤ�ص�ص ال�صركة.

دع��م م�صاريع  "تريندز" على  اإط���ار ح��ر���ص  امل��ذك��رة يف  ه��ذه  توقيع  وي��اأت��ي 
اأمامهم لابتكار والإب��داع عملياً  الظروف  ال�صباب بهدف متكينهم وتهيئة 
يحقق  ومبا  الطرفني،  بني  التعاون  تعزيز  اإىل  التفاقية  وتهدف  وعلمياً. 
اأهدافهما املتمثلة يف توفري عنا�صر البحث العلمي، اإ�صافة اإىل التدريب مبا 

يخدم ن�صر الثقافة والوعي ودعم ق�صايا ال�صباب. 
واأكد حممد ال�صاملي، رئي�ص قطاع التدريب والتطوير امل�صتمر يف "تريندز"، 
مع  ال�صراكات  تعزيز  على  املركز  حر�ص  منطلق  من  تاأتي  املذكرة  ه��ذه  اأن 

يف  ال�صراكات  ه��ذه  وتوظيف  وخارجها،  الإم���ارات  داخ��ل  املوؤ�ص�صات  خمتلف 
هذه  ت�صهم  اأن  اإىل  املركز  تطلع  عن  واأع��رب  الثقافة.  ون�صر  املعرفة  خدمة 
املذكرة يف دعم ال�صباب وم�صاريعهم، مبا يحقق التنمية امل�صتدامة، موؤكداً اأن 
املركز يرى يف ال�صباب عماد التقدم يف املجتمع، ويويل تاأهيلهم والعمل على 
متكينهم اهتماماً خا�صاً. من جهته، اأو�صح اأحمد احلمادي، مدير وموؤ�ص�ص 
�صركة الو�صيط للخدمات الرقمية اأن توقيع مذكرة التفاهم مع "تريندز" 
تهدف اإىل ال�صتفادة من متيز املركز وخرباته يف جمالت التدريب والبحث 

معها  التعامل  اإىل  ي�صبو  عاملية  من�صة  "تريندز" ب��ات  اأن  م��وؤك��داً  العلمي، 
اأن حتقق هذه التفاقية  اأمله يف  كل باحث عن التقدم واملعرفة، معرباً عن 
خمرجات وخربات فعالة تعك�ص امل�صهد املزدهر واملتنوع يف الدولة، على كل 

عد املحلية والإقليمية والعاملية. ال�صُّ
 160 نحو  الآن  حتى  وّق��ع  وال�صت�صارات  للبحوث  تريندز  مركز  اأن  يذكر 
اتفاقية مع العديد من املوؤ�ص�صات واملراكز البحثية داخل الإمارات وخارجها، 

وذلك بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي والأكادميي.
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 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جا�صم الدين بن حممد نور مياه %100

تعديل مدير / اإ�صافة جا�صم الدين بن حممد نور مياه
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد عبداهلل م�صعودى احلمادى

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صالون �صيزر �صتايل للرجال
SCISSOR STYLE GENTS SALON

اإىل/ �صالون �صيزر �صتايل للرجال - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
SCISSOR STYLE GENTS SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :التطلعات للمقاولت وال�صيانة وادارة العقارات ذ.م.م   

رخ�صة رقم : CN 1184419 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة وليد جميل عبداجلواد حجاب

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ابراهيم عبداهلل ابراهيم عبده جاد احلق  %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد حامد على جمعه

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف را�صد �صامل حممد عنيرب الزعابى
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ التطلعات للمقاولت وال�صيانة وادارة العقارات ذ.م.م
ASPIRATIONS CONTRACTING MAINTE. AND REAL ESTATE. L.L.C

اإىل/ التطلعات العقاريه - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
ASPIRATION PROPERTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات تاجري العقارات وادارتها  6820001
 تعديل ن�صاط / حذف مقاولت م�صاريع املبانى بانواعها  4100002

 تعديل ن�صاط / حذف �صيانة املباين 4329901
 تعديل ن�صاط / حذف و�صيط جتاري  4610010

تعديل ن�صاط / حذف مقاولت تركيب اأنظمة التكييف والتهوية وتربيد الهواء و�صيانتها  4322005
 تعديل ن�صاط / حذف املقاولت الكهربائية  4220904

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خال �صبعة 
اأيام من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه 

املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
�صركة   - العامة  والنقليات  للمقاولت  :امييج  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�صخ�ص الواحد ذ م م  رخ�صة رقم : CN 1038448 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / �صعيد �صامل حممد على الكثريى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / �صعيد �صامل حممد على الكثريى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة هارجيندر �صينغ كريبال �صينغ  %49

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ امييج العامة  للمقاولت والنقليات - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

IMAGE CONTRACTING AND GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/ امييج للمقاولت العامه والنقليات ذ.م.م

IMAGE GENERAL CONTRACTING AND TRANSPOR L.L.C
تعديل عنوان / من اأبوظبي اأبوظبي �صارع الفاح - �صرق 2 - 4  ق 65 - ط 3 - مكتب 303 املالك: 
خليل خالد خليل املريخي اإىل اأبوظبي مدينة ابوظبي  ال�صناعية م 41 484915 484915 توافق 

لتطوير امل�صاريع العقارية و اخرين
اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خال  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
�صركة   - البناء  مواد  لتجارة  ما�صرت  :جريت  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�صخ�ص الواحد ذ م م  رخ�صة رقم : CN 4251517 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / �صيد ح�صام الدين ال�صيد حممد احمد الها�صمى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / �صيد ح�صام الدين ال�صيد حممد احمد الها�صمى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد ح�صن فرج بور  %32

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة على ر�صا حممد مظفرى  %17
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ جريت ما�صرت لتجارة مواد البناء - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

GREAT MASTER BUILDING MATERIAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / جريت ما�صرت لتجارة مواد البناء - ذ.م.م
GREAT MASTER BUILDING MATERIAL TRADING - SALE OF BUILDINGS MATERIAL L.L.C

اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خال  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صالون �صوبر كري

  رخ�صة رقم : CN 4144023 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف ابراهيم على غلوم مو�صى العبيدىل

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صالون �صوبر كري

SUPER CARE SALON

اإىل/ �صوبر كري للحيوانات الليفة اإيواء احليوانات وتربيتها - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
SUPER CARE FOR PETS ANIMAL SHELTERING AND HUSBANDRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�صاط / اإ�صافة اإيواء احليوانات وتربيتها  0149008
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة �صالون حاقة للحيوانات الأليفة  9602904

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع اك�ص�صوارات ولوازم احليوانات والطيور - بالتجزئة  4773312
 تعديل ن�صاط / حذف ق�ص وت�صفيف ال�صعر واحلاقة للرجال  9602101

اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خال  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صوبجي بازار لتجارة املواد الغذائية

  رخ�صة رقم : CN 4427825 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صوبجي بازار لتجارة املواد الغذائية

SOBJI BAZAAR FOOD STUFF TRADING
اإىل/ فالكون �صتار لتجارة النظارات ال�صم�صية

FALCON STAR SUNGLASSES TRADING
تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع النظارات ال�صم�صية والعد�صات الا�صقة الغري طبية - بالتجزئة  4773106
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع الأجهزة ال�صمعية و املرئية و الت�صجيل ولوازمها - بالتجزئة  4742001

 تعديل ن�صاط / حذف جتارة املواد الغذائية املجمدة - باجلملة 4630134
تعديل ن�صاط / حذف بيع الأ�صماك و الأغذية البحرية املجمدة - بالتجزئة  4721007

تعديل ن�صاط / حذف بيع املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة - بالتجزئة  4721032
 تعديل ن�صاط / حذف بيع التوابل و البهارات - بالتجزئة  4721030

 تعديل ن�صاط / حذف بيع الفواكه واخل�صروات الطازجة - بالتجزئة  4721001
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خال يوم واحد 
من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :عجوة لل�صتائر
  رخ�صة رقم : CN 2781313 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�صم جتاري من/ عجوة لل�صتائر
AGWA CURTAIN

اإىل/ موؤ�ص�صة عجوة لتاأجري الدراجات النارية
 AGWA FOR RENT MOTORCYCLES ESTABLISHMENT 

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة تاأجري الدراجات النارية  7730002
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ا�صاح الدراجات النارية  4540103

 تعديل ن�صاط / حذف تنجيد الأثاث املنزىل  9524003
تعديل ن�صاط / حذف ق�ص وتف�صيل ال�صتائر  9524002

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :اأوفر�صيز للخدمات البحرية

  رخ�صة رقم : CN 3935902 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عي�صى زايد عي�صى مبارك املن�صورى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد ابراهيم را�صد مفتول ال على
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ اأوفر�صيز للخدمات البحرية

OVERSEAS MARINE SERVICES

اإىل/ اوفر �صيز للخدمات البحرية - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
OVERSEAS MARINE SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صم�ص لزينة ال�صيارات

  رخ�صة رقم : CN 1019745 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة م�صطفى حممد ابراهيم عطيه اجلمل %100

تعديل مدير / اإ�صافة م�صطفى حممد ابراهيم عطيه اجلمل
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف احمد حممد جمعه حممد الرميثى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صم�ص لزينة ال�صيارات

SHAMS AUTO ACCESSORIES

اإىل/ �صم�ص لزينة ال�صيارات - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
SHAMS AUTO ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :حمل نور حممد حاجي لت�صليح الثاجات 

والغ�صالت   رخ�صة رقم : CN 1117543 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة احمد على ح�صن احلامد الها�صمى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف را�صد خمي�ص خلفان خمي�ص البلو�صى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف نور حممد حاجى ح�صني الزمان

تعديل اإ�صم جتاري من/ حمل نور حممد حاجي لت�صليح الثاجات والغ�صالت
NOOR MOHAMMED HAJE FREDGES & WASHERS REPAIR SHOP

اإىل / موؤ�ص�صة الربدي�ص لت�صليح الثاجات والغ�صالت
AL BARDIS FRIDGES AND WASHERS REPAIR SHOP ESTABLISHMENT  

تعديل عنوان / من العني العني - منطقة املقام - بناية - ورثة/�صامل بيات زيتون املهريي 
اإىل العني املقام �صعبية املقام 491727 491727 دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة العني

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :ال�صرور خلدمات التموين وال�صيافة

رخ�صة رقم : CN 2221174 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / نا�صر عبداهلل حمدان الزعابى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / نا�صر عبداهلل حمدان الزعابى من 100 % اإىل %99

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبدالرحمن نا�صر عبداهلل حمدان الزعابى  %1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ ال�صرور خلدمات التموين وال�صيافة

AL SOROUR CATERING & HOSPITALITY SERVICES

اإىل/ ال�صرور خلدمات التموين وال�صيافة ذ.م.م

AL SOROUR CATERING & HOSPITALITY SERVICES L.L.C

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :اوتو مارت لل�صيارات

رخ�صة رقم : CN 1245781 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ اوتو مارت لل�صيارات

AUTO MART MOTORS

اإىل/ اوتومارت لل�صيارات - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

AUTO MART MOTORS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

فاإن  واإل  الإعان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ان بل�ص 

CN اي للحلويات والفواله رخ�صة رقم:3749733 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :رمز الثقة خلدمات الطباعة

رخ�صة رقم : CN 1279152 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / عبداهلل مبخوت عبداهلل �صالح املن�صورى من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�صب ال�صركاء / عبداهلل مبخوت عبداهلل �صالح املن�صورى من 100 % اإىل %0

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ رمز الثقة خلدمات الطباعة

RAMZ AL THEQA PRINTING SERVICES

اإىل /رمز الثقة خلدمات الطباعة - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

RAMZ AL THEQA PRINTING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :دوم المارات التجارية

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم : 1014805 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / كلود عبده عي�صى من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�صب ال�صركاء / كلود عبده عي�صى من 100 % اإىل 0 %
تعديل وكيل خدمات / حذف خلف دروي�ص ح�صن احلو�صنى

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 100000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ دوم المارات التجارية
DAUM EMIRATES TRADING 

اإىل /دوم المارات التجارية - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م 
DAUM EMIRATES TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :امل�صتقبل لتن�صيق احلدائق 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم : 1269710 
تعديل وكيل خدمات / حذف خلف دروي�ص ح�صن احلو�صنى

تعديل نوع نرخ�صة / من جتارية اإىل مهنية
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل موؤ�ص�صة مهنية

تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات جتميل احلدائق واملنتزهات 8130002
تعديل ن�صاط / حذف مقاولت الت�صجري 4220403

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :هنا الوعود خلدمات رجال العمال ذ.م.م

رخ�صة رقم : CN 4604155 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة غدير �صعد املتوىل دياب %100

تعديل مدير / اإ�صافة غدير �صعد املتوىل دياب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ا�صام فاروق متوىل نعيم

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صمري حممود �صمري حممود �صرف
تعديل مدير / حذف �صمري حممود �صمري حممود �صرف

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ هنا الوعود خلدمات رجال العمال ذ.م.م

HANA EL WOAD FOR BUSINESSMEN SERVICES L.L.C
اإىل/هنا الوعود خلدمات رجال العمال - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

HANA EL WOAD FOR BUSINESSMEN SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خال �صبعة ايام من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :بري�صاي�ص جلوبال �صري فايز 

CN لأعمال القيا�ص وامل�صاحة ذ.م.م رخ�صة رقم : 4349991 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل اإ�صم جتاري من/ بري�صاي�ص جلوبال �صري فايز لأعمال القيا�ص وامل�صاحة ذ.م.م
 PRECISE GLOBAL SURVEYS FOR WORK MEASUREMENT & SPACE L.L.C

اإىل/نوفلتك لعمال القيا�ص وامل�صاحة ذ.م.م
NOVELTECH SURVEYS WORK MEASUREMENT AND SPACE L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خال يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة 
غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/10126

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/09/26 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده فابريك الني راميوند جو�سيف مينيت  و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                                   الو�سف  

 4,820                                                                  اأثاث 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/10549

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/09/21 االربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده �سابوري لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                           الو�سف  

 2,650                                                     اغرا�س مكتبيه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363
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ال�صويدية  احلكومة  على  يتعني  اإن��ه  ال��رتك��ي  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال 
املقبلة معاجلة ال�صواغل الأمنية التي اأثارتها تركيا يف مقابل �صحب 
�صمال  حلف  لع�صوية  وفنلندا  ال�صويد  ان�صمام  على  اع��رتا���ص��ه��ا 
اأعقاب  اإىل احللف يف  البلدان بطلبني لان�صمام  الأطل�صي. وتقدم 
التي  تركيا  من  معار�صة  واجهتا  لكنهما  لأوكرانيا،  الرو�صي  الغزو 
اأنقرة ف�صًا عن دعم جماعات  اأ�صلحة على  تتهمهما بفر�ص حظر 
اإرهابية. و�صحبت تركيا العرتا�ص خال قمة للحلف يف  تعتربها 
يونيو )حزيران( مقابل ما و�صفتها مبكا�صب ملمو�صة ب�صاأن الق�صية. 

اإل اأن اأنقرة تقول اإن البلدين مل يتخذا اخلطوات املرجوة.
وقال وزير اخلارجية مولود جاوي�ص اأوغلو اإن تركيا مل تكن تتوقع 
اأ�صبح  املا�صي، لكن  ال�صويد خطوات قبل انتخابات الأحد  اأن تتخذ 
بهذا  خطوة  اتخاذ  �صتوكهومل  يف  املقبلة  احلكومة  على  الآن  يتعني 
ال�صاأن. واأ�صاف “يعلمون اأن الربملان )الرتكي( لن ي�صادق على هذا 

التفاق ما مل يتخذوا )خطوات(«.
ومع اقرتاب الفرز من نهايته، تتقدم املعار�صة اليمينية يف ال�صويد 

بفارق �صئيل على تكتل ي�صار الو�صط احلاكم.
ووق��ع��ت ال���دول ال��ث��اث ات��ف��اق��اً ل�صحب الع��رتا���ص ال��رتك��ي مقابل 
اإنها �صتعرقل م�صاعي  تعهدات مبكافحة الإره��اب، لكن تركيا تقول 
ال�صويد  اأن��ق��رة  وتطالب  بالتعهدات.  ال��وف��اء  يتم  مل  اإذا  الع�صوية 

بت�صليم 73 �صخ�صاً وفنلندا بت�صليم 12 اآخرين.

اأفاد التلفزيون الر�صمي يف اجلزائر، باأن رئي�ص الباد اأنهى مهام 19 
م�صوؤوًل حملياً يف حركة تغيري و�صفت ب�”الوا�صعة«.

وك�صف التلفزيون الر�صمي اأن احلركة �صهدت اإنهاء مهام 16 والياً 
�صي�صدر  تف�صيلياً  بياناً  اأن  م�صيفا  منتدبني،  ولة  و3  )حمافظاً( 
لحقاً يخ�ص هذه احلركة. كان الرئي�ص اجلزائري اأجرى اخلمي�ص 

املا�صي، تعديًا حكومياً طال 6 حقائب وزارية.

ال��ك��رم��ل��ني عن  ���ص��ري يف  ت��ق��اري��ر غ��رب��ي��ة نقلت ع��ن م�����ص��در  ك�صفت 
ت��ع��ر���ص ال��رئ��ي�����ص ال��رو���ص��ي ف��ادمي��ري ب��وت��ني مل��ح��اول��ة اغ��ت��ي��ال بعد 
اأن توقيت  “ذان �صن”  واأك��دت �صحيفة  اأوكرانيا.  بدء احلرب على 
اخلا�صة  بوتني  �صيارة  اأن  اإىل  م�صرية  يحدد،  مل  الغتيال  حماولة 
تعر�صت لهجوم مبا�صر. واأ�صارت امل�صادر اإىل اأن الرئي�ص الرو�صي مل 
ي�صب باأذى، مو�صحة اأن جهاز الأمن الرو�صي اعتقل رئي�ص احلر�ص 
حماولة  بعد  الآخرين  الأ�صخا�ص  من  والعديد  لبوتني،  ال�صخ�صي 
حماولة  اإن  للكرملني،  معار�صة  قناة  وقالت  الغام�صة.   الغتيال 
الر�صمي  اإقامته  مقر  اإىل  عائداً  بوتني  كان  عندما  وقعت  الغتيال 
مركبات،   5 من  تاألف  املوكب  اأن  القناة،  واأ���ص��ارت  �صري.  موكب  يف 
وكان بوتني يف ال�صيارة الثالثة.  واأو�صحت امل�صادر، اأن موكب بوتني 
الرو�صي  الرئي�ص  �صيارة  قائد  وا�صتطاع  اإ�صعاف  �صيارة  اعرت�صته 
العجات  اإح���دى  يف  انفجار  دوي  �صماع  رغ��م  ف���وراً  م�صارها  تغيري 
الأمامية تبعه دخان كثيف. تاأتي الأنباء بعد اأ�صهر فقط من ادعاء 
اأوكرانيا، باأن الرئي�ص الرو�صي جنا من حماولة اغتيال خال عبور 

موكبه يف مو�صكو.
 

الوليات  اأن  الإنرتنت،  على  الأمريكية  اخلزانة  وزارة  موقع  اأظهر 
املتحدة فر�صت عقوبات جديدة فيما يتعلق باأن�صطة ت�صلل اإلكرتوين 

اإيرانية.
اخلزانة  ل���وزارة  التابع  الأجنبية  الأ���ص��ول  مراقبة  مكتب  وف��ر���ص 
الأن�صطة  ب�����ص��ب��ب  اأف�����راد وك��ي��ان��ني   10 ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات  الأم��ري��ك��ي��ة 

الإلكرتونية، وفقاً ملوقع الوزارة على الإنرتنت.
من  ج��زء  “العقوبات  اإن  موقعها  على  الأمريكية  اخل��زان��ة  وق��ال��ت 
ت�صتهدف  �صيربانية  بهجمات  املتورطة  الإيرانية  اجلهات  على  ردنا 

الوليات املتحدة«. 
هجمات  ت�صن  فاعلة،  ج��ه��ات  ط��ال��ت  العقوبات  اأن  ال����وزارة،  واأك���دت 
على  املجموعات  تلك  معظم  اأن  اإىل  م�صرية  اإي���ران،  من  اإلكرتونية 
الإيرانية  املجموعات  تلك  وتعمل  الإرهابي.  الثوري  باحلر�ص  �صلة 

على اخرتاق اأنظمة معلومات اأمريكية ل�صرقة بيانات ح�صا�صة.

عوا�شم

اأنقرة

اجلزائر

لندن

وا�سنطن

 مقتل فتى فل�شطيني يف 
�شدامات بال�شفة الغربية 

•• رام اهلل-اأ ف ب

اجلي�ص  م��ع  مواجهات  خ��ال  اخلمي�ص  اأم�����ص  �صباح  فل�صطيني  فتى  قتل 
توترا  ت�صهد  التي  املحتلة  الغربية  ال�صفة  ب�صمال  منطقة  يف  ال�صرائيلي 

منذ اأ�صهر، كما اأعلنت وزارة ال�صحة الفل�صطينية.
اإ�صابته  جراء  “ا�صت�صهد  عاما(   17( �صاح  عدي  اإن  نف�صه  امل�صدر  وقال 
اأطلقتها القوات ال�صرائيلية خال عملية يف قرية  بر�صا�صة يف الراأ�ص” 
كفر دان بالقرب من جنني يف ال�صفة الغربية املحتلة، املنطقة التي ت�صهد 

مواجهات م�صلحة يف الأ�صهر الأخرية.
الأربعاء  قتلوا  دان  كفر  وفل�صطينيان من قرية يف  اإ�صرائيلي  وكان جندي 
اإ�صرائيل  يف تبادل لإط��اق النار عند حاجز اجللمة وهو نقطة عبور بني 

وال�صفة الغربية املحتلة تبعد ب�صعة كيلومرتات عن جنني.
وحتدثت م�صادر فل�صطينية فجر اخلمي�ص عن تواجد للقوات ال�صرائيلية 

يف قرية كفر دان.
من جهته قال اجلي�ص الإ�صرائيلي اإنه انت�صر يف كفر دان “لتحديد منزيل 
الإرهابيني” اللذين قتا جندياً اإ�صرائيلياً بهدف تدمريهما بعد ذلك وفق 

�صيا�صة ا�صرائيل جتاه منفذي الهجمات �صدها.
ودفن الكومندان الإ�صرائيلي بار فاح )30 عاما( م�صاء الأربعاء يف مقربة 

نتانيا الع�صكرية �صمال تل اأبيب.

ت�شفري ال�شباب لبوؤر التوتر.. تون�ش تفتح »امللف االأ�شود« لالإخوان

اجلوع يحا�شر الربازيل جمددا مع اقرتاب االنتخابات الرئا�شية

ات االإيرانيةقمة بني رئي�شي ال�شني ورو�شيا يف اأوج التوتر مع الغرب  تاميز: رو�شيا اليائ�شة تلجاأ اإىل امل�شريرّ
•• لندن-وكاالت

اإىل  اأوكرانيا لأول مرة حيث ت�صطر قواتها  اإيرانية بدون طيار يف  ن�صرت رو�صيا طائرات انتحارية 
العتماد على معدات من دول مارقة ب�صبب تاأثري العقوبات واخل�صائر يف �صاحة املعركة.

وتعتقد وزارة الدفاع اأن مو�صكو ت�صعى ب�صكل متزايد اإىل احل�صول على الأ�صلحة من الدول اخلا�صعة 
للعقوبات مثل اإيران وكوريا ال�صمالية، حيث اأن خمزونها من الأ�صلحة قد نفد.

وزعمت القوات الأوكرانية اأنها اأ�صقطت الطائرة الإيرانية ال�صنع �صاهد -136 بالقرب من كوبيان�صك 
يوم الثاثاء يف اإطار الهجوم الذي اخرتق اخلطوط الرو�صية حول خاركيف على اجلبهة ال�صمالية 
ال�صرقية. وتقول �صحيفة “ذا تاميز” الربيطانية اإن اإحدى ال�صور ت�صري اإىل اأن القوات الأوكرانية 
قد اأ�صقطت “الطائرة النتحارية بدون طيار” بعيدة املدى التي مل تنفجر عند ال�صطدام كما هو 
خمطط لها، على الرغم من قلة املعلومات التي ن�صرتها كييف. وهذه هي املرة الأوىل التي تدعي 
فيها اأوكرانيا اأنها اأ�صقطت مثل هذه امل�صرّية. وقالت وزارة الدفاع: “من املرجح اأن تكون رو�صيا قد 

ن�صرت طائرات اإيرانية غري ماأهولة )الطائرات بدون طيار( يف اأوكرانيا للمرة الأوىل”.

بوتني بطائرة اإىل �صمرقند �صباح اخلمي�ص. وكان يف ا�صتقباله 
يف املطار حر�ص ال�صرف. اأما نظريه ال�صيني فقد و�صل م�صاء 
اإعادة  الأربعاء. وبالن�صبة لبوتني الذي يحاول ت�صريع عملية 
الغربية،  العقوبات  مواجهة  يف  اآ�صيا  باجتاه  اهتمامه  تركيز 
ت�صكل هذه القمة فر�صة لإظهار اأن رو�صيا لي�صت معزولة على 

ال�صاحة العاملية.
ل��ه خارج  زي���ارة  ب���اأول  الو�صطى  اآ�صيا  ي��ق��وم يف  ال���ذي  اأم���ا �صي 
تعزيز  من  يتمكن  فقد  كوفيد-19،  وب��اء  بداية  منذ  ال�صني 
مكانته قبل موؤمتر احلزب ال�صيوعي ال�صيني املقرر عقده يف 
على  للح�صول  خاله  �صي�صعى  وال��ذي  الأول/اأكتوبر  ت�صرين 

ولية جديدة ثالثة.
تقود  التي  املتحدة  ل��ل��ولي��ات  الج��ت��م��اع طابع حت��د  وي��رت��دي 

حملة العقوبات �صد مو�صكو والدعم الع�صكري لكييف، واأثارت 
اإىل  عدة  اأمريكيون  م�صوؤولون  بها  قام  بزيارات  بكني  غ�صب 

تايوان.
ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي للكرملني  امل�����ص��ت�����ص��ار  اأو����ص���اك���وف  ي����وري  ق���ال 
تقدم  للتعاون  �صنغهاي  “منظمة  اإن  الثاثاء  لل�صحافيني 
اأنها  واأ���ص��اف  الغربي”.  ال��ت��وج��ه  ذات  للبنى  حقيقيا  ب��دي��ا 
“اأكرب منظمة يف العامل ت�صم ن�صف �صكان الكوكب” وتعمل 

من اأجل “نظام دويل عادل«.
�صابقا  ك��ان��ت متثل  ال��ت��ي  �صمرقند  اإىل  ال��ق��ادة  و���ص��ول  وق��ب��ل 
مفرتقا رئي�صًيا للطرق التجارية بني ال�صني واأوروبا، فر�صت 
اأمنية  التي تخ�صع لإج��راءات  املدينة  التنقات يف  قيود على 

م�صددة، واأغلق املطار اأمام الرحات التجارية.

•• �شمرقند-اأ ف ب
فادميري  والرو�صي  جينبينغ  �صي  ال�صيني  الرئي�صان  يلتقي 
اأ�صبه بجبهة �صد  تبدو  اإقليمية  اأوزبك�صتان يف قمة  بوتني يف 

الغرب يف اأوج توتر حاد تفاقمه احلرب يف اأوكرانيا.
وين�صم اإىل �صي وبوتني يف مدينة �صمرقند، املحطة الرئي�صية 
وتركيا  وباك�صتان  الهند  ق��ادة  ال��ق��دمي،  احل��ري��ر  طريق  على 
�صنغهاي  منظمة  ق��م��ة  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  اأخ����رى  ودول  واإي�����ران 
للتعاون التي ت�صتمر يومني. ويعقد الجتماع الرئي�صي لهذه 
بني  الثنائي  الجتماع  لكن  اجلمعة  ال��ي��وم  الإقليمية  القمة 
الرئي�صني ال�صيني والرو�صي اخلمي�ص هو الذي يثري اهتماما 
اأكرب اإذ اإن بلديهما يف �صلب اأزمات دبلوما�صية دولية. وو�صل 

•• تون�س-وكاالت

منذ  تون�ص  يف  عنه”  “م�صكوت  مبلف  نوعي  تطور  يف 
ملكافحة  الق�صائي  ال�صلك  يوا�صل  ال��زم��ان،  م��ن  عقد 
�صوريا  اإىل  ال�����ص��ب��اب  ت�صفري  م��ل��ف  ال��ن��ظ��ر يف  الإره�����اب 
طالت  توقيفات  عرب  و2013،   2012 عامي  خ��ال 
الذي  الأم��ر  اأع��م��ال،  ورج��ال  �صابقني  ونوابا  م�صوؤولني 
“بداية ملفاجاآت خطرية �صتك�صف من  اعتربه حمللون 

اأّمن لهم الطريق واأخفى اآثار املتورطني«.
الإرهاب،  ب��وؤر  اإىل  ال�صباب  ت�صفري  عملية  يف  وت��ت��ورط 
بحركة  وامل��رت��ب��ط��ة  بتون�ص  الدينية  اجلمعيات  م��ئ��ات 
بعد  منها،  الع�صرات  حل  مت  حيث  الإخوانية،  النه�صة 

ثبوت عاقتها باأعمال اإرهابية واإرهابيني.
ويعود فتح امللف اإىل �صكوى تقدمت بها النائبة ال�صابقة 
�صبكات  يف  الربملانية  التحقيق  جل��ة  وع�صو  ب��ال��ربمل��ان 
لدى   2021 دي�صمرب  يف  امل�����ص��دي،  فاطمة  الت�صفري 
الق�صاء الع�صكري، للك�صف عن ماب�صات ملف الت�صفري 
اأكرث امللفات  والأط��راف املتورطة فيه، وال��ذي يعّد من 

ال�صائكة والغام�صة يف تون�ص.
الإخ��وان م�صاعيا  اأجه�ص  �صنوات حكمهم،  م��دار  وعلى 
وت�صببت  ال�����ص��ب��اب،  ت�صفري  ملف  م��ع  للتعامل  ع��دي��دة 
مم��ار���ص��ات احل��رك��ة الإخ��وان��ي��ة يف ع��رق��ل��ة ع��م��ل جلنة 
الت�صفري،  �صبكات  لك�صف  خم�ص�صة  برملانية  حتقيق 
ومت اإجبار رئي�صتها على الن�صحاب من موقعها، بعد اأن 

ك�صفت خيوط هذه ال�صبكات وعاقتها بالنه�صة.

ما الق�سة؟
ال�صبان  م��ئ��ات  جتنيد  ج��رى  و2013   2011 خ��ال 

بجوامع وليات الباد واإر�صالهم للقتال يف �صوريا.
التي  النه�صة،  حركة  بقيادة  الرتويكا  حكم  ف��رتة  هي 

دعمت و�صاندت احلركات الإرهابية يف �صوريا.
جتنيد  يف  للتحقيق  برملانية  جلنة  ت�صكيل   ..2017

•• بو�شو دا كروز-اأ ف ب

الفارغ  بّرادها  تفتح  باكية حني  �صيلفا  دا  ماريا  تنهار 
يف اأحد امل�صاكن املتداعية يف منطقة �صريتاو القاحلة، 
33 مليون �صخ�ص  اأك��رث من  غ��رار  ت�صكو على  وه��ي 
يف ال���ربازي���ل م��ن اجل����وع ال����ذي ب���ات يف ���ص��ل��ب حملة 
الأول/ ت�صرين   2 يف  امل��ق��ررة  الرئا�صية  الن��ت��خ��اب��ات 

اكتوبر.
العام  بكوفيد-19  اإ�صابته  ج��راء  �صقيقها  وف��اة  وم��ع 
58 ع��ام��ا �صندها  ال��ب��ال��غ  امل��ا���ص��ي، خ�����ص��رت الأرم�����ل 
الرئي�صي، وتك�صف ماحمها املتعبة عن حجم العبء 
معي�صة  لتاأمني  الآن  وحدها  هي  عاتقها  على  امللقى 

عائلتها.
م��ل��ي��ون �صخ�ص م��ن اجل����وع يف   33،1 ن��ح��و  وي��ع��اين 
 ،2020 العام  %73 عن  بن�صبة  زي��ادة  الربازيل، يف 
لاأبحاث  الربازيلية  ال�صبكة  ن�صرتها  درا�صة  بح�صب 
حزيران/ يف  بين�صان”  “ريدي  الغذائي  الأم��ن  حول 

يونيو.
وقالت ماريا دا �صيلفا ذات ال�صعر الرمادي امل�صّرح على 
�صكل كعكة “اأحيانا يطالب )الأولد( بالطعام، لكنني 

من هم اأبرز املوقوفني؟
القيادي الإخواين التون�صي احلبيب اللوز.

القيادي يف حزب ائتاف الكرامة حممد العفا�ص.
النائب ال�صابق يف الربملان املنحل ر�صا اجلوادي.

الأع��م��ال حممد فريخة. حمافظ مطار قرطاج  رج��ل 
وزير  اخل��ادم��ي  الدين  ن��ور  بو�صيدة...  فتحي  ال�صابق 
ال�صوؤون الدينية الأ�صبق. فتحي البلدي م�صوؤول اأمني.

عبد الكرمي العبيدي م�صوؤول اأمني.
الب�صري بلح�صن اإمام اأحد امل�صاجد.

مفاجاآت مرتقبة
اإقالة  اإن  ع��م��ر،  ب��ن  ج��م��ال  ال��ت��ون�����ص��ي،  ال�صحفي  ق���ال 

وت�صفري التون�صيني. 
رئا�صة  م���ن  ال�����ص��ت��اوي  ل��ي��ل��ى  اإق���ال���ة   ..2017 م���اي���و 
اللجنة ما اأرجعته لك�صفها ملفات “تزعج” اأطرافا مل 

حتددها.
العكرمي  اإقالة قا�صي الإخوان ب�صري   ..2021 يوليو 

بعد اأعوام من تعطيله فتح امللف.
2021.. دعوى ق�صائية تقدمت بها النائبة  دي�صمرب 

ال�صابقة فاطمة امل�صدى لفتح امللف ال�صائك.
�صمل امللف 126 �صخ�صا بني �صيا�صيني ونواب ورجال 

اأعمال وقيادات بحركة النه�صة.
و�صط  املتورطني  من  العديد  تعتقل  الأمنية  الأج��ه��زة 

توقعات باأن ي�صمل املزيد.  

برنامج  التي ي�صعها  “خارطة اجلوع”  2021 على 
الذين يعانون  بلوغ ن�صبة �صكانه  العاملي، مع  الأغذية 
من “انعدام الأمن الغذائي املعتدل اأو اخلطري” اإىل 

.28،9%
وي�صكل ذلك نك�صة كربى للقوة القت�صادية الأوىل يف 
اأمريكا الاتينية بعدما �ُصطبت عن هذه القائمة عام 
اقت�صادية وبرامج اجتماعية  اأعقاب فورة  2014 يف 
من  ن�صمة  مليون   30 اإخ���راج  اأت��اح��ت  م�صبوقة  غ��ري 

الفقر يف ظل حكومات لول.
من جانبه، يتهم بول�صونارو خ�صمه بال�صعي للت�صبب 

باإفا�ص البلد نتيجة الف�صاد.
الدخل  ذوي  الناخبني  ل�صتمالة  م�صاعيه  �صياق  ويف 
املتدين، قام الرئي�ص املنتهية وليته بتح�صني برنامج 
امل�����ص��اع��دات الج��ت��م��اع��ي��ة ال����ذي و���ص��ع��ه ل���ول واإع����ادة 
تنظيمه، مع خو�ص حملة مكثفة يف �صمال �صرق الباد 
الذي طاله الفقر ويوؤوي ن�صف �صكان الربازيل البالغ 

عددهم 213 مليون ن�صمة.
البالغ  املتقاعد  امل��زارع  األفريدو دو �صوزا،  ي�صكو جواو 
63 عاما يف بلدة كون�صي�صاو دل�ص كريول�ص الريفية، 
اإىل  م�����ص��ريا  الق�صوة”،  غ��اي��ة  “يف  ال���ظ���روف  اأن  م��ن 

م�صرية  ل اأملك خبزا اأو ب�صكويتا حتى اأعطيه لهم”، 
اإىل ا�صّرة حتجبها �صتائر مرتّهلة تتدىل من ال�صقف 

املتق�ّصر.
الكوخ املتداعي الذي ت�صكنه يف منطقة بو�صو دا كروز 
يف ولية برينامبوك )�صمال �صرق( لي�ص فيه حمام ول 
�صبعة  مع  فيه  تعي�ص  وهي  الكهرباء،  ول  املياه  ت�صله 
اأحفادها عمرهم  اأف��راد عائلتها بينهم ثاثة من  من 

�صنة و�صنتان وثاث �صنوات.
تقول حاملة بيدها علبة حليب �صبه فارغة “اأرجو اهلل 

اأن ي�صع حدا لعذابي”.
امل��واد الغذائية، مل يعد  اأ�صعار  ومع الرتفاع احل��اّد يف 
ل��ت��اأم��ني معي�صة  ال��زراع��ي��ة يكفي  ال��ع��م��ل يف احل��ق��ول 
حقيقية  اآف��ة  وه��ي  الت�صول،  اإىل  فا�صطرت   ، العائلة 
يف الربازيل تت�صدر النقا�صات قبل ب�صعة اأ�صابيع من 

الدورة الأوىل من القرتاع الرئا�صي.
اإينا�صيو  لوي�ص  ال��ي�����ص��اري  ال�صابق  الرئي�ص  ويحمل 
يت�صدر  ال���ذي   ”2010-2003“ �صيلفا  دا  ل���ول 
ا�صتطاعات الراأي من حيث نوايا الأ�صوات، بانتظام 
بول�صونارو  ج��اي��ري  املتطرف  اليميني  الرئي�ص  على 
اأُدرج البلد جم��ددا عام  امل��و���ص��وع، يف وق��ت  ح��ول ه��ذا 

ال��ق��ا���ص��ي ب�صري ال��ع��ك��رم��ي ق��ب��ل ع���ام ك��ان��ت ب��داي��ة رفع 
الإرهابيني  ت�صفري  ملف  فتح  دون  ح��ال  ال��ذي  الغطاء 
وال��ع��دي��د م��ن امل��ل��ف��ات الأخ�����رى. اب���ن ع��م��ر اأك����د ملوقع 
ب�”قا�صي  املعروف  العكرمي  اأن  نيوز عربية”،  “�صكاي 
امللفات  اآلف  التحقيق يف  عمل على تعطيل  الإخوان” 
املتعلقة بالإرهاب ومتت اإقالته من قبل رئي�ص حمكمة 
التعقيب بتهمة الت�صرت على ملفات متعلقة بالإرهاب، 

وبينها اأي�صا اغتيال �صكري بلعيد وحممد الرباهمي.
واأ�ص������ار اإىل اأن “ال�ص�������لطات التون�صية نب�صت يف هذا امللف 
الأ�صود، وقادم الأيام �صي�صهد مفاجاآت خطرية �صتميط 
اأّمنت  التي  الإخوانية  الأ�صماء  من  العديد  عن  اللثام 
لهم الطريق واأخفت اآثار املتورطني يف ت�صفري ال�صباب 
وقتلهم يف ب���������وؤر التوتر، كل امللفات �صيتم فتحها، زلزال 

كبري �صيف�صح �صنوات الع�صرية ال�صوداء«.

جتنيد ال�سباب
النه�صة  حركة  اأن  يعرف  التون�صي  لل�صاأن  متابع  »ك��ل 
على عاقة وثيقة بالإرهاب من عدة ن��واٍح، فهي كانت 
خا�صة جماعة  م�صاهمة يف ن�صاأة “ال�صلفية اجلهادية”، 
مقاتلة  جماعات  منها  تفرعت  التي  ال�صريعة  اأن�����ص��ار 
ككتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة، وكتيبة 
وفق  الإرهابي”،  داع�ص  لتنظيم  املبايع  اخلافة  جند 
ت�صلمت  عندما  النه�صة  “حركة  اأن  واأو���ص��ح  عمر.  بن 
اجلهادية  ال�صلفية  ا�صتقطاب  ح��اول��ت  احلكم  مقاليد 
باملال وباخلطاب املتطرف؛ ل�صتغالهم �صد خ�صومها 
الدعوية  اخليام  انت�صرت  الفرتة  تلك  ويف  ال�صيا�صيني، 

التي تبث خطاب الكراهية العنيف«.
 »حتولت هذه اخليمات اإىل ا�صتقطاب ال�صباب لتجنيده 
للحرب يف �صوريا؛ خدمة لأجندات اإقليمية بتعاون مع 
الإخ���وان يف ليبيا ع��رب ح�صد الإره��اب��ي��ني م��ن دول  ما 
وفق  ل�صوريا”،  واإر�صالهم  العربي”  “بالربيع  ي�صمى 

بن عمر.

األ��ف �صخ�ص يف   680 ال��ذي ح�صد  وب��اء كوفيد-19 
الربازيل و�صاهم يف ت�صخم جامح.

واإن كان يقّر باأن التعديات التي اأدخلها الرئي�ص على 
برنامج امل�صاعدة الجتماعية من عهد لول �صمحت له 
ي�صيف  اأن��ه  اإل  الباد،  �صرق  �صمال  اأ�صوات يف  بك�صب 
“ملاذا انتظر حتى الآن للقيام بذلك؟ هذا عار” موؤكدا 
اأن لول املتحدر من برينامبوك “يفهم �صمال �صرق” 
الباد، املنطقة التي يت�صدر فيها ا�صتطاعات الراأي 

يف كل الوليات.
وع��ل��ى م�����ص��اف��ة ن�����ص��ف ���ص��اع��ة ب����را، ي��ج��ول ف��ري��ق من 
للحكومة  ال��ت��اب��ع  ال��وط��ن��ي  ال�����ص��ح��ة  معهد  م��وظ��ف��ي 
الفدرالية على البيوت التقليدية امل�صنوعة من الطني 
يف قرية ريجياو دو كيمادا�ص، لي�صاألوا ال�صكان اإن كانوا 

ميلكون حّماما.
اإفريقيا  هو  املكان  “هذا  الفريق  عنا�صر  اأح��د  ويقول 

الربازيل”.
اإيدينيا  املزارعني  اأن مديرة جمعية حملية من  غري 
دي �صوزا ت�صكك يف جدوى هذه الزيارة قائلة “هوؤلء 
الأ�صخا�ص ل ياأتون اإل عندما تكون هناك انتخابات، 

ما زلنا ننتظر حمامات منذ زيارتهم الأخرية”.

ال�شومال يدعو اإىل م�شاعدته يف مواجهة املجاعة 
•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

للرئي�ص  اخل���ا����ص  امل��ب��ع��وث  ���ص��ع��ى 
املتحدة  الأمم  يف  ال�������ص���وم���ايل 
“حجم  اإىل  الن���ت���ب���اه  ل���ف���ت  اإىل 
الذي  ال��ف��ق��ري  ب��ل��ده  يف  الأزمة” 
ب��ات على ح��اف��ة جم��اع��ة م��ن اأجل 
داعيا  امل�صاعدات،  من  مزيد  ح�صد 
ن�صيان  “عدم  اإىل  الدولية  الأ�صرة 

ال�صومال«.
ال�صكور  عبد  الرحمن  عبد  وق��ال 
فران�ص  وك����ال����ة  م����ع  م���ق���اب���ل���ة  يف 
وللفت  لل�صغط  هنا  “نحن  بر�ص 
الزمة  ه��ذه  حجم  اإىل  انتباهكم 
وم�����ص��ت��وى ال��ك��ارث��ة الن�����ص��ان��ي��ة يف 
الأ�صبوع  بداية  ومنذ  ال�صومال«. 

يعقد ال�صكور اجتماعات مع وكالت 
الأمم املتحدة والدول الأع�صاء يف 
ر�صالة  لينقل  ال��دول��ي��ة،  امل��ن��ظ��م��ة 
زال  “ما  اأن�������ه  م���ف���اده���ا  واح��������دة 
امل�صاعدة  ب��ني  كبري”  ف��ارق  هناك 
الإن�صانية املوعودة واحتياجات بلد 
الأمطار  م��ن  موا�صم  اأرب��ع��ة  �صهد 

غري الكافية منذ 2020.
واأدى هذا الو�صع اإىل اأ�صرار كبرية 

يف املا�صية واملحا�صيل.
نهاية  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  وق���ال���ت 
ت��ل��ق��ت اأكرث  اإن���ه���ا  اآب-اأغ�������ص���ط�������ص 
ب���ق���ل���ي���ل م�����ن ����ص���ت���ني ب����امل����ئ����ة من 
ت��ري��ده��ا وتبلغ  ال��ت��ي  امل�����ص��اع��دات 
1،4 مليار دولر لل�صومال. وهذه 
الحتياجات �صرتتفع على الأرجح 

خام�ص  مو�صم  ي��اأت��ي  ان  يتوقع  اإذ 
مماثل يف اخلريف.

“اإذا مل تكن  ال�����ص��ك��ور  ع��ب��د  وق���ال 
اإن�����ص��ان��ي��ة كافية  ا���ص��ت��ج��اب��ة  ه��ن��اك 

“...” ف�صتحدث املجاعة«.
بع�ص  ه��ن��اك  اأن  “اأعلم  واأ����ص���اف 
يف  الدولية  ال�صاحة  على  املناف�صة 
اأوك��ران��ي��ا والتاأثري  الأول��وي��ات م��ع 
واأزم������ة  لكوفيد-19  امل�����ص��ت��م��ر 
اأننا  ي��ع��ن��ي  ه����ذا ل  ل��ك��ن  ال��ط��اق��ة 
الأفريقي  ال��ق��رن  نن�صى  اأن  يجب 

وال�صومال«.
وتابع “ل تن�صوا ال�صومال ل �صيما 
اإىل  بالتحول  يهدد  الذي  اجلفاف 
الو�صع  اأن  على  م�صددا  جماعة”، 
م�����ص��اب��ه مل���ا ك���ان ع��ل��ي��ه يف 2011 

موت  يف  امل��ج��اع��ة  ت�صببت  ع��ن��دم��ا 
اأكرث من 250 األف �صخ�ص.

الإن�صانية  ال�����ص��وؤون  من�صق  وق���ال 
امل��ت��ح��دة م��ارت��ن غريفيث  ب����الأمم 
الأ�صبوع املا�صي اإن ال�صومال على 
حافة جماعة للمرة الثانية خال 

ما يزيد قليا عن عقد.
واأ�صاف اأن الو�صع اأ�صواأ من جماعة 
 250 نحو  ق�صى  عندما   2011
األف �صخ�ص اأكرث من ن�صفهم من 

الأطفال دون �صن ال�صاد�صة.
وحذر غريفيث الذي كان يتحدث 
ال�����ص��ك��ور يف مقر  ع��ب��د  اإىل ج��ان��ب 
من  ن��ي��وي��ورك  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم 
جدا  ���ص��ي��ق��ة  ن���اف���ذة  “لدينا  اأن�����ه 
وقال اإن “النا�ص  لإنقاذ الأرواح”. 

مي���وت���ون ال����ي����وم«. والأط����ف����ال هم 
الأك���رث ت�����ص��ررا. فقد ارت��ف��ع عدد 
اأعمارهم  ت���راوح  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال 
اأ���ص��ه��ر وخ��م�����ص �صنوات  ���ص��ت��ة  ب��ني 

ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن ���ص��وء تغذية 
حاد من 389 األفا اإىل 513 األفا 
وفقا لأرقام منظمة الأمم املتحدة 

للطفولة -يوني�صف الثاثاء.
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عربي ودويل
م�شر تفرج عن متمرد ت�شادي 

•• جنامينا-اأ ف ب

ت�صادي  متمرد  ع��ن  ع��ف��وا  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  امل�صري  الرئي�ص  اأ���ص��در 
الأربعاء  ���ص��رح  كما  ���ص��راح��ه،  اإط���اق  ومت  م�صر،  يف  اأ���ص��ه��ر  منذ  م�صجون 
�صقيقه واحل��ك��وم��ة ال��ت�����ص��ادي��ة ل��وك��ال��ة ف��ران�����ص ب��ر���ص. واأُط���ل���ق ���ص��راح توم 
اإردميي الأخ التواأم لتيمان اإردميي، زعيم “احتاد قوى املقاومة” املجموعة 
امل�صلحة الت�صادية،  اأول اأول اأم�ص الثاثاء بعدما اأم�صى اأ�صهرا يف ال�صجن 
الذي  �صقيقه  ذك��ر  كما  الأ�صبوع”،  نهاية  “يف  ت�صاد  اإىل  و�صيعود  م�صر  يف 
اللذان تربطهما �صلة قرابة  اإردمي��ي  والأخ��وان  بر�ص.  به فران�ص  ات�صلت 
القرن  ت�صعينات  يف  كانا  اإيتنو،  ديبي  اإدري�����ص  ال�صابق  الت�صادي  بالرئي�ص 
املا�صي �صخ�صيتني رئي�صيتني يف نظام ديبي الذي حكم الباد ثاثني عاما 
بقب�صة من حديد. وكان توم اإردميي مدير مكتبه يف 1991 ثم كلف بع�ص 

الأن�صطة النفطية للدولة الواقعة يف و�صط اإفريقيا.

ي�صمح باإي�صال امل�صاعدات الإن�صانية اإىل حمتاجيها يف �صوريا عرب احلدود 
يف  الأ�صخا�ص  ملايني  حياة”  “�صريان  باأّنه  املعرب  هذا  وا�صفاً  تركيا،  مع 
�صوريا. ويف منت�صف مّتوز/يوليو، اأ�صدر جمل�ص الأمن الدويل قراراً مّدد 
الإن�صانية  امل�صاعدات  اإي�صال  اآلية  الثاين/يناير  كانون   10 حتى  مبوجبه 

اإىل حمتاجيها يف �صوريا عرب احلدود مع تركيا.
والقرار الذي يجيز دخول امل�صاعدات من دون موافقة دم�صق مّدد العمل 
بهذه الآلية ل�صتة اأ�صهر فقط بعد اأن رف�صت مو�صكو طلب الغرب متديده 

عاماً كما كان يجري عادة ووافقت على ن�صف هذه املدة فقط.
وت�صمح هذه الآلية ال�صارية منذ 2014 باإي�صال م�صاعدات اإن�صانية عرب 
حمتاجيها  اإىل  ال�صورية-الرتكية  احل��دود  على  الواقع  الهوى  باب  معرب 
غرب  �صمال  يف  ومت�صددة  معار�صة  ف�صائل  ل�صيطرة  اخلا�صعة  املناطق  يف 

�صوريا، من دون املرور يف مناطق ت�صيطر عليها احلكومة ال�صورية.

••وا�شنطن-اأ ف ب

دولر  مليون   756 ر�صدت  اأّنها  اخلمي�ص  اأم�ص  املّتحدة   الوليات  اأعلنت 
اإ�صافية لتقدمي مزيد من امل�صاعدات الإن�صانية ملحتاجيها يف �صوريا حيث 
من  �صنوات  ع�صر  م��ن  اأك��رث  بعد  ملّحة”  ال��ن��ازح��ني  احتياجات  ت��زال  “ل 

احلرب.
التمويل  هذا  اإّن  بيان  يف  بلينكن  اأنتوين  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
الذي ي�صاف اإىل 808 مايني دولر اأخرى مّت الإعان عنها يف وقت �صابق 

من العام، يهدف اإىل “موا�صلة التزامنا الثابت جتاه ال�صعب ال�صوري«.
توما�ص غرينفيلد  ليندا  املتحدة  الأمم  لدى  الأمريكية  ال�صفرية  واأعلنت 
عن هذه امل�صاعدة اجلديدة خال اجتماع عقده جمل�ص الأمن الدويل حول 
�صوريا الأربعاء. و�صّدد بلينكن يف بيانه على اأهمية اأن يكون هناك اتفاق دويل 

ويبلغ عدد هوؤلء املتاجني اأكرث من 2.4 مليون �صخ�ص يعي�صون يف مناطق 
تقع يف حمافظة اإدلب ويف �صمال حمافظة حلب املجاورة.

ويف بيانه �صّدد بلينكن على اأّن اآلية اإي�صال امل�صاعدات عرب احلدود “ت�صاعد 
اأغذية واأدوي��ة ومواد  اأّن امل�صاعدات املنقذة للحياة، والتي ت�صمل  يف �صمان 
�صمال  اأنحاء  النا�ص يف جميع  اإىل  بالفعل  ت�صل  اأخ��رى،  اأ�صا�صية  �صرورية 

غرب �صوريا الذين يعتمدون على هذه امل�صاعدة للبقاء على قيد احلياة«.
اآخر معقل ملقاتلي املعار�صة، ت�صّم غالبية من النازحني  اإدلب،  وحمافظة 

الوافدين من بقية املناطق ال�صورية والذين يعي�صون يف فقر مدقع.
م�صاعدات  وا�صنطن  قّدمت  عاماً   11 قبل  �صوريا  يف  احل��رب  ب��داأت  ومنذ 

اإن�صانية لهذا البلد بقيمة 15.7 مليار دولر.
العامل  يف  م��ان��ح  اأك���رب  تبقى  امل��ّت��ح��دة  “الوليات  اأّن  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ان  و���ص��ّدد 

للم�صاعدات الإن�صانية ل�صوريا«.

 وا�شنطن تقدم م�شاعدات اإن�شانية جديدة لل�شوريني 

ك���ِلّ م��ك��ان وه��ي اأن ك��ل ل��ق��اء جاد 
ل  م�صوؤول بني رموز الأديان يتحَوّ
جناة  ط�����وق  اإىل   - حم���ال���ة  -ل 

•• نور �شلطان-وام:

التقى امل�صت�صار حممد عبدال�صام 
حكماء  مل��ج��ل�����ص  ال����ع����ام  الأم�������ني 
امل�صلمني اأم�ص وفَد جمعية نه�صة 
اإندوني�صيا  بجمهورية  ال��ع��ل��م��اء 
برئا�صة حمجوب معافى رم�صان 
يف  م�صاركته  هام�ص  على  وذل���ك 
ال�����ص��اب��ع لزعماء  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال 
الكازاخية  العا�صمة  يف  الأدي���ان، 

“نور �صلطان«.
حممد  امل���������ص����ت���������ص����ار  واأع���������������رب 
ع��ب��دال�����ص��ام خ����ال ال��ل��ق��اء عن 
جمعي������ة  جله�����ود  تقدي�������ِره 
ُتع�������ُدّ  الت����ي  ال��ع��ل��م��اء،  نه�ص��ة 
اجلمعي�������ات  اأك��ب��������������������ر  اإح������دى 
اإندوني�ص�����يا،  يف  الإ����ص���ام���ي���ة 
جتمعها  التي  الفعالة  وال�صراكة 

امل�صلمني،  ح��ك��م�����������اء  مب��ج��ل�����ص 
الدعوي  امل���ج���ال  يف  وج���ه���وده���ا 
موؤكًدا  والجتماعي،  والتعليمي 
امل�صلمني  ح���ك���م���اء  جم��ل�����ص  اأن 
من  ع�����دٍد  اإط������اق  اإىل  ي��ت��ط��لَّ��ع 
بالتعاون  اإندوني�صيا  يف  املبادرات 
مع جمعية نه�صة العلماء خا�صة 
تلك املبادرات التي ت�صتهدف رفع 
بق�صايا  ال�����ص��ب��اب  ل����دى  ال���وع���ي 

اأمتنا الإ�صامية.
اأع����رب وف���د جمعَيّة  م��ن ج��ان��ب��ه، 
بجمهورية  ال���ع���ل���م���اء  ن���ه�������ص���ة 
بجهود  اع��ت��زازه  ع��ن  اإندوني�صيا، 
جمل�ص حكماء امل�صلمني، برئا�صة 
الأ�صتاذ  الأك����رب  الإم�����ام  ف�صيلة 
ال��ط��ي��ب، �صيخ  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور 
الأزهر ال�صريف، يف تعزيز ال�صلم 
قيم  وتر�صيخ  العامليني،  وال�صام 

����دا اأن  احل�����وار وال��ت�����ص��ام��ح، م����وؤِكّ
ج����ولت ف�����ص��ي��ل��ة الإم������ام الأك���رب 
كبرًيا  ���ا  ع���امل���ًيّ ت����اأث����رًيا  اأح����دث����ت 
احلقيقَيّة  ال�������ص���ورة  ك�����ص��ف  يف 
ل��اإ���ص��ام، وت��اأث��ريه يف احل��د من 
اإر�صاء  يف  والإ����ص���ه���ام  ال��ت��ط��رف، 

ال�صام.
العلماء،  ن��ه�����ص��ة  وف�����د  ه����ن����اأ  و 
عبدال�صام،  حم��م��د  امل�����ص��ت�����ص��اَر 
حكم������اء  ملجل�ص  ال��ع��ام  الأم����ني 
تكرمي���������ِه  مبنا�صبة  امل�صلمني، 
بو�ص����ام  ال��ك��ازاخ��ي  الرئي�ص  م��ن 
امل�����وؤمت�����ر  خ��������ال  “اأ�صتانا” 
الأدي������ان  ل��زع��م��������������������اء  ال�����ص��اب��ع 
يف ك�����������ازاخ�����ص��ت��ان، جل��ه�����������������وده يف 
الإن�صانية  الأخوة  تعزيز  جم�������ال 
دوام  ل�����ه  م��ت��م��ن��ني  وال��ت�����ص��ام��ح، 

التوفيق.

احلديث  ع�����ص��ِرن��ا  يف  وامل�����ص��ل��م��ني 
بها  ُيوؤمن  التي  النظرَيّة  د  لتتاأَكّ
الأزه�����ر دائ���ًم���ا، وي��دع��و اإل��ي��ه��ا يف 

ال��ت�����ص��ع��ي��د وب���ال���ت���ايل ع����دم تقدمي 
بالرغم من  لأرمينيا  دعم ع�صكري 
بتطبيق  لرو�صيا  الأخ���رية  مطالبة 
املوقعة يف  امل�صرتك  الدفاع  اتفاقية 
اأذربيجان  1997. باخت�صار، ترى 
لفر�ص  مواتي  ال��دويل  الظرف  اأن 

ت�صوراتها حلل الأزمة.  

اآفاق اال�ستباكات
الفتيح يتوقع اأنه من غري املرجح اأن 
ن�صهد تفجر حرب وا�صعة على نحو 
2020. ومن  ما ح�صل يف خريف 
عن  امل��ن��او���ص��ات  ت�صتمر  اأن  امل��رج��ح 
امل�صرية من  الطائرات  – عرب  بعد 
املدفعي  والق�صف  الأذري  اجل��ان��ب 
الأرمني.   اجلانب  من  وال�صاروخي 
مييل  ي���زال  ل  الع�صكري  ف��امل��ي��زان 
تقم  اأذربيجان ومل  ل�صالح  بو�صوح 
ت�صلح  بعمليات  الآن  حتى  اأرمينيا 
ت�صتوعب درو�ص تلك املواجهة اإذ ل 
التقليدي  الت�صليح  على  تركز  تزال 
ومل تنتقل لاعتماد على الطائرات 
امل�صرية املقاتلة وامل�صرية النتحارية 
ب��ا���ص��م الذخائر  اأي�����ص��اً  ي��ع��رف  )م���ا 
ما  نحو  على  املت�صكعة(  اأو  اجلوالة 
اأذرب���ي���ج���ان ول���ه���ذا حتتفظ  ف��ع��ل��ت 
توجيه  ع���ل���ى  ب����ال����ق����درة  الأخ���������رية 
����ص���رب���ات م��ك��ل��ف��ة لأرم���ي���ن���ي���ا ب���دون 

عواقب كبرية.
اأذرب����ي����ج����ان  ان���ت���ق���ال  اأن  وي��ك�����ص��ف 
لا�صتباك الربي املبا�صر وحماولة 
الأرمينية  الأرا���ص��ي  داخ��ل  التقدم 
ه��و غ��ري م��رج��ح ح��ال��ي��اً فمثل هذا 
احتمال  م�����ن  ي����زي����د  ال�����ص����ت����ب����اك 
ت�صعف  ك���م���ا  ال���رو����ص���ي  ال���ت���ح���رك 
املواجهات املبا�صرة وحماولة التقدم 
ال���ربي ال��وا���ص��ع م��ن ن��ق��اط التفوق 
بخو�ص  املتمثلة  الأذري��ة  الع�صكرية 
احلرب عن بعد بوا�صطة الطائرات 

امل�صرية.

•• نور �شلطان-وام:

اأكد ف�صيلة الإمام الأكرب الأ�صتاذ 
ال���ط���ي���ب، �صيخ  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور 
جمل�ص  رئي�ص  ال�صريف،  الأزه���ر 
بني  ال�صام  اأن  امل�صلمني  حكماء 
ال�����ص��ع��وب ف���رع ع���ن ال�����ص��ام بني 
الدينية”  “الأخوة  اأن  و  الأدي���ان 
الإن�صانية  “الأخوة  ب��اع��ث��ة  ه��ي 
اأن  اإىل  و�صانعتها لفتا  العاملية” 
البداية ال�صحيحة تتمثل يف بعث 
ه��ذه الأخ����وة ب��ني علماء الأدي���ان 
النا�ص  اأق���در  بو�صفهم  ورج��ال��ه��ا 
والأمرا�ص  العلل  ت�صخي�ص  على 
وكيفية  والج��ت��م��اع��ي��ة  اخل��ل��ق��ي��ة 

عاج الأديان لها.
جاء ذلك يف كلمة له خال افتتاح 
ال�����ص��اب��ع لزعماء  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال 
الأديان العاملية والتقليدية، حتت 
“دور قادة الأديان العاملية  عنوان 
الروحية  التنمية  يف  والتقليدية 
والجتماعية للب�صرية يف فرتة ما 
بح�صور  كوفيد-19”،  وباء  بعد 

ال��رئ��ي�����ص ال��ك��ازاخ��ي وع����دد كبري 
من قيادات الأدي��ان على م�صتوى 

العامل.
الأك���رب  الإم�����ام  ف�صيلة  ت��وج��ه  و 
جمهورية  ل���رئ���ي�������ص  ب���ال�������ص���ك���ر 
كازاخ�صتان، على رعايته للموؤمتر 
الأدي������ان، داعًيا  ل��زع��م��اء  ال�����ص��اب��ع 
ي���ك���ون هذا  اأن  وج����ل  ع���ز  امل�����وىل 
امل��وؤمت��ر اإ���ص��اف��ة ج��دي��دة معتربة 
الإن�صانية  الأخ������وة  ط��ري��ق  ع��ل��ى 
والعي�ص امل�صرتك، وال�صام الذي 
ال���ي���وم، ويتطلع  ال��ع��امل  ي��ف��ت��ق��ده 
نادر  ل��ع��اج  امل��ري�����ص  اإل��ي��ه تطلع 

عزيز ينهي اآلمه و�صراعاته.
اأن  اإىل  الأك������رب  الإم�������ام  ل��ف��ت  و 
اآثار  العامل ما بداأ يف التعايف من 
اأَْوَدت  ال��ت��ي  “كورونا”  ج��ائ��ح��ة 
َع�َصَر  بحياِة ما يقرُب من خم�صَة 
مليوَن ن�صمٍة، والتي ما كاد ُيفيُق 
العال�ُم من كوابي�صها حتى دهمته 
ٌة،  اأخ��رى: طبيعَيّ جوائُح وك��وارُث 
َنَعها  �صَ ٌة”  واقت�صادَيّ ٌة  و�صيا�صَيّ
الإن�صان بيِده .. منوها يف الوقت 

نف�صه اإىل ما تعانيه الب�صرية الآن 
التغري  م��ن رع��ب و خ��وف ب�صبب 
الطبيعة  ظ���واه���ر  يف  ال��ف��ج��ائ��ي 
ارت��ف��اع درجة  وامل��ن��اخ، واملتمثل يف 
احل�����������رارة، وح�����رائ�����ق ال����غ����اب����ات، 
البحار  يف  املياه  من�صوب  وارت��ف��اع 
واملحيطات، وتهديد املدن بالغرق 
الأنهار،  وال�صيول، وجفاف بع�ص 
ونفوق كثري من الكائنات احلية.

علماء  “ اأن  الأزه����ر  �صيخ  اأك���د  و 
الأدي������ان ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م دور 
حموري يف الت�صدي لكل ما يوؤدي 
عرب  احل�������ص���اري  ال����رتاج����ع  اإىل 
ال�����ص��م��اء، وتعليم  اإح��ي��اء ر���ص��الت 
ما تزخر به من اأخاق وف�صائل، 
لإ����ص���اح م�����ص��رية ال��ن��ا���ص، وبعث 
الروح يف ج�صدها امليت وذلك على 
الرغم من وجود عوائق كربى، ل 
ي�صتهان بها، قد حتول دون القيام 
بهذا الدور على النحو ال�صحيح، 
اأو  “النفتاح”  غ���ي���اب  واأول����ه����ا 
احل�����وار احل��ق��ي��ق��ي امل���ت���ب���ادل بني 
و�صنع  اأنف�صهم،  الأدي����ان  علماء 

قبل  اأول  بينهم  دائ���م  “�صام” 
ب�����ص��ن��ع��ه فيما  ال���ن���ا����ص  م��ط��ال��ب��ة 

بينهم« .
وب���ني الإم����ام الأك����رب “ اأن���ه حني 
يدعو اإىل اأولية �صنع ال�صام بني 
الأخوة  ورم��وزه��ا  الأدي����ان  علماء 
مطلقا  يعني  ل  ف��اإن��ه  الإن�صانية 
الدعوة اإىل اإدماج الأديان يف دين 
واح��د، فمثل هذا النداء ل يقول 
به عاقل و ل يقبله موؤمن اأيا كان 
دينه فهي فكرة مدمرة لاأديان، 
وجمتثة لها من اجلذور، وهي يف 
اأف�صل اأو�صافها خيال عبثي غري 
قابل للت�صور ف�صا عن التحقق، 
لكٍلّ  ي��ج��ع��ل  اأْن  اهلل  ق�����ص��ى  ف��ق��د 
اأق�صده  ���ِص��ْرع��ًة وِم��ْن��ه��اًج��ا!! وم��ا 
العمل اجل��اد من  اإىل  الدعوة  هو 
الإن�صاين  امل�����ص��رتك  ت��ع��زي��ز  اأج���ل 
التعارف  قيم  وبعث  الأدي���ان  ب��ني 
النا�ص،  ب��ني  امل��ت��ب��ادل  والح����رتام 
هذا  يف  يق�صده  م��ا  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
العمل  اإىل  ال����دع����وة  ه���و  الأم������ر 
امل�صرتك  تعزيز  اأج���ل  م��ن  اجل���اد 

الإن�صاين بني الأدي��ان وبعث قيم 
بني  املتبادل  والح���رتام  التعارف 

النا�ص« .
ودعا �صيخ الأزهر اإىل انعقاد لقاء 
يتدار�صون  الأدي��ان  برموز  خا�ص 
 .. تامني  وو���ص��وح  ب�صراحة  فيه، 
ع��ل��ى غريهم  وم����اذا  عليهم  م���اذا 
ال���ق���ادة وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ني وكبار  م��ن 
الواجبات  م���ن  الق���ت�������ص���ادي���ني، 
من  ي��دور  م��ا  حيال  وامل�صوؤوليات 
ال��ت��ي باتت  ق�����ص��اي��ا وط��ب��ي��ع��ي��ة و 
باأكملها،  الب�صرية  م�صتقبل  تهدد 
اللقاء  ه���ذا  ان��ع��ق��اد  اأن  م��و���ص��ح��ا 
ب���ني ق�����ادة الأدي��������ان امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
الغرب وال�صرق، لن يكون بالأمر 
ال�صعب اأو امل�صتحيل و قال اإن لنا 
يف جتربة وثيقة الأخوة الإن�صانية 

عنا على ذلك. ما ُي�صِجّ
و اأ�صار الإمام الأكرب �صيخ الأزهر 
كان  ت���ع���اىل  اهلل  ت��وف��ي��ق  اأن  اإىل 
ك���ب���رًيا يف اإمت�����ام وث��ي��ق��ة الأخ����وة 
الإن�صانَيّة، تلكم التي جاءت كاأول 
امل�صيحِيّني  ب��ني  اإن�����ص��اين  م��ي��ث��اق 

•• عوا�شم-وكاالت

بني  احل��دودي��ة  ال�صتباكات  اأع���ادت 
اأرمينيا واأذربيجان الت�صاوؤلت حول 
م�����ص��ري وق����ف اإط������اق ال��ه�����ص بني 
خ�صومة  جتمعهما  ال��ت��ي  البلدين 
وف�صل  ال�صنني،  ع�صرات  من  كبرية 
يرعاها  ك���ان  ال��ت��ي  ال�����ص��ام  عملية 

الحتاد الأوروبي بداية هذا العام.
واأع����ل����ن ���ص��ك��رت��ري جم��ل�����ص الأم����ن 
الأرم����ي����ن����ي اأرم�������ني غ���ري���غ���وري���ان، 
���ص��ب��اح اأم�����ص اخل��م��ي�����ص، ع��ن وقف 
اأذربيجان،  النار مع  باده لإط��اق 
وه���و الأم����ر ال���ذي مل ت���وؤك���ده باكو 
الإعام  و�صائل  ولكن  عليه،  ترد  او 
التو�صل  ع���ن  حت���دث���ت  ال���رو����ص���ي���ة 
لتفاق بني البلدين. بينما عر�صت 
الأربعاء  الأول  اأم�����ص  اأذرب���ي���ج���ان  
اأرميني  ج��ن��دي   100 جثث  اإع����ادة 
ال�صتباكات  يف  ق��ت��ل��وا  اإن��ه��م  ق��ال��ت 
البلدين،  ب��ني  الأخ����رية  احل��دودي��ة 
وقالت  النية،  اإب���داء ح�صن  اإط��ار  يف 
الأذربيجانية،  احلرب  اأ�صرى  جلنة 
اإىل  تدعو  “اأذربيجان  اإن  ب��ي��ان،  يف 
ال��ن��ار وه���ي م�صتعدة  اإط����اق  وق���ف 
لت�صليم جثث 100 جندي اأرميني 

من جانب واحد اإىل اأرمينيا«.
اإليهم موقع  وي���رى خ���رباء حت��دث 
“�صكاي نيوز عربية” اأن اأذربيجان 
حت����اول ف��ر���ص روؤي��ت��ه��ا ع��ل��ى اأر����ص 
تفوقها  م���ن  وال����ص���ت���ف���ادة  ال���واق���ع 
ان�����ص��غ��ال رو�صيا  ال��ع�����ص��ك��ري يف ظ��ل 
حليف اأرمينيا مبجريات احلرب يف 
اأوكرانيا، والنتكا�صات التي يتعر�ص 
ال���رو����ص���ي يف منطقة  اجل��ي�����ص  ل��ه��ا 
لن  بالأمر  الهتمام  واأن  خاركيف، 

يكون كما حدث يف عام 2020.

ا�ستغالل املوقف
اخل��ب��ري ال��رو���ص��ي ت��ي��م��ور دوي�����دار، 

يرى اأن باكو حتاول ا�صتغال املاأزق 
ال���رو����ص���ي م���ع ال���غ���رب واحل������رب يف 
الرو�صي  اجلي�ص  وموقف  اأوكرانيا 
يف  مكا�صب  حتقيق  اأج��ل  من  هناك 
على  اعتمادا  يريفان  م��ع  �صراعها 

الدعم املقدم لها من اأنقرة.
واأ�صاف دويدار، يف ت�صريحات ملوقع 
موؤمتر  اأن  عربية”  ن��ي��وز  “�صكاي 
�صنغهاي للتعاون �صوف يتم تنظيمه 
قريبا والأنظار تتجه اإىل ما �صوف 
اأن الأم��ور �صتتم  ينتج عنه، واأعتقد 
اأن  وك�صف  الجتماع.  قبل  ت�صويتها 
ي��ت��ع��ام��ل ب�صكل  ال��رو���ص��ي  ال��رئ��ي�����ص 
الأذري����ة  امل�صكلة  م��ع  �صخ�صي  م��ع 
اأرمينيا  وت�صاند مو�صكو  الأرمينية، 
ال�صوفيتي  الحت�������اد  ت��ف��ك��ك  م���ن���ذ 
لطماأنة  ج���ه���دا  ق�������ص���ارى  وت���ب���ذل 
الوقت  نف�ص  الأرميني، ويف  ال�صعب 
ال����ع����اق����ات بني  ف����ت����ور يف  ي����وج����د 

الرئي�ص الرو�صي ونظريه الأرميني 
����ص���رع���ة حت�����رك جتاه  ت��ت��ك�����ص��ف يف 

التغيريات التي ت�صهدها املنطقة.

تغيري موازين القوى
الأرميني  املحلل  يقول  جانبه  م��ن 
هو  “الت�صعيد  اإن  هاكوبيان  تاتول 
ال�صام  حم��ادث��ات  لو�صول  نتيجة 
اأن  معتربا  امل�صدود”،  الطريق  اإىل 
ميزان  “غرّي  اأوك���ران���ي���ا  يف  ال���ن���زاع 
القوى يف املنطقة”، وم�صريا اإىل اأن 
رو�صيا الداعمة لأرمينيا “لي�صت يف 
هاكوبيان  واعترب  ج��ي��دة«.  و�صعية 
اأرادت ال�صتفادة  اأن باكو  هاكوبيان، 
من هذا الو�صع من اأجل “احل�صول 

على تنازلت من اأرمينيا«.

الدوافع االإدارية
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  امل��ق��ي��م يف  اخل��ب��ري 

حم���م���د ����ص���ال���ح ال��ف��ت��ي��ح ي�����رى اأن 
ال��ت�����ص��ع��ي��د الأذرب����ي����ج����اين الأخ����ري 
عاملني  م����ن  ال����ص���ت���ف���ادة  ي����ح����اول 
الن�صغال  ت���زاي���د  اأوًل،  رئ��ي�����ص��ني، 
ال���رو����ص���ي ب����احل����رب يف اأوك����ران����ي����ا، 
الهجمات  ت�����ص��اع��د  ب��ع��د  خ�����ص��و���ص��اً 
امل�صادة م��ن اجل��ان��ب الأوك����راين يف 
الأ�صابيع الأخرية و�صوًل ل�صتعادة 
اأوك���ران���ي���ا م��ق��اط��ع��ة خ��ارك��ي��ف قبل 
ي����وم����ني م�����ن ت���ف���ج���ر امل����واج����ه����ات 
وهذا  الأخ���رية،  الأذرية-الأرمينية 
ال��رو���ص��ي مي��ث��ل فر�صة  الن�����ص��غ��ال 
لأذرب����ي����ج����ان ل��ك�����ص��ر اجل���م���ود على 
عواقب  ب��دون  اأرمينيا  م��ع  اجلبهة 
تدخل  ح�����ص��ول  ب����دون  اأي  ك���ب���رية، 

مبا�صر من اجلانب الرو�صي.
“�صكاي  مل��وق��ع  ال��ف��ت��ي��ح،  وي�����ص��ي��ف 
اأن ال�صبب الثاين هو  نيوز عربية”، 
الأوروبية  التحركات  وت��رية  تزايد 

الأ�صهر  يف  ظهرت  اإذ  رو�صيا،  لعزل 
لت�صكيل  اأوروبية  حتركات  الأخ��رية 
جتمع �صيا�صي اأوروب��ي مو�صع ي�صم 
وال�����دول  الأوروب���������ي  الحت������اد  دول 
اأرمينيا  ذل���ك  يف  مب��ا  ب��ه��ا  املحيطة 
رو�صيا  ب����دون  ول��ك��ن  واأذرب����ي����ج����ان، 
اأن هذه  ه���و  امل��ع��ل��ن  وب��ي��ارو���ص��ي��ا. 
ملناق�صة  ا����ص���ت���ح���دث���ت  امل���ج���م���وع���ة 
اأزمات الطاقة وامل�صتجدات الدولية 
ال��ت��ي خ��ل��ق��ت��ه��ا احل����رب ال��رو���ص��ي��ة-

اأن  املفهوم �صمناً  الأوكرانية، ولكن 
املحيطة  ال����دول  حت�صد  امل��ج��م��وع��ة 
واإ�صعاف  الأخ����رية  ل��ع��زل  ب��رو���ص��ي��ا 

نفوذها.
وي�صري اإىل اأن هذا التغيري يف امل�صهد 
ال��ق��راءة الأذري����ة،  ال����دويل، بح�صب 
لحتواء  رو����ص���ي���ا  ع��ل��ى  ���ص��ي�����ص��غ��ط 
الأزمة احلالية، التي حت�صل عملياً 
يف ال��ف��ن��اء اخل��ل��ف��ي ل��رو���ص��ي��ا، وعدم 

�شمانات من احللفاء.. ماذا 
يريد زيلين�شكي من اأوروبا؟

•• عوا�شم-وكاالت

ب�صاأن  م�����ص��ودة  زيلين�صكي،  ف��ول��ودمي��ري  الأوك�����راين،  الرئي�ص  مكتب  ن�صر 
العملية  مواجهة  ظل  يف  ل��ب��اده،  احللفاء  جانب  من  الأمنية  ال�صمانات 

الرو�صية الع�صكرية.
وين�ص م�صروع “�صمان الأمن” الذي تتحدث عنه كييف، على اأنه “يجب 
على دول الحتاد الأوروبي اإن�صاء اإمداد دائم بالأ�صلحة لأوكرانيا، وتقدمي 
الوقت  بالتحديد يف  اأوروب��ا  زيلين�صكي من  يريد  فماذا  املالية”.  امل�صاعدة 

احلايل؟.

بنك اأهداف
وهنا قال النائب ال�صابق يف الربملان الأوروبي عن �صمال اإجنلرتا، نيكول�ص 

ي�صمل: غريفني، اإن زيلين�صكي “يريد يف احلقيقة بنك اأهداف”، 
اجلي�ص  تدعم  التي  وخزائنها  تر�صاناتها  اإف���راغ  يف  الناتو  دول  ا�صتمرار 
على  الغربيني  املرتزقة  بجانب  حديثة  ثقيلة  اأ�صلحة  اإر���ص��ال  الأوك���راين. 
اأي�صا  ولكن  الع�صكرية،  امل�صاعدة  يف  فقط  لي�ص  ال�صتمرار  املواجهة.  خط 

بالعقوبات النتحارية على مو�صكو.
اأن “هدف  واأو�صح غريفني خال ت�صريحاته ملوقع “�صكاي نيوز عربية”، 
ا�صتنزاف ال�صاح من اأوروبا يت�صارك فيه وا�صنطن ومو�صكو، فهما تريدان 
م��ن خ��ال ���ص��راع اأوك��ران��ي��ا ن��زع الت�صنيع ع��ن اأوروب����ا، وب��ال��ت��ايل �صتك�صب 
اق��ت�����ص��ادي رئي�صي،  ال��ق�����ص��اء ع��ل��ى مناف�ص  امل��ت��ح��دة م��ن خ���ال  ال���ولي���ات 
و�صتك�صب رو�صيا من خال تقوي�ص قدرة الحتاد الأوروبي واململكة املتحدة 

على خو�ص حرب تقليدية طويلة الأمد«.
من جانب اآخر، قال الأكادميي املخت�ص بال�صوؤون الأوكرانية، حممد البابا، 
اإن “زيلين�صكي ي�صعى اإىل خلق نوع من اأنواع اجلبهة ال�صلبة املوحدة يف وجه 

رو�صيا، من خال وحدة اأوروبا حول �صرورة ا�صتعادة الباد حريتها«.
واأ�صاف الأكادميي املقيم يف كييف، اأن “زيلين�صكي لن يخو�ص اأي تفاو�ص 
م��ع اجل��ان��ب ال��رو���ص��ي دون الن�����ص��ح��اب ال��ك��ام��ل م��ن الأرا����ص���ي، وم��ن املهم 

دعم  يف  اأوروب���ا  ت�صتمر  اأن  له  بالن�صبة 
دون  ت���ف���او����ص  )ل  ال����ق����اع����دة  ت���ل���ك 

ان�صحاب كامل(«.
يف تلك الزاوية، �صرد النائب ال�صابق 
�صمال  ع���ن  الأوروب���������ي  ال����ربمل����ان  يف 

اإجنلرتا، جمموعة من التفا�صيل:
اأوروب���ا  اإق��ن��اع  يف  وا�صنطن  �صت�صتمر 

بت�صليح ومتويل اأوكرانيا.
النظر  -بغ�ص  العقوبات  �صتتوا�صل 
عن التكلفة- حتى جتعل ال�صطرابات 
ال�صيا�صية،  وال���ص��ط��راب��ات  امل��دن��ي��ة 
اأكد  م�صتحيلة.  التحركات  هذه  مثل 
يف  “اإ�صكاليات  ه��ن��اك  اأن  غ��ري��ف��ني، 
اأوروبا،  يف  ال�صا�صة  اأم��ام  الدعم  ذلك 
تنامي  على  وا�صحة  عامات  فهناك 

القلق العام، مع مظاهرات كبرية �صد العقوبات يف اأملانيا والنم�صا واإ�صبانيا 
واإيطاليا على وجه اخل�صو�ص«. »كما �صي�صهد قدوم ف�صل ال�صتاء العواقب 
املوؤملة للعقوبات، اإذ �صتلحق ال�صرر بالفعل بالطاقة، حيث �صتنطفئ الأنوار، 
والتدفئة، و�صيحدث انقطاع ب�صا�صل الإمداد، ونق�ص بالطعام؛ هذه كلها 
اأ�صياء �صتاأتي مبثابة �صدمة كبرية وغري مقبولة ملواطني الحتاد الأوروبي 

وفق غريفني. واململكة املتحدة”، 

الهجوم امل�ساد
النائب  بح�صب  امل�صتقبلية،  باملفاو�صات  عاقة  له  لي�صت  امل�صاد  الهجوم 
الأوروبي، لأن “املكا�صب يف خاركيف لأوكرانيا يتناق�ص ب�صكل ملحوظ مع 
الهجمات  تتم مقاومة  احل��رب، حيث  وغ��رب منطقة  ما يحدث يف جنوب 
مكا�صب  مقابل  هائلة  خ�صائر  من  زيلين�صكي  ويعاين  ب�صرا�صة،  الأوكرانية 

اإقليمية قليلة اأو معدومة«.
كما اأو�صح اأن “الت�صويق ملكا�صب كييف من جانب اأوروبا ياأتي لتهدئة الراأي 
ا�صتنزاف رو�صيا من خال م�صتوى  اأك��رث، فاخلطة هي كيفية  العام لي�ص 
اأدن��ى لكن طويل الأم��د على غ��رار ال�صراع الأف��غ��اين، وال��ذي يكون قادرا 

ب�صكل اأف�صل على حتمله دون اإحلاق اأمل غري مقبول مبواطني اأوروبا«.
ويف هذا ال�صياق، قال البابا اإن “زيلينك�صي يوا�صل القتال ولن يرتاجع عن 
نتيجة ما يحدث من م�صاكل  الآن ل ميكن ح�صمه  اأوروب���ا  ذل��ك، وموقف 
طاقة بعد قطع رو�صيا الغاز عن القارة«. واختتم حديثه ملوقع “�صكاي نيوز 
بالقول: “اأوروبا لن ترتاجع عن دعم كييف لأن الأمور معروفه،  عربية”، 

حال التخلي عن كييف �صتكون القارة بالكامل حتت ال�صيطرة الرو�صية«.

حتاول  حني  الإن�صانَيّة  للح�صارة 
اأو  اأركانها  زعزعة  ر  ال�َصّ اأعا�صري 

اقتاعها من جذورها.

اأمني عام جمل�ش حكماء امل�شلمني يلتقي يف نور �شلطان وفد جمعية نه�شة العلماء االأندوني�شي

�شيخ االأزهر: » االأخوة الدينية« .. باعثة »االأخوة االإن�شانية العاملية« و�شانعتها

حرب اأوكرانيا.. »كلمة ال�شر« يف التوترات بني اأرمينيا واأذربيجان
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داف������ع������ت
 ل��ي��ز ت��رو���ش 
ع����ن ف��ك��رة 
ال�������ش���ي���ادة 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
واالقت�شادية 
ال���ك���ام���ل���ة 
ل��ل��م��م��ل��ك��ة 
امل����ت����ح����دة

����ش���ي���ك���ون 
م�����ا ي���ق���رب 
م�����ن ث��ل��ث��ي 
نيني  يطا لرب ا
ع����ر�����ش����ة 
الفقر  خلطر 
ال����ط����اق����ي
ه����������������ذا 
ال�������ش���ت���اء

متثل ليز ترو�س ميني حزب املحافظني الربيطاين, وتنت�سر لعقيدة اقت�سادية للتجارة احلرة

وريثة املبادئ النيوليربالية:

ليز ترو�ش يف 10 داونينغ �شرتيت: اإىل اليمني جمددا...!
•• الفجر -فيونا �شيمبكينز 

ترجمة خرية ال�شيباين
اختفاء  من  قليلة  اأيــام  قبل  ال�سلطة  اإىل  و�سلت     
�سخ�سية  اآخر  كانت  التي  الثانية,  اإليزابيث  امللكة 
والية  فاإن  لذلك,  �سبتمرب.   6 يف  بها  تلتقي  عامة 

ماري اإليزابيث, املعروفة با�سم ليز ترو�س, البالغة 
من العمر 47 عاًما, تبداأ يف وقت تعي�س فيه بالدها 

حدادا وطنيا.
اململكة  وزراء  رئي�سة  من�سب  ت�سغل  امــراأة  ثالث     
 ”1990-1979“ تات�سر  مارغريت  بعد  املتحدة 
ترو�س  ليز  متثل   ,”2019-2016“ ماي  وترييزا 

مدافعة  وهــي  الربيطاين,  املحافظني  حــزب  ميني 
قوية عن هجرة خا�سعة لرقابة �سارمة, و�سرائب 

منخف�سة, وعقيدة اقت�سادية للتجارة احلرة.
   فازت يف االنتخابات الداخلية للحزب يف 5 �سبتمرب 
�سد  �سر�سة  انتخابية  وحملة  جوالت,  خم�س  بعد 

مناف�سها ري�سي �سوناك, بينما كانا قريبني جًدا من 

ا�صرابات و�صتاء �صاخن يف بريطانياا�صتعادة مارغريت تات�صر
 ب���ي���ن���م���ا ت���خ���ط���ط ل����ي����ز ت����رو�����ص 
اأقرب  يف  �صريبية  لتخفي�صات 
وق���ت مم��ك��ن، دع���ا خ�����ص��م��ه��ا اإىل 
ات��ب��اع م��ق��ارب��ة اأك���رث ت���دّرج���ا، مع 
على     لل�صيطرة  الأول��وي��ة  اإع��ط��اء 

الت�صخم يف �صياق الأزمة.
   ول��ئ��ن وج���دت م��ق��ارب��ة �صوناك 
الأك��رث دقة دعًما اأكرب بني نواب 
برنامج  ف����اإن  امل��ح��اف��ظ��ني،  ح���زب 
لها  �صمن  الأك��رث تطرفاً  ترو�ص 
النجاح عند غالبية ناخبي احلزب 
ناخب  األف   200 البالغ عددهم 
�صاركوا يف ال�صتطاع ويعتربون 

اأكرث ميينية من املتو�صط.

معجبة مبارغريت تات�سر...
   ط�����وال ح��م��ل��ت��ه��ا، داف���ع���ت ليز 
�صيا�صة  ع���ن  ب��ا���ص��ت��م��رار  ت���رو����ص 
الجتماعية  امل�صاهمات  تخفي�ص 
باإلغاء  ووع�������دت  وال���������ص����رائ����ب، 
ال�صمان  م�����ص��اه��م��ات  يف  ال���زي���ادة 
الج��ت��م��اع��ي الإل���زام���ي���ة، وزي����ادة 
ال�����ص��رائ��ب ع��ل��ى ال�����ص��رك��ات التي 

اأدخلها مناف�صها يف وزارة املالية.
لل�صيا�صات  ب�����ص��دة  م��ع��ار���ص��ة     
ووريثة  التدخلية،  القت�صادية 
ملارجريت  النيوليربالية  املبادئ 
اأعلنت  علًنا،  بها  املعجبة  تات�صر، 
ل��ي��ز ت���رو����ص ع�����ص��ي��ة ال��ن��ت��ائ��ج اأن 
يف  الدخل  توزيع  اإع���ادة  �صيا�صات 
قد  املا�صية  الع�صرين  ال�صنوات 
القت�صادي  النمو  تاآكل  اإىل  اأدت 

الربيطاين.
التات�صري  للخطاب  �صدى  ويف   
يف الثمانينيات، اأكدت عزمها على 
“النمو  لأن  الجت���اه  ه��ذا  عك�ص 

القت�صادي يفيد اجلميع«.
   ومع ذلك، فقد ظلت مراوغة يف 
ال�صيا�صات التي خططت لإدخالها 
مواجهة  ع��ل��ى  الأ����ص���ر  مل�����ص��اع��دة 
�صيما  ول  اجل����ام����ح،  ال��ت�����ص��خ��م 
اأ�صعار الطاقة، على الرغم من اأن 
ما يقرب من ثلثي الربيطانيني 
الفقر  خلطر  عر�صة  �صيكونون 

الطاقي هذا ال�صتاء. 
�صقف  ي��رت��ف��ع  اأن  امل���رج���ح  ف��م��ن 
باملائة   80 بن�صبة  الطاقة  اأ�صعار 
اع��ت��ب��اًرا م��ن اأك��ت��وب��ر، وق��د ي�صل 
 7 ف���ا����ص���ل   18 اإىل  ال��ت�����ص��خ��م 
التقديرات،  بع�ص  ح�صب  باملائة 
مما يجعل منو الأجور احلقيقي 

�صالًبا.
   ويف مواجهة انخفا�ص مقدرتهم 
ال�����ص��رائ��ي��ة والرت���ف���اع امل��ذه��ل يف 
فواتري الطاقة، دعا عمال ال�صكك 
القمامة  وج���ام���ع���و  احل���دي���دي���ة 
وع����م����ال امل�����وان�����ئ وامل����در�����ص����ون، 
الإ�صراب  اإىل  امل��ح��ام��ون،  وح��ت��ى 
ول  الأج������ور.  ب���زي���ادة  للمطالبة 
هذا  ع��ام  اإ���ص��راب  ا�صتبعاد  ميكن 

اخلريف.

... بدعم من اأق�سى 
اليمني يف حزب املحافظني

اقت�صادية،  اأزم��ة  اذن، يف مناخ     
ويف �صياق حركات اجتماعية غري 
م�صبوقة منذ بداية الثمانينيات، 
رئي�صة  من�صب  ترو�ص  ليز  تولت 

الربيطاين  الحت�����اد  ���ص��ي��ت�����ص��رر 
ترو�ص.  حكومة  مرونة  عدم  من 
الإيرلنديني  القوميني  اأن  ُيذكر 
هم  والإ�صكتلنديني  ال�صماليني 
بلفا�صت  يف  ال�����ص��ل��ط��ة  يف  الآن 
وادن����������ربه، وي�����ه�����ددون مب���غ���ادرة 

اململكة املتحدة.
ال����ع����اق����ات بني  ت�������ص���ب���ح  ق�����د     
واململكة  الأوروب�������������ي  الحت���������اد 
خ�صعت  ان  �صبق  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة، 
ا�صتفتاء  م���ن���ذ  م������وؤمل  لخ���ت���ب���ار 
اأكرث   ،2016 ع��ام  الربيك�صيت 
روؤية  ت��رو���ص  ليز  جت�صد  ت��وت��راً. 
اخلارجية  ل��ل�����ص��ي��ا���ص��ة  اأط��ل�����ص��ي��ة 
املحافظ  احل��زب  عنها  يبتعد  مل 
والتي  ال��ث��م��ان��ي��ن��ات  م��ن��ذ  اأب�������ًدا 
الرو�صي لأوكرانيا.  الغزو  عززها 
وانتقدت ب�صدة اتفاقيات مين�صك 
واأملانيا  ف��رن�����ص��ا  اأب��رم��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
ون����ددت  و2015،   2014 يف 
مواجهة  يف  ال����غ����رب  ب�������ص���ذاج���ة 
واأع��رب��ت عن  ال��رو���ص��ي؛  التهديد 
رو�صيا  خ�����روج  ع��ل��ى  ت�����ص��م��ي��م��ه��ا 
الأوكرانية؛  الأرا�صي  جميع  من 
موا�صلة  تريد  اأنها  اإىل  واأ���ص��ارت 
دعمها لأوكرانيا من خال اإر�صال 
العاملي  الأم��ن  وتعزيز  الأ�صلحة، 
الثنائية  الت���ف���اق���ات  خ���ال  م���ن 
لت�صكيل  الأط������راف  امل��ت��ع��ددة  اأو 
الإ�صرار  م��ع  احلرية”،  “�صبكة 
الناتو  اأهمية  على  خا�ص  ب�صكل 

وجمموعة ال�صبع والكومنولث.
   كانت ليز ترو�ص حتى الآن غري 
م��رن��ة جت���اه الحت����اد الأوروب������ي، 
ال�صيادة  ف��ك��رة  ع��ن  داف��ع��ت  حيث 
الكاملة  والقت�صادية  ال�صيا�صية 
ل��ل��م��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة -وه����ي فكرة 
كانت يف اأ�صل الربيك�صيت-واأكدت 
وا�صتقالها  ال��ب��اد  ت��ف��رد  ع��ل��ى 
ع��ل��ى ال�����ص��اح��ة ال���دول���ي���ة، مب���ا يف 
ذلك يف مواجهة الوليات املتحدة 
باأن  رمبا،  خماطرة،   ... وال�صني 

جتد نف�صها معزولة.
*اأ�ستاذة حما�سرة يف 
ال�سيا�سة الربيطانية 
والتاريخ املعا�سر, بجامعة 
لوميري ليون 2 بفرن�سا, 
ون�سرت اأبحاثها يف جمموعة 
متنوعة من الكتب واملجالت.

اأكرث  مهمتها  و�صتكون  ل��ل��وزراء. 
اإىل  اأوًل  �صت�صطر  لأنها  �صعوبة 
تاأمني دعم حزبها، املنق�صم ب�صدة 
�صر�صة،  داخ���ل���ي���ة  ح��م��ل��ة  ب�����ص��ب��ب 
ع��ا���ص��ف خ���ال حكومتي  وم��ن��اخ 

بوري�ص جون�صون وترييزا ماي.
اقت�صادية  �صيا�صات  ولتنفيذ     
�صياق  يف  حم��ت��م��ل��ة  �صعبية  غ���ري 
النواب  دع����م  ���ص��ي��ك��ون  الأزم��������ة، 
 357 عددهم  البالغ  املحافظني 
يف جمل�ص العموم �صرورًيا. ومع 
ه��ذا حتدًيا نظًرا لأن  يعد  ذل��ك، 
من  ب��امل��ائ��ة   53( ف��وزه��ا  هام�ص 
اأع�صاء احلزب �صوتوا لها مقابل 
47 باملائة ل� �صوناك( اأقل بكثري 
مم��ا ك��ان م��ت��وق��ًع��ا، واأن��ه��ا و�صلت 
 113 )ب���  الثاين  املركز  يف  فقط 
����ص���ون���اك )137  ����ص���وًت���ا( خ��ل��ف 

تزال جزًء من ال�صوق املوحدة.
   وب��ي��ن��م��ا ي���رى ال���وح���دوي���ون يف 
خطوة  اأن��ه��ا  ال�صمالية  اإي��رل��ن��دا 
اإع����ادة  ن��ح��و  اأوىل غ���ري م��ق��ب��ول��ة 
اأبطال  ف�����اإن  اإي����رل����ن����دا،  ت��وح��ي��د 
م�صاكل  ي���دي���ن���ون  ال��ربي��ك�����ص��ي��ت 
الإم�����������داد ال����ت����ي ي�����ص��ب��ب��ه��ا ه���ذا 
ال����ربوت����وك����ول، وي���ع���ت���ربون هذا 
الن�ص )على الرغم من التفاو�ص 
بوري�ص  قبل  من  عليه  والتوقيع 
اأن��ه تدخل  نف�صه( على  جون�صون 
القت�صادية  ال�صيا�صة  يف  اأوروب��ي 

الربيطانية.
   وم���ن خ���ال ن��ق��ل احل����دود اإىل 
لإلغاء  يكون  اأن  ميكن  اإي��رل��ن��دا، 
الأوروب������ي عواقب  ال��ربوت��وك��ول 
ال�صراع  اإ���ص��ع��ال  ويعيد  وخ��ي��م��ة، 
بني الوحدويني والقوميني. كما 

بينهم حوايل  نحو اخل��روج. من 
“اجلدار  دوائ��ر  من  نائب   100
العمال  ح��زب  )معاقل  الأحمر” 
ال�صابقة التي انتخبت نواب حزب 
املحافظني لأول مرة يف دي�صمرب 
2019 حتى يتم انتخاب بوري�ص 
جون�صون رئي�ًصا للوزراء(، الذين 
وكذلك  ه�ّصا،  الآن  موقفهم  ب��ات 
الأع�������ص���اء امل���وؤث���ري���ن ل��ل��غ��اي��ة يف 
جم��م��وع��ة الأب����ح����اث الأوروب����ي����ة 

التي كانت وراء الربيك�صيت.
   يف البداية ل�صالح بقاء اململكة 
امل��ت��ح��دة يف الحت�����اد الأوروب�������ي، 
موقفها  ت�����رو������ص  ل����ي����ز  غ�������ريت 

حزب  ن��واب  ا�صتطاع  يف  �صوتا( 
العظمى  والغالبية  املحافظني. 
�صوناك  ري�������ص���ي  م�����وؤي�����دي  م����ن 
يلتفون  ن��واب  اإىل  الآن  ين�صمون 
ال�صابق،  اخل����زان����ة  وزي�����ر  ح����ول 
ومي��ك��ن اأن ي��خ��رب��وا ال��ع��دي��د من 
القت�صادي  القانون  اإ���ص��اح��ات 

حلكومة ترو�ص اجلديدة.
امل�صتاأجرة  على  ا  اأي�صً �صيتعني     
اجلديدة يف 10 داونينغ �صرتيت، 
ع����دم الع���ت���م���اد ع��ل��ى دع����م عدد 
م��ن امل��وؤي��دي��ن الوف��ي��اء لبوري�ص 
ي�صعرون  ال�����ذي�����ن  ج����ون���������ص����ون، 
روؤي���ة بطلهم يدفع  ب��امل��رارة م��ن 

ت���راج���ع  واأي  ال���������ص����رب،  ب�����ف�����ارغ 
�صتعاقب عليه ب�صدة.

الق�سايا الدولية
   يهدف ال��ربوت��وك��ول الأوروب���ي 
اإىل  ال�صمالية  باإيرلندا  اخلا�ص 
املوحدة  الأوروبية  ال�صوق  حماية 
اإيرلندا  ب��ني  ح���دود  اإن�����ص��اء  دون 
اإيرلندا.  وج��م��ه��وري��ة  ال�صمالية 
وم����ع ذل����ك، ف���اإن���ه ي�����ص��ع ح����دوًدا 
الأيرلندي  ال��ب��ح��ر  يف  ج��م��رك��ي��ة 
ال�صمالية  اإي��رل��ن��دا  مقاطعة  لأن 
ال����ربي����ط����ان����ي����ة ت���ط���ب���ق ق����واع����د 
ل  وبالتايل  الأوروبية،  اجلمارك 

 2016 ا���ص��ت��ف��ت��اء  ن���ت���ائ���ج  ب���ع���د 
هذا  وم��ّك��ن��ه��ا  الربيك�صيت.  ع��ل��ى 
الن���ع���ط���اف م���ن احل�����ص��ول على 
للحزب  ال��ي��م��ي��ن��ي  اجل���ن���اح  دع����م 

املحافظ.
   وكان التحاق �صخ�صيات رئي�صية 
الربيك�صيت،  ا�صتفتاء  حملة  يف 
ونادين  ري�ص-موج  جاكوب  مثل 
حا�صًما  بيكر،  و�ص����تيف  دوري�����ص 
فاإن  ل��ذل��ك،  ف�������وزها.  �صمان  يف 
وع����ده����ا ب��ت��ع��ل��ي��ق ال���ربوت���وك���ول 
باإيرلندا  اخل����ا�����ص  الأوروب����������ي 
ال���������ص����م����ال����ي����ة، ال���������ذي ع���ار����ص���ه 
منتظرا  ���ص��ي��ك��ون  امل���ح���اف���ظ���ون، 

جت�ّسد ليز ترو�س روؤية اأطل�سية لل�سيا�سة اخلارجية مل يبتعد عنها احلزب املحافظ اأبًدا منذ الثمانينيات

ملك جديد ورئي�صة وزراء جديدة... بريطانيا تتغريليز ترو�ص... ايام �صعبة مع الحتاد الوروبي

ال�صفحات الوىل للجرائد الربيطانية الرئي�صية بعد انت�صار ليز ترو�ص

قد ت�شبح العالقات بني االحتاد االأوروبي واململكة املتحدة, اأكرث توترًا

الناحية االأيديولوجية.
   ع�سوان يف جمل�س الوزراء املنتهية واليته برئا�سة 
ــالأوىل  ل للخارجية  ــرة  ــوزي -ك جون�سون  بوري�س 
يف  بينهما  الف�سل  مت   ,- للثاين  اخلــزانــة  ووزيـــر 
النهاية من خالل اجلدول الزمني لالإ�سالحات التي 

اقرتحاها:
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عربي ودويل
االنتخابات يف ال�سويد:

لهذا يكت�شب اليمني املتطرف مكانة يف دول ال�شمال...!
•• الفجر -خرية ال�شيباين

    نتيجة تاريخية. يف ال�سويد, متيزت االنتخابات 
املتطرف,  اليميني  احلـــزب  بــاخــرتاق  العامة 
حتالفهم  بف�سل  وذلك  ال�سويد”,  “دميقراطيو 
مع ت�سكيله من اليمني التقليدي. وبـ 176 مقعًدا, 

تتقدم  منها 73 مقعًدا لـ “دميقراطيو ال�سويد”, 
بفارق  ميينية  اأحزاب  اأربعة  من  املكونة  الكتلة 

�سئيل جًدا على الي�سار )173 مقعًدا(.
اأُجــري يوم      كانت املناف�سة يف االقــرتاع الذي 
اأن االأمر تطلب حتى  االأحد ل�سيقة اىل درجة 
عّد ب�سع ع�سرات االآالف من االأ�سوات املنقو�سة 

يوم االأربعاء للتحقق من �سحة النتائج الكاملة, 
الي�سار  من  اآخر  مقعدا  النهاية  يف  افتكت  والتي 
ومنحته اإىل اليمني. وبالتايل, فاإن “دميقراطيي 
هم الفائز االأكرب يف هذه االنتخابات  ال�سويد” 
اأ�سبحوا  لقد  االأ�سوات:  من  باملائة   20 بن�سبة 

احلزب الثاين يف البالد.

العثـــــور  ميكن  املتطــــرف  اليمني  اخـــرتاق     
االأوروبـــــي  ال�ســـــمال  بــــلدان  يف  ــــــا  اأي�سً عليه 
حــــــزب  مــع  فنلنــــدا  يف  �ــســواء  ــــــــرى,  االأخـــ
حزب  مع  الرنويج  يف  اأو  احلقيقيني,  الفنلنديني 
ال�سعب  حـــزب  مــع  الـــدمنـــارك  يف  اأو  الــتــقــدم, 

الدمناركي.

زعيم حزب الدميقراطيني ال�صويديني الفائز الكربرئي�صة احلكومة تعرتف بهزميتها

يف  املتخ�ص�ص  كوليت،  �صرييل     
بلدان ال�صمال الأوروبي، والباحث 
ال�صويدي  امل���ع���ه���د  يف  ال�������ص���اب���ق 
“لو  ل�  يعّدد  الدولية،  للعاقات 
اأ�صباب  دميان�ص”  دي  ج���ورن���ال 
اخرتاق اليمني املتطرف للم�صهد 

ال�صيا�صي ال�صكندنايف.

   *عدد االأ�سوات التي 
ح�سل عليها اليمني املتطرف 

غري م�سبوق يف ال�سويد. 
ما الذي ميكن اأن يتغري

 يف البلد؟
   - �صيوؤدي هذا با �صك اإىل مزيد 
ال�صيا�صي:  ال���ص��ت��ق��رار  ع���دم  م��ن 
الأقليات  نحن يف ع�صر حكومات 
ال�صويدي  امل��ع��ار���ص��ة  وائ����ت����اف 
اإقناع  �صيكون  لي�ص كتلة موحدة. 
“دميقراطيي  و  ال���ل���ي���ربال���ي���ني 
مًعا  ب���ال���ت�������ص���وي���ت  ال�صويد” 
الناخبون  ل��ل��غ��اي��ة.  م��ع��ق��ًدا  اأم����ًرا 
الليرباليون ل يوؤيدون ذلك، مما 
لأن  ه�صان  الئ��ت��اف��ني  اأن  يعني 
ال�صويديني”  “الدميقراطيني 
ال�صيا�صي  الف�صاء  اقتحموا  ق��د 
ال���������ص����وي����دي ب�������ص���رع���ة ك����ب����رية، 
ووج�����وده�����م مل ُي�������ص���ّج���ل ب���ع���د يف 

امل�صهد ال�صيا�صي، ومل ُيقبل.
الئتاف  تو�صيع  اأدى  لو  وحتى   
اإىل  ال�صويد”  “دميقراطيي  اإىل 
ال�صيا�صي  للتهمي�ص  ح��د  و���ص��ع 
لهذا احل��زب، ف��اإن هذا ل ي�صمن 
ق��ب��ول��ه م���ن ق��ب��ل ج��م��ي��ع القوى 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، مب���ا يف ذل����ك داخ���ل 
عدم  ينته  مل  املعار�صة.  ائ��ت��اف 
�صتتغري  بل  ال�صيا�صي،  ال�صتقرار 

طبيعته.

   *هل �سعود اليمني املتطرف 
جديد يف دول ال�سمال؟

ال��ت��ي مت احل�صول  ال��ن��ت��ائ��ج   -    
ملا  ح���داً  ت�ص��ع  ال�صويد  يف  عليها 
ا�ص�����تثناًء  طويل����ة  ل��ف��رتة  ك���ان 

�صويدًيا. 
لقد �صبق ان تطورت عام 2010 
املتطرف  ال��ي��م��ني  دخ����ل  ع��ن��دم��ا 

الربملان.
اليمني  ح�����رك�����ات  ت���ف���ج���ري  مت   
املتطرف يف البلدان ال�صكندنافية، 
وخا�صة يف الدمنارك، التي عانت 
ال����ن����ازي وحيث  الح����ت����ال  م����ن 
انتهت م�صداقية كل ما كان مييًنا 
متطرًفا.    كان لفنلندا معاهدة 
ت���ع���اون وم�����ص��اع��دة م��ت��ب��ادل��ة مع 

الحتاد ال�صوفياتي..
القوية  مو�صكو  و���ص��اي��ة  اأن  كما   
اأي  ال�صيا�صية جعلت  على حياتها 
اأم��ًرا ل  للفا�صية  يحيل  قد  �صيء 

ميكن ت�صوره.
 وع����ل����ى ال���ع���ك�������ص م����ن ذل�������ك، يف 

وهناك  الن��دم��اج،  م�صاكل  يجدد 
والنغاق  النطواء  اإغ��راء  دائًما 
ا  اأي�صً ال����ذات. ول��ك��ن ه��ن��اك  ع��ل��ى 
ان��ط��ب��اع ب���اأن ال��ت��ن��اوب امل��ت��ت��ايل ل 
ملل  وه��ن��اك  قطيعة،  ع��ن  ي�صفر 
ير�صي  ل  �صيا�صي  ع��ر���ص  جت���اه 
عام،  ب�صكل  الناخبني.  م��ن  ج���زًء 
اإىل حد  اإن ديناميكياتهم مواتية 
الت�صكيات  ه��ذه  اأن  م��ا، وحقيقة 
تتجذر يف بلد ما يجعل وجودها، 

يف نظر اأجوارهم، اأكرث قبوًل.

   *هل االمن مو�سوع 
مهم لل�سويديني؟

اليومية  الأح���������داث  ت��خ��ل��ق   -   
النظام  الأم��ان جتاه  بعدم  �صعوراً 
املتطرف،  لليمني  بالن�صبة  العام. 
ب��ر���ص��م خ���ّط بني  ي�صمح ك��ل ه���ذا 
راديكالية  اإن  ونحن”.  “هم 
غريّية الآخ��ر، القائلة باأن الآخر 
خم��ت��ل��ف ج���ذرًي���ا واأن������ه ل ميكن 
املجتمع،  يكون ع�صًوا يف  اأن  اأب��ًدا 
ه����و م���و����ص���وع مي����ر ع����رب جميع 
بلدان  يف  ال�صعبوية  الت�صكيات 

ال�صمال الأوروبي.
 وه���م ي��ق��دم��ون اأن��ف�����ص��ه��م يف هذا 
املجتمع  لنماذج  كبديل  املو�صوع 
ال�صرتاكية  ب���ه���ا  ت����ن����ادي  ال���ت���ي 

الدميقراطية.
ال������ص�����رتاك�����ي�����ة  ب���������ص����م����ة  ان   
اأقل  �صك  ب��ا  ه��ي  الدميقراطية 
املا�صي  ك��ان��ت ع��ل��ي��ه يف  ق���وة مم��ا 
على  ق���ادر  امل��ت��ط��رف  اليمني  لأن 

الت�صكيك فيها.
 عن لو جورنال دي دميان�س

الباردة،  احل��رب  بعد  م��ا  ال�صويد 
اليمني  ح����رك����ات  ب����اإم����ك����ان  ك�����ان 
اأن تزدهر لكن من دون  املتطرف 

متثيل �صيا�صي.
 لذلك كان هناك ا�صتثناء �صويدي 
يف هذا ال�صدد، حيث كان لل�صويد 
مي��ني م��ت��ط��رف ق���وي، ول��ك��ن من 
دون وجود ت�صكيل مييني �صعبوي 
ال�صيا�صي  امل�������ص���ه���د  يف  ي���ت���ن���ّزل 

بطريقة دائمة.

   *ما الذي تغرّي منذ 
عام 2010, عندما 

دخل “الدميقراطيون 
ال�سويديون” الربملان؟

2010، لأول م���رة، مت     - ع��ام 
الع��رتاف بهم من قبل الحزاب 
يف  لع��ب��ون  اأن��ه��م  على  التقليدية 
لقد  ال�صويدي.  ال�صيا�صي  النظام 
دجم��ه��م حت��ال��ف امل��ع��ار���ص��ة الذي 
ظ��ه��ر يف الن���ت���خ���اب���ات الأخ�����رية، 

وهذا اأمر جديد:
 ،2018 لن��ت��خ��اب��ات  ب��ال��ن�����ص��ب��ة   
اليمينية  الأح���زاب  ل��دى  يكن  مل 
اليمني  م���ع  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة حت��ال��ف 
الليرباليون  ووا���ص��ل  امل��ت��ط��رف، 
ال��ت��ح��ال��ف م��ع اليمني  م��ع��ار���ص��ة 
يعّقد  ال�����ذي  الأم������ر  ال�����ص��ع��ب��وي، 

المور.

بلدان  الثقافية موجود يف جميع 
ال�صمال الأوروبي. هناك �صكل من 
اأ�صكال التقارب ميكن اأن يحدث: 
اليمينية  ال�صعبوية  الت�صكيات 
بع�صها  اإىل  وت�����ص��ت��م��ع  ت����راق����ب 

البع�ص يف منطقة ال�صمال. 
  يف جمل�ص التعاون ال�صكندنايف، 
تلتقي  برملانية  جمموعات  هناك 
وتتبادل  الت�صكيات  ه���ذه  فيها 
الآراء.    يف ال�صنوات الأخرية، كان 
“دميقراطيو ال�صويد” منبوذين 
داخل املجتمع ال�صويدي، وحاولوا 
ك�����ص��ر ع��زل��ت��ه��م م���ن خ����ال خلق 
ال�صعبوية  الأح�����زاب  م��ع  رواب����ط 
اإنهم  الأخ������رى.  الإ���ص��ك��ن��دن��اف��ي��ة 
كنموذج  ال�صويد  تقدمي  يريدون 
قبولهم،  ع��ل��ى  للح�صول  م�����ص��اد 
معاك�صة  ن���ظ���ر  وج���ه���ة  وات����خ����اذ 

لا�صرتاكية الدميقراطية.

   *ملاذا يتحول �سكان ال�سمال 
اإىل اليمني املتطرف؟

   - هناك م�صاألة الندماج، وهي 
وق���ًت���ا. تتجدد  ت�����ص��ت��غ��رق  ع��م��ل��ي��ة 
مع  اأوًل  ب���ا����ص���ت���م���رار،  ال���ه���ج���رة 
الاتينية  اأمريكا  من  الاجئني 
وج����ن����وب غ������رب اآ�����ص����ي����ا، ث����م من 
الأو�صط  وال�صرق  الأدن��ى  ال�صرق 
وه���ذا   ... وال���ب���ل���ق���ان  واإف���ري���ق���ي���ا 

عنوانها هذا التمثيل ملجتمع مبني 
ومنظم. يف مقطع فيديو حلملة 
ال�صويديني”،  “الدميقراطيني 
اأوك���ي�������ص���ون، زعيم  ي��ق��ول ج��ي��م��ي 
احلزب، من البداية، “�صاأحدثكم 
ويظهر  يل”،  ال��ت��ي  ال�صويد  ع��ن 

لنا عر�صا ل�صويد مثالية. 
مواجهة  يف  اأنف�صهم  و�صعوا  لقد 

   *ما هي اأ�سباب �سعود 
اليمني املتطرف

 يف دول ال�سمال؟
الت�صكيات  ه����ذه  ت��ت��م��ح��ور   -    
�صكل  على  كبري  ب�صكل  ال�صيا�صية 
العرقية،  ال��ق��وم��ي��ة  اأ���ص��ك��ال  م���ن 
اأ�صلي  ملجتمع  نظرية  روؤي���ة  م��ع 
متخّيل.  وحتمل هذه الأحزاب يف 

“دميقراطيو  ينتقد  ال�����ص��اب��ق��ة.  
ال�������ص������رتاك������ي������ة  ال�صويد” 
الدميقراطية، التي تركت ب�صمة 

اأقوى يف بادهم من غريها.

ا     *تاأتي ق�سية الهجرة اأي�سً
يف خطاب اليمني املتطرف... 
   - نعم، �صجب الهجرة والتعددية 

مع �صريحة من ال�صكان يعتربونها 
م�صتحيلة الندماج.  هذا الكليب 
ب��ع��ني الع��ت��ب��ار رهانات  ي��اأخ��ذ  ل 
ال���ب���ل���د م���ث���ل ال����ط����اق����ة والأم�������ن 
واخل����دم����ات ال���ع���ام���ة، اإن�����ه ميثل 
اأ�صلي  اإظهار جمتمع  يف  رغبتهم 
ال�صيا�صية  القرارات  ب�صبب  �صائع 
التي اتخذتها خمتلف احلكومات 

اليمني املتطرف موجود يف فنلندا مع حزب الفنلنديني احلقيقيني ويف الرنويج مع حزب التقدم ويف الدمنارك مع حزب ال�شعب الدمناركي

عملية فرز ا�صوات دقيقة للف�صل بني املتناف�صني

فرحة اأن�صار اليمني املتطرف يف ال�صويداليمني املتطرف يكت�صح ال�صمال الوروبي

لقـــد و�سعـــوا اأنف�ســــهم يف مواجهــة مـــع 
�سريحة  من ال�سكان يعتربونها م�ستحيلة االندماج

تتمحور هذه االأحزاب ال�سيا�سية على �سكل من اأ�سكال 
القومية العرقية, مع روؤية نظرية ملجتمع اأ�سلي متخّيل

ت�����خ�����ل�����ق 
االأح��������داث 
اليومية �شعورًا 
ب�������ع�������دم 
االأم������������ان
جت����������������اه 
ال����ن����ظ����ام
ال�������ع�������ام

مت���ث���ل ن��ت��ائ��ج 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
ال�������ش���وي���دي���ة
اليمني  ���ش��ع��ود   
امل����ت����ط����رف يف 
ال�شعبوي  امل�شهد 
ل�������ب�������ل�������دان
ال�����������ش�����م�����ال

ماليني دوالر مكافاأة للقب�ش على 3 قرا�شنة اإيرانيني   10 •• وا�شنطن-اأ ف ب

مايني   10 قدرها  مكافاأة  ر�صدت  اأّنها  الأربعاء  الأول  اأم�ص  وا�صنطن  اأعلنت 
الق�صاء  اإليهم  وّج��ه  اإيرانيني  اإنرتنت  قرا�صنة  ثاثة  اإىل  ير�صدها  ملن  دولر 
اأّن  اإلكرتونية لتح�صيل فدية مالية، م�صرية اإىل  الأمريكي تهمة �صّن هجمات 
ل�صحايا  ملجاأ  ذلك  يف  مبا  العامل،  حول  الكيانات  مئات  ا�صتهدفت  هجماتهم 

العنف املنزيل وم�صت�صفى لاأطفال.
ومبوجب القرار الّتهامي الذي ن�صر الأربعاء فاإّن من�صور اأحمدي )34 عاماً( 
�صّنوا  ع��ام��اً(  نيقاين )30  واأم���ري ح�صني  ع��ام��اً(  اأغ���دة )45  واأح��م��د خطيبي 
اعتباراً من ت�صرين الأول/اأكتوبر 2020 �صل�صلة هجمات اإلكرتونية ا�صتهدفت 
كيانات يف كّل من الوليات املتحدة وبريطانيا واإ�صرائيل ورو�صيا، وكذلك اأي�صاً 

داخل اإيران.

القب�ص على املّتهمني الثاثة.
وقال وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن اإّن هذه املكافاأة “تظهر ت�صميمنا 

على منع اأّي هجوم اإلكرتوين مقابل فدية مالية ي�صتهدف بنيتنا التحتية«.
من ناحيته قال م�صوؤول كبري يف وزارة العدل المريكية طالباً عدم ن�صر ا�صمه 

اإّن املّتهمني الثاثة موجودون يف اإيران على الأرجح.
والرجال الثاثة مّتهمون با�صتهداف مئات ال�صبكات املعلوماتية حول العامل.

�صركة  اإىل  بالإ�صافة  �صغرية  �صركات  اأهدافهم  �صملت  املتحدة،  ال��ولي��ات  ويف 
كهرباء وم�صت�صفى لاأطفال يف بو�صطن وبلديات واحّتاد املحامني الأمريكيني 

“اإيه بي اإيه«.

باحلكومة  الثاثة  للمّتهمني  �صلة  اأّي  ذك��ر  على  الت��ه��ام��ي  ال��ق��رار  ي��اأت��ي  ول 
الغر�ص  اأّن  يوؤّكد  اآي”  “اإف بي  الفدرايل  التحقيقات  اأّن مكتب  الإيرانية، كما 
“الرئي�صي” للمّتهمني من هذه الهجمات الإلكرتونية كان اإثراءهم ال�صخ�صي. 
املّتهمني  اأّن  ناحيتهما  اأّكدتا من  المريكيتان  واخلزانة  اخلارجية  وزارت��ا  لكّن 
الثوري”  “املرتبطني باحلر�ص  القرا�صنة  الثاثة هم جزء من جمموعة من 

الإيراين.
املّتهمني  على  عقوبات  فر�صتا  اأّنهما  منف�صلني  بيانني  يف  ال��وزارت��ان  واأعلنت 

الثاثة بالإ�صافة اإىل �صبعة اإيرانيني اآخرين و�صركتني اإيرانيتني.
ي�صاعدها يف  وعر�صت وزارة اخلارجية مكافاأة قدرها ع�صرة مايني دولر ملن 

بيانات  لت�صفري  النظام  يف  عيوباً  ي�صتغّلون  هوؤلءالقرا�صنة  كان  م��رة،  كّل  ويف 
�صحاياهم ومطالبة هوؤلء بدفع اآلف الدولرات مقابل تزويدهم مبفتاح فّك 

الت�صفري.
للن�صاء  ملجاأ  ه���وؤلء  وم��ن  امل��ال��ي��ة،  الفدية  دف��ع  على  واف��ق  �صحاياهم  وبع�ص 
ومنع  بياناته  دولر ل�صتعادة  األ��ف   13 دف��ع  وق��د  بن�صلفانيا  ولي��ة  املعنفات يف 

الك�صف عنها.
وقال كري�صتوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفدرايل يف ر�صالة م�صّورة ن�صرت 
عمليات  “نّفذوا  الثاثة  املّتهمني  اإّن  الإل��ك��رتوين  اآي”  بي  ال�”اإف  موقع  على 

قر�صنة و�صرقة معلوماتية وابتزاز، لتحقيق مكا�صب �صخ�صية يف املقام الأول«.
ي�صّكله  الذي  الأو�صع  “اخلطر  ن�صر تنبيهاً حول  اآي”  ال�”اإف بي  اأّن  واأّك��د راي 
هذا  اأّن  اإىل  م�صرياً  الإيرانية”،  بالدولة  املرتبطون  ال�صيربانيون  النا�صطون 

التنبيه تبّنته اأي�صاً كّل من كندا واأ�صرتاليا وبريطانيا.
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املال والأعمال
االأ�شهم املحلية حتلق الأعلى م�شتوياتها يف 3 اأ�شابيع مبكا�شب 42 مليار درهم

جتاوزت  بقيمة  �صهم  مليون   43.5 لنحو  الإ�صامي”  اأبوظبي  “م�صرف 
مليون   308.8 نحو  الأجانب  امل�صتثمرين  و�صخ  دره��م.  مليون   416.33
بقيمة  م�صرتيات  اإجمايل  حتقيقهم  بعد  �صراء  كمح�صلة  ال�صوقني  يف  دره��م 

763.07 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 454.27 مليون درهم.
عند  ليغلق   0.45% بن�صبة   ”15 “فادك�ص  اأبوظبي  �صوق  موؤ�صر  وارت��ف��ع 
“فادجي”  العام  اأبوظبي  �صوق  فوت�صي  موؤ�صر  زاد  فيما  نقطة،   10015.3
بن�صبة %0.5 لي�صل اإيل 10019.2 نقطة، وجنح املوؤ�صران يف جتاوز حاجز 
10 اآلف نقطة للمرة الأويل منذ 3 اأ�صابيع حمققني اأعلى م�صتوياتهما منذ 

26 اأغ�صط�ص املا�صي.
اأب��وظ��ب��ي م��ع ارت���ف���اع م��وؤ���ص��رات ق��ط��اع��ات ال��ع��ق��ار بن�صبة  اأداء ���ص��وق  و ت��ع��زز 
 0.33% وامل��ال��ي��ة   3.1% وال��ط��اق��ة   1.58% الأ���ص��ا���ص��ي��ة  امل����واد   2.4%
 4.02% للحفر”  “اأدنوك  م��ث��ل  اأ���ص��ه��م  و���ص��ع��دت   .0.59% وال�����ص��ن��اع��ة 

ليغلق عند 3462.78 نقطة بالغاً اأعلي م�صتوياته منذ قرابة 3 اأ�صابيع، مع 
�صعود موؤ�صر قطاع البنوك %0.44 والعقار %1.77 والنقل 0.24%.

بعد  العقارية”  “اإعمار  بقيادة  العقار  اأ�صهم  ارتفاع  دبي مع  �صوق  اأداء  وتعزز 
قطاع  يف  �صعد  كما   ،4.43% للتطوير”  و”اإعمار   1.59% بن�صبة  من��وه 
البنوك وال�صتثمار واملرافق �صهم “دبي الإ�صامي” بن�صبة %1 و”�صوق دبي 

املايل” %0.58 و”ديوا” 1.58%.
وت�صدر “اإعمار العقارية” الن�صاط م�صتقطباً �صيولة بنحو 335.19 مليون 
دره��م، و”دبي  203.8 مليون  جاذباً  الوطني”  دبي  “الإمارات  دره��م، تاه 

الإ�صامي” بنحو 77.07 مليون درهم.
و ���ص��خ امل�����ص��ت��ث��م��رون الأج���ان���ب ن��ح��و 111.39 م��ل��ي��ون دره���م يف ���ص��وق دبي 
مليون   268.4 بقيمة  م�صرتيات  اإج��م��ايل  حتقيقهم  بعد  ���ص��راء  كمح�صلة 

درهم، مقابل مبيعات بنحو 157.09 مليون درهم.

•• اأبوظبي-وام:

ربحت اأ�صواق الأ�صهم املحلية ما يربو على 42.2 مليار درهم يف ختام تعامات 
اأم�ص، مع �صعود املوؤ�صرات الرئي�صية لأعلي م�صتوياتها منذ قرابة 3 اأ�صابيع.

درهم يف  تريليون   2.719 املدرجة من  ال�صوقي لاأ�صهم  املال  راأ���ص  وارتفع 
ام�ص،  جل�صة  بنهاية  دره��م  تريليون   2.761 اإىل  الأول  اأم�ص  جل�صة  نهاية 
اأبوظبي  �صوق  يف  امل��درج��ة  لاأ�صهم  دره��م  تريليون   2.189 ب��واق��ع  م��وزع��ة 

لاأوراق املالية و572.56 مليار درهم لاأ�صهم املدرجة يف �صوق دبي املايل.
موزعة  دره��م  مليار   3.45 م��ن  ب��اأك��رث  �صيولة  املحلية  الأ�صهم  وا�صتقطبت 
اأبوظبي و880.4 مليون دره��م يف �صوق  2.57 مليار دره��م يف �صوق  بواقع 
يربو  م��ا  تنفيذ  ع��رب  �صهم  860.8 مليون  ال��ت��داول على نحو  دب��ي، وج��رى 
على 26.2 األف �صفقة. و�صهد �صوق اأبوظبي تنفيذ �صفقة كبرية علي �صهم 

و”اأدنوك للتوزيع” %3.12 و”الدار” %2.64 و”دانة غاز” 1.93% 
ظبي”  و”األفا   1.57% التجاري”  و”اأبوظبي   1.8% و”فريتيغلوب” 

%0.62 و”اأبوظبي الأول” 0.53%.
ووا�صل �صهما “طاقة” و”ملتيباي” ح�صد مزيد من املكا�صب مع �صعودهما 
 ADQ»بن�صبة %14.65 %14.62 على التوايل منذ اإعان “القاب�صة
“طاقة”  �صركة  من   8.6% قدرها  ح�صة  لبيع  اتفاقية  عن  الأول  اأم�ص   -
ل�صالح كل من جمموعة “ملتيباي” و�صندوق اأبوظبي للتقاعد وعدد من 

ال�صركات ال�صتثمارية.
اأبوظبي  ���ص��وق  يف  دره���م  مليون   197.4 نحو  الأج��ان��ب  امل�صتثمرون  و���ص��خ 
مليون   494.5 بقيمة  م�صرتيات  اإج��م��ايل  حتقيقهم  بعد  ���ص��راء  كمح�صلة 

درهم، مقابل مبيعات بنحو 297.17 مليون درهم.
31.74 نقطة  اأو ما يعادل   0.92% بن�صبة  العام  و�صعد موؤ�صر �صوق دبي 

بهدف تطوير اخلدمات املقدمة من الطرفني, و�سمان تطبيق اأف�سل املمار�سات املعتمدة

وزارة املالية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية املدققني الداخليني

»االإمارات للطاقة النووية « تنظم اأول منتدى لقادة االأمن ال�شيرباين يف قطاع الطاقة

غرفة اأبوظبي وكازاخ�شتان تبحثان 
تو�شعة جماالت التعاون التجاري واال�شتثماري

واأ�صار املزروعي اإىل ا�صتعداد غرفة اأبوظبي لتوفري كافة 
اخلدمات والت�صهيات لتنظيم الزيارات وتبادل الوفود 
ال�صتثمارية  وامللتقيات  امل��وؤمت��رات  وح�صور  التجارية 
اأب��وظ��ب��ي وك��ازاخ�����ص��ت��ان، لدعم  ب��ني بيئتي الأع��م��ال يف 
م�����ص��رية ال��ت��ع��اون الق��ت�����ص��ادي وال��ت��ج��اري، ل�صيما يف 
جمال التجارة غري النفطية، وذلك ان�صجاماً مع توّجه 
حكومة اأبوظبي حتديداً ودولة الإم��ارات عموماً، نحو 
وال��رتك��ي��ز على  ال��دخ��ل،  م�����ص��ادر  تنويع  ج��ه��ود  تعزيز 

البتكار واقت�صاد املعرفة.
اأن  مينيلبيكوف  ماديار  ال�صفري  �صعادة  اأكد  من جانبه 
ال�صتثمارية  ال�صراكات  وف��ر���ص  القت�صادي  التعاون 
بني باده ودولة الإم��ارات ت�صهد مرحلة من الزدهار 
اأن ت�صهد الفرتة املقبلة زخماً كبرياً  والتعاون، متوقعاً 
بني  وال�صياحية  وال�صتثمارية  التجارية  احل��رك��ة  يف 
التفاقيات  م��ن  العديد  توقيع  بعد  خا�صة  البلدين، 
اجلوي،  ال��رب��ط  يف  وال��ت��و���ص��ع  ال�صخمة  ال�صتثمارية 
والتح�صري لتوقيع اتفاقيات تعاون اقت�صادية جديدة.

�صريكاً  يعترب  اأبوظبي  الأعمال يف  اأن قطاع  اإىل  ولفت 
ل���ب���اده ع��ل��ى م�����ص��ت��وى املنطقة،  رئ��ي�����ص��ي��اً  اق��ت�����ص��ادي��اً 
باده  ب��ني  امل�صرتكة  وامل���ب���ادرات  امل�����ص��اري��ع  ك��م  ل�صيما 
واإم����ارة اأب��وظ��ب��ي، مثمناً ال���دور ال��ب��ارز ال���ذي ت��ق��وم به 
التعاون  جم��الت  تعزيز  فر�ص  لإتاحة  اأبوظبي  غرفة 
ع��ن رغبته بتكثيف  ال��ت��ج��اري وال���ص��ت��ث��م��اري، وم��ع��رب��اً 
العمل امل�صرتك والتن�صيق لعقد لقاءات اقت�صادية تتيح 
فر�ص التعارف بني جمتمعي الأعمال ومزايا ال�صتثمار 

واكت�صاف فر�صه الواعدة لدى اجلانبني.

••اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث��ت غ��رف��ة جت����ارة و���ص��ن��اع��ة اأب���وظ���ب���ي م���ع �صفارة 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ف���ر����ص  ال����دول����ة  ل����دى  ك���ازاخ�������ص���ت���ان 
القطاع  بني  الأعمال  وتو�صيع  وال�صتثماري  التجاري 
اخلا�ص الإماراتي ونظريه الكازاخي، يف ظل ما ميلكه 
البلدان ال�صديقان من عاقات متميزة، ومزايا جاذبة 
امل�صتقبلية  ال�صراكات  تنظيم  يف  ت�صهم  لا�صتثمارات، 

وفتح الأ�صواق التجارية بني اجلانبني.
املزروعي  حممد  عبداهلل  �صعادة  لقاء  خال  ذلك  جاء 
اأبوظبي  و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
ب�صعادة ال�صفري ماديار مينيلبيكوف �صفري فوق العادة 
الدولة، يف مقر  ومفو�ص جلمهورية كازاخ�صتان لدى 
ب���رج غ��رف��ة اأب��وظ��ب��ي، ب��ح�����ص��ور ���ص��ع��ادة حم��م��د هال 

املهريي مدير عام غرفة اأبوظبي.
جمهورية  اأن  امل��زروع��ي،  حممد  ع��ب��داهلل  �صعادة  واأك���د 
لدولة  التجاريني  ال�صركاء  اأه��م  من  تعد  كازاخ�صتان 
الإم��ارات، معرباً عن اأهمية الزيارة التي تخدم فر�ص 
من  الكثري  يف  القت�صادي  التعاون  م�صتويات  تو�صيع 
القطاعات القت�صادية احليوية، وت�صاعد على تطوير 
التبادل  م�صتوى  وحت�صني  رفع  على  والعمل  العاقات 
ال��ت��ج��اري وال���ص��ت��ث��م��اري، وال���ص��ت��ف��ادة م��ن التفاقيات 
امل��ربم��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����ص��دي��ق��ني، ال��ت��ي م��ن �صاأنها 
ت��وظ��ي��ف اإم���ك���ان���ات ع���دي���دة وف���ر����ص ج���دي���دة يف �صتى 
املجالت والدخول يف �صراكات ذات قيمة م�صافة، تعود 

بالنفع والفائدة امل�صرتكة.

•• دبي-الفجر: 

توقيعها  ع��ن  امل��ال��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ت��ف��اه��م م���ع جمعية  مل���ذك���رة  اأم�������ص 
امل���دق���ق���ني ال���داخ���ل���ي���ني مل����دة ثاث 
تلقائياً، وذل��ك بهدف  اأع���وام جت��دد 
م����د وت���وط���ي���د اأوا�������ص������ر ال���ت���ع���اون 
امل���������ص����رتك يف جم���ال  وال���ت���ن�������ص���ي���ق 
املجتمعية،  وامل�������ص���اري���ع  امل����ب����ادرات 
العمل  واإج����راءات  الأنظمة  وت��ب��ادل 
بخدمات  والرت������ق������اء  ال���داخ���ل���ي���ة 

التدقيق الداخلي. 
ووق���ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ع��ن جانب 
وكيل  النقبي  فاطمة  املالية  وزارة 
اخلدمات  ل�صوؤون  امل�صاعد  ال���وزارة 
امل�صاندة بالإنابة، يف حني وقعها عن 
عبيد  ال��ق��ادر  عبد  اجلمعية  ج��ان��ب 
اإدارة اجلمعية،  رئي�ص جمل�ص  علي 

وذلك يف مقر الوزارة باإمارة دبي.
اأهمية  اإىل  النقبي  فاطمة  واأ�صارت 
اجلهود  ت���ع���زي���ز  يف  امل����ذك����رة  ه�����ذه 
امل�صرتكة لتطوير اخلدمات املقدمة 
بالقدرات  والرت��ق��اء  الطرفني  من 
وال��ك��ف��اءات ال��داخ��ل��ي��ة، وذل���ك عرب 
والأن�صطة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ت��ن��ظ��ي��م 
وال�������������دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة وور�������ص 
اأف�صل  ت��ط��ب��ي��ق  ل�����ص��م��ان  ال���ع���م���ل، 

جودة  ي��ع��زز  مم��ا  ب�صفافية  امل��ال��ي��ة 
ومبوجب  باملالية.  املتعلقة  الأم���ور 
املالية  وزارة  �صتعمل  امل��ذك��رة  ه��ذه 
والكفاءات  الت�صهيات  توفري  على 
الربامج  لتنفيذ  الازمة  الب�صرية 
والأن�صطة املرتبطة مبهمة التدقيق 
اجلمعية  تلتزم  ح��ني  يف  ال��داخ��ل��ي، 
والربامج  ال���دورات  وتنفيذ  ب��اإع��داد 
يف  ال�صت�صارات  وتوفري  التدريبية 
�صاملة  ال��داخ��ل��ي  ال��ت��دق��ي��ق  جم���ال 
واإدارة  الداخلية  الرقابة  موا�صيع 
جانب  اإىل  واحل���وك���م���ة  امل���خ���اط���ر، 

تقدمي خدمة توكيد اجلودة.
جتدر الإ�صارة اإىل اأن وزارة املالية قد 
حر�صت على تطوير كافة اأجهزتها 
التدقيق  عمليات  لتعزيز  وقنواتها 
كما وفرت خدمة تقدمي  الداخلي، 
احلالت  ب�����ص��اأن  ال�صرية  ال��ب��اغ��ات 
اآمنة  ات�صال  ق��ن��اة  وه��ي  امل�صبوهة، 
و�صرية ملوظفي وزارة املالية وجميع 
احلكومي  القطاعني  م��ن  املعنيني 
واخلا�ص ف�صًا عن الأفراد، ميكن 
بنوايا  باغات  تقدمي  خالها  من 
متعلقة  ان��ت��ه��اك��ات  اأي���ة  ع��ن  �صليمة 
بالف�صاد دون اأدنى خوف اأو م�صاءلة 
التدقيق  مكتب  اإىل  ���ص��ري  وب�صكل 

الداخلي للمتابعة.

اإر�صاء  يف  الأ���ص��ا���ص  حجر  ال�صراكة 
الداخلي  التدقيق  ومعايري  اأ�ص�ص 
العاملية  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  بح�صب 
العاقة  ذات  امل���ج���الت  ج��م��ي��ع  يف 
وال�صفافية  النزاهة  ي�صمن  وب�صكل 
وتطوير  لكت�صاف  الفر�ص  وتكافوؤ 
العامة  الأط�����ر  وو����ص���ع  ال���ك���ف���اءات 
الق�صايا  معاجلة  يف  ت�صاعد  ال��ت��ي 

وخدمة ال�صالح العام، وخا�صة واأن 
ق�صايا التدقيق الداخلي تعترب من 
اأبرز الق�صايا التي تكفل امل�صداقية 
والأمانة وال�صفافية يف العمل املايل 

احلكومي.«
اأهمية  ع���ل���ى  ال����ق����ادر  ع���ب���د  واأك�������د 
واأ�صاف  امل��ال��ي��ة  وزارة  م��ع  ال��ت��ع��اون 
هذه  ت���ك���ون  اأن  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع  اأن������ه 

نواحي  العاملية يف جميع  املمار�صات 
“تعمل  ال��ن��ق��ب��ي:  وق���ال���ت  ال��ع��م��ل. 
اجلهات  ك���اف���ة  م����ع  امل���ال���ي���ة  وزارة 
امل��ع��ن��ي��ة ل��ع��ق��د ال����ن����دوات وال���ور����ص 
ت��رت��ق��ي مب�����ص��ت��وى اخلدمات  ال��ت��ي 
املقدمة، وتعزيز تبادل اخلربات يف 
جم��ال الأن��ظ��م��ة واإج�����راءات العمل 
التقدم  ع��ج��ل��ة  ل���دف���ع  ال���داخ���ل���ي���ة 

البتكار والتحول الرقمي«.
الع�صر  ال�������ص���ن���وات  م�������دار  وع����ل����ى 
املا�صية، التزمت موؤ�ص�صة الإمارات 
ال�صيا�صة  باأ�ص�ص  النووية  للطاقة 
تت�صمن  وال��ت��ي  ل��ل��دول��ة  ال��ن��ووي��ة 
ال�صامة  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى  ت��ط��ب��ي��ق 
واجلودة وال�صفافية وعدم النت�صار 
وذلك طيلة عمر الربنامج النووي 
ونتيجة  الإم�������ارات�������ي..  ال�����ص��ل��م��ي 
لذلك، ح�صلت حمطات براكة على 
اعرتاف دويل مميز بعد مراجعات 
الدولية  ال��وك��ال��ة  قبل  م��ن  �صاملة 
العاملية  والرابطة  الذرية،  للطاقة 

للم�صغلني النوويني.
الأوىل  امل��ح��ط��ت��ان  ت��ن��ت��ج  وح���ال���ي���اً 
الكهرباء  ب�����راك�����ة  يف  وال����ث����ان����ي����ة 
جتاري  ب�����ص��ك��ل  للبيئة  ال�����ص��دي��ق��ة 
وعلى مدار ال�صاعة، بينما �صتن�صم 
اإل���ي���ه���م���ا امل���ح���ط���ة ال���ث���ال���ث���ة خال 
 1400 لت�صيف  املقبلة  ال�صهور 
الكهرباء  م���ن  اأخ������رى  م���ي���غ���اواط 
الكربونية  النبعاثات  من  اخلالية 
الدولة، يف وقت  �صبكة كهرباء  اإىل 
و�صلت املحطة الرابعة اإىل املراحل 
اكتمال  قبل  الإجن��از  من  النهائية 

الأعمال الإن�صائية.

•• اأبوظبي-وام:

للطاقة  الإم���ارات  موؤ�ص�صة  نظمت 
الأمن  لقادة  منتدى  اأول  النووية 
الطاقة  ق����ط����اع  يف  ال�������ص���ي���رباين 
ال�صركاء  مب�����ص��ارك��ة  اأب���وظ���ب���ي  يف 
والدوليني  املحليني  الرئي�صيني 
والأم���������ن  ال����ط����اق����ة  ق����ط����اع����ي  يف 

ال�صيرباين.
ج���م���ع امل���ن���ت���دى اأك������رث م����ن 117 
متنوعة  جمموعة  ميثلون  خبرياً 
ال�����ص��رك��اء احل��ك��وم��ي��ني و�صبه  م��ن 
املوثوقني  وال�����ص��رك��اء  احلكوميني 
من القطاع اخلا�ص وذلك ملناق�صة 
والأ�صاليب  امل���م���ار����ص���ات  اأف�������ص���ل 
امل�������ص���ت���خ���دم���ة، ل���ت���ع���زي���ز امل����رون����ة 
الإل���ك���رتون���ي���ة ل��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة يف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 

والعامل.
يوما  ا�صتمر  الذي  املنتدى  ت�صمن 
القيادة  عن  م��وج��زاً  عر�صاً  واح��دا 
ومنتدى تقنياً ا�صت�صافته موؤ�ص�صة 
ووزارة  النووية  للطاقة  الإم���ارات 
وجل�صات  الأم���ري���ك���ي���ة،  ال���ط���اق���ة 
مناق�صة  خ���ال���ه���ا  مت  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
الرئي�صية  ال�صيربانية  التحديات 

تعزيز  يف  ج���ه���ودن���ا  ل���دع���م  وذل�����ك 
الأم���ن ال�����ص��ي��رباين ���ص��واء يف دولة 

الإمارات اأوعلى ال�صعيد العاملي«.
املنا�صبة، قال �صعادة حممد  وبهذه 
املنتدب  الع�صو  احلمادي،  اإبراهيم 
ملوؤ�ص�صة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  وال���رئ���ي�������ص 
“ُيعد  النووية:  للطاقة  الإم���ارات 
الأمن ال�صيرباين جماًل يف منتهى 
وقد  الرقمي،  الع�صر  يف  الأهمية 
اأكد منتدى اليوم على مدى اأهمية 
ل�صرتاتيجيات  امل�صتمر  التطوير 
الأمن ال�صيرباين التي توفر املزيد 
املتقدمة  التكنولوجيا  ف��وائ��د  م��ن 
على  حت���اف���ظ  ال����وق����ت  ن��ف�����ص  ويف 

الأمن وال�صامة«.
“نوا�صل  احل�����م�����ادي:  واأ������ص�����اف 
�صركائنا  م���ع  ك��ث��ب  ع���ن  ال���ت���ع���اون 
واخلا�صة،  احلكومية  اجلهات  من 
ون��ت�����ص��ارك اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات، من 
العلمية  ال��������رثوة  ت���ط���وي���ر  اأج������ل 
وال��ف��ك��ري��ة ل��ل��دول��ة واأي�����ص��اً لقطاع 
ال�صعيد  ع��ل��ى  ال���ن���ووي���ة  ال��ط��اق��ة 

اجلاهزية  ل�صمان  وذل��ك  العاملي، 
حت���دي���ات  اأي  مل����واج����ه����ة  ال����ت����ام����ة 

اإلكرتونية حمتملة ».
من جهته، قال روبرت يل، الرئي�ص 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وامل��وؤ���ص�����ص امل�����ص��ارك يف 
���ص��رك��ة دراغ����و�����ص امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
“يربز منتدى  ال�صيرباين:  الأمن 
ق���ادة الأم����ن ال�����ص��ي��رباين يف قطاع 
ال���ط���اق���ة ال�������دور امل����ح����وري ال����ذي 
تقوم به موؤ�ص�صة الإمارات للطاقة 
ا�صرتايتجية  دع�����م  يف  ال���ن���ووي���ة 
الإمارات  لدولة  ال�صيرباين  الأمن 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة. واأ�����ص����اف : “ 
لأنظمة  ال�صيرباين  الأم��ن  اأ�صبح 
والتكنولوجيا  ال�صناعية  التحكم 
الت�صغيلية اأكرث اأهمية من اأي وقت 
م�����ص��ى يف ع��امل��ن��ا ال����ذي ب���ات وثيق 
مع  ال��ت��ع��اون  وي�صرفني  الت�����ص��ال، 
ق��ط��اع الأع��م��ال يف دول���ة الإم����ارات 
لتوفري بيئة عمل اأكرث اأماناً جتاه 
وقت  يف  الل���ك���رتون���ي���ة  امل���خ���اط���ر 
مت�صي دولة الإمارات قدماً يف نهج 

التي تواجه العامل يف قطاع الطاقة، 
الدكتور  ���ص��ع��ادة  ب��ح�����ص��ور  وذل����ك 
حممد حمد الكويتي، رئي�ص الأمن 
ال�صيرباين حلكومة دولة الإمارات 
العربية املتحدة الذي األقى الكلمة 
جانب  اإىل  للمنتدى  الف��ت��ت��اح��ي��ة 

عدد من اخلرباء البارزين.
اإبراهيم  حم��م��د  ����ص���ع���ادة  ورح�����ب 
الرئي�ص  املنتدب  الع�صو  احلمادي 
التنفيذي ملوؤ�ص�صة الإمارات للطاقة 
ال�صيرباين  الم���ن  ب��ق��ادة  ال��ن��ووي��ة 
واحل�صور، وافتتح جل�صات املنتدى 
املكانة  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  �صلطت  ال��ت��ي 
ال���ري���ادي���ة ل���دول���ة الإم�������ارات التي 
العاملية  التقنيات  اأف�صل  ت�صتخدم 
اإىل جانب مناق�صة  املجال،  يف هذا 
الرئي�صية  امل���ن���ت���دى  م���و����ص���وع���ات 
لاأحداث  ال�صتجابة  ذل��ك  يف  مبا 
ال�صيربانية واملبادرات وامل�صتجدات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة الأم�����ن 
ال�صيرباين واملراجعات املرتبطة به 

يف دولة الإمارات.

وي���ت���م���ا����ص���ى امل����ن����ت����دى م�����ع دع����م 
الدولة  ل���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
مع  والتما�صي  ال�صيرباين  لاأمن 
خال  م��ن  ال�صرتاتيجية1  ه��ذه 
املحليني  ال�����ص��رك��اء  م��ع  ال��ت��وا���ص��ل 
وال����دول����ي����ني ل���ت���ع���زي���ز امل�����رون�����ة و 
للتميز  ج����دي����دة  م���ع���اي���ري  و����ص���ع 
قطاع  وي��ت��م��ي��ز  امل����ج����ال.  ه�����ذا  يف 
اأعلى  ب��ت��ط��ب��ي��ق  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة 
باجلودة  اخلا�صة  العاملية  املعايري 
واإدارة  وال���ت���ق���ن���ي���ة  ال�������ص���ي���ربان���ي���ة 
املخاطر.. و بعدما ر�صخت موؤ�ص�صة 
النووية منوذجاً  الإم��ارات للطاقة 
الطاقة  م�صاريع  قبل  من  يحتذى 
ال��ن��ووي��ة اجل��ي��دة ح��ول ال��ع��امل من 
وال�صامة  امل�����ص��اري��ع  اإدارة  ح��ي��ث 
املوؤ�ص�صة  اأ�صافت  واجلودة،  والأمن 
دورها الريادي يف الأمن ال�صيرباين 

اإىل ح�صيلة خرباتها .
الدكتور حممد حمد  �صعادة  وق��ال 
ال�صيرباين  الأمن  رئي�ص  الكويتي، 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  حل��ك��وم��ة 

للطاقة  الإم����ارات  موؤ�ص�صة  وت��ق��وم 
ب�����دور ري������ادي يف جمال  ال���ن���ووي���ة 
الأمن ال�صيرباين يف قطاع الطاقة 
اإذ  ال���دول���ة،  يف  للبيئة  ال�����ص��دي��ق��ة 
العاملية  امل���ع���اي���ري  ب���اأع���ل���ى  ت���ل���ت���زم 
العمليات  و�صامة  باأمن  اخلا�صة 
براكة  حم���ط���ات  يف  ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة 
من  كبرية  كميات  توفري  ل�صمان 
النبعاثات  م��ن  اخلالية  الكهرباء 
ال�صاعة.  م�����دار  ع��ل��ى  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
اأحدث  ب��راك��ة  حمطات  وت�صتخدم 
واأكرثها  النووية  الطاقة  تقنيات 
حمطة  اأول  تعترب  ح��ي��ث  ت��ق��دم��اً، 
ط��اق��ة ن���ووي���ة رق��م��ي��ة ب��ال��ك��ام��ل يف 
ل���ذل���ك، اتبعت  ال���ع���امل.. ون��ت��ي��ج��ة 
موؤ�ص�صة الإم��ارات للطاقة النووية 
ا�صتخدام  يت�صمن  �صمولياً  نهًجا 
اأحد اأكرث اأنظمة الأمن ال�صيرباين 
حت�صينها  ي���ت���م  وال����ت����ي  ت����ق����دم����اً، 
ال�صتجابة  ل�����ص��م��ان  ب��ا���ص��ت��م��رار 
يف  امل�صتمرة  للم�صتجدات  امل�صبقة 

هذا املجال.

م�صهد  ت����ط����ور  “لقد  امل����ت����ح����دة: 
املخاطر املتعلقة بالأمن ال�صيرباين 
ال�صنني،  مر  على  �صريع  نحو  على 
املتزايد  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  ب�صبب 
يف ال��ع��امل وال��ت��داخ��ل ال��ك��ب��ري بني 
تكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيا 
دولة  مت�صي  وبينما  الت�صغيلية. 
الإم��ارات العربية املتحدة قدًما يف 
لاأمن  اجل��دي��دة  ا�صرتاتيجيتها 
الإطار  هذا  يف  ون�صيد  ال�صيرباين، 
مبوؤ�ص�صة الإمارات للطاقة النووية 
ل��ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا م��ن��ت��دى ق�����ادة الأم����ن 
ال�صيرباين يف قطاع الطاقة، والذي 
كافة  لإ�صراك  متيناً  اأ�صا�صاً  ي�صكل 
احلكومي  القطاعني  من  ال�صركاء 
اأج��ل تطوير قطاع  والأع��م��ال م��ن 
اإىل ج��ان��ب تطوير  ل��ل��ط��اق��ة،  اآم���ن 
انتقالنا  ت��واك��ب  م��وث��وق��ة  من�صة 
ونرحب  ج����دي����د..  رق���م���ي  ل��ع�����ص��ر 
عقد  لنا  تتيح  التي  الفر�صة  بهذه 
�صراكات وتبادل املعارف واخلربات 
مع �صركائنا الدوليني املوثوق بهم، 

اأ�شعار الذهب ترتاجع عامليا 
باأكرث من 8 دوالرات

•• عوا�شم -وام:

تراجعت اأ�صعار الذهب العاملية خال تداولت اأم�ص، لتفقد 
لبيانات  ووفقا  الفورية.  املعامات  يف  دولرات   8 من  اأك��رث 
الأ�صواق العاملية، انخف�صت اأ�صعار املعدن الأ�صفر يف املعامات 
8.15 دولراً لت�صل  اأو ما يعادل   0.48% الفورية بن�صبة 
ال�صاعة  بحلول  وذل���ك  ل��اأون�����ص��ة،  دولر   1689.41 اإىل 
“09:40 �صباحاً بتوقيت الإمارات«. ونزلت العقود الآجلة 
تعادل   0.64% بلغت  بن�صبة  دي�صمرب  �صهر  ت�صليم  للذهب 
10.9 دولرا لت�صل اإىل 1698.2 دولر لاأون�صة. وعلى 
بن�صبة  الف�صة  تراجعت  الأخ����رى،  النفي�صة  امل��ع��ادن  �صعيد 
%0.65 اإىل 19.44 دولر لاأوقية، وانخف�ص الباديوم 
الباتني  وهبط  دولر،   2154.52 اإىل   0.65% بنحو 

بن�صبة %0.65 اإىل 897.75 دولر.

مليارات درهم ت�شرفات عقارات دبي اأم�ش  3
•• دبي-وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�صي والأماك بدبي اأم�ص 
 345 ال��دائ��رة ت�صجيل  3 م��ل��ي��ارات دره���م. فقد �صهدت  اأك��رث م��ن 
اأرا���ص بقيمة  54 مبايعة  2.78 مليار دره��م منها  مبايعة بقيمة 
 503.09 بقيمة  و فلل  �صقق  دره��م و291 مبايعة  2.27 مليار 
255 مليون  الأرا�صي بقيمة  اأه��م مبايعات  مليون دره��م. وج��اءت 
درهم يف منطقة ال�صفوح الثانية تليها مبايعة بقيمة 181 مليون 
173 مليون  تليها مبايعة بقيمة  الثانية  درهم يف منطقة جمريا 
درهم يف منطقة جمريا الثانية . وت�صدرت منطقة ند ال�صبا الأوىل 
 96 بقيمة  20 مبايعة  �صجلت  اإذ  املبايعات  املناطق من حيث عدد 
مبايعة   15 بت�صجيلها  الثانية  جمريا  منطقة  تلتها  دره��م  مليون 
مبايعات   4 بت�صجيلها   2 اليفرة  يف  ثالثة  و  دره��م  ملياري  بقيمة 
بقيمة 4 مايني درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل 
جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم 
املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم يف منطقة برج خليفة 

واأخريا مبايعة بقيمة 9 مايني درهم يف منطقة جمريا الأوىل.
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املال والأعمال
�شقر غبا�ش يبحث �شبل تعزيز عالقات التعاون الثنائي مع وزير االقت�شاد الربازيلي

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ما 
ي�صل اإىل 33.1 مليار دولر حتى 
 31.6 مقابل   2021 ع��ام  نهاية 
مليار دولر حتى نهاية عام 2020 
وا�صتحوذت   .5% بلغ  �صنوي  بنمو 
دول��ة الإم���ارات على “%50” اأي 
ن�صف ر�صيد ال�صتثمارات الأجنبية 
من  اأمريكا  اإىل  الداخلة  املبا�صرة 
نهاية  حتى  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق  دول 

عام 2021.
الإماراتية  ال���ص��ت��ث��م��ارات  وت��رت��ك��ز 
على قطاعات  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
ال��ن��ف��ط والغاز  ب��ي��ن��ه��ا  ح��ي��وي��ة م���ن 
العقاري  التطوير  يف  وال�صتثمار 
والت�صال  ال�����ص��ح��ي��ة  وال����رع����اي����ة 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات وجت����ارة 
اجل���م���ل���ة وال����ت����ج����زئ����ة وال����ت����ج����ارة 
واإدارة  املايل  والقطاع  الإلكرتونية 
الفنادق وجمال بناء ال�صفن واإدارة 
امل���وان���ئ ال��ب��ح��ري��ة وال���ص��ت��ث��م��ار يف 
جمال احلاويات، و�صناعة الأملنيوم 
وجمال اخلدمات اجلوية ال�صاملة، 
و�صناعة  وال�������ص���ف���ر  وال�������ص���ي���اح���ة 
الأ�صمدة و�صناعة الأغذية وغريها 

من القطاعات احليوية.
وت����اأت����ي م�����ص��ارك��ة دول�����ة الإم�������ارات 
ر�صمية  زي�����ارة  ���ص��م��ن  امل��ن��ت��دى  يف 
اإىل  امل�صتوى  رفيع  اقت�صادي  لوفد 
الوليات املتحدة الأمريكية برئا�صة 
م���ع���ايل ع��ب��د اهلل ب���ن ط����وق امل���ري 
وزي����ر الق��ت�����ص��اد، وم���ع���ايل حممد 
علي ال�صرفاء، رئي�ص دائرة التنمية 
القت�صادية- اأبوظبي، و�صعادة عبد 
امل�صاعد  ال��وك��ي��ل  النعيمي  ال��ع��زي��ز 
التجارية  ال�����ص��وؤون  تنظيم  لقطاع 
ب�����������وزارة الق����ت���������ص����اد، وال�������ص���ي���د: 
الرئي�ص  ال��زع��اب��ي،  ن��ا���ص��ر  حم��م��د 
“اإنف�صتوبيا”  مل��ن�����ص��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
العاملية لا�صتثمار، وعدد من كبار 

امل�صت�صارين.

•• نيويورك-وام:

����ص���ارك م���ع���ايل ع���ب���داهلل ب���ن طوق 
ومعايل  الق���ت�������ص���اد،  وزي�����ر  امل�����ري 
حم��م��د ال�������ص���رف���اء، رئ��ي�����ص دائ����رة 
اأبوظبي،  الق��ت�����ص��ادي��ة-  ال��ت��ن��م��ي��ة 
“منو  يف ج��ل�����ص��ة ح���واري���ة ب��ع��ن��وان 
الإم�������ارات ن��ح��و ب��ي��ئ��ة ج���دي���دة من 
جل�صات  ����ص���م���ن  ال�صتثمار” 
الأعمال  لريادة  “�صولت”  منتدى 
وال���ص��ت��ث��م��ار، ال���ذي ع��ق��د يف ولية 
نيويورك الأمريكية موؤخراً، و�صهد 
ح�صوراً دولياً كبرياً ي�صم اأكرث من 
امل�صوؤولني  م���ن  م�����ص��ارك   2500
من  وامل�صتثمرين  الأع��م��ال  ورواد 

كافة اأنحاء العامل.
ورك���ز امل��وؤمت��ر يف دورت���ه ه��ذا العام 
ت�صمل  رئي�صية  م��وا���ص��ي��ع   6 ع��ل��ى 
ال�صتثمارات يف القطاعات اجلديدة 
والتكنولوجيا  امل�صفرة  وال��ع��م��ات 
والبنية  ال�صحية  والرعاية  املالية 

التحتية وال�صتدامة.
ب���ن طوق  وق�����ال م���ع���ايل ع��ب��د اهلل 
و�صعت  الإم�������ارات  دول����ة  اإن  امل����ري 
عاماً  ل��ل��خ��م�����ص��ني  ط���م���وح���اً  ه���دف���اً 
امل���ق���ب���ل���ة، ل���ان���ت���ق���ال ن���ح���و من����وذج 
على  انفتاحاً  اأك���رث  ج��دي��د  تنموي 
ال��ع��امل واأك����رث ت��ط��وراً وق��ائ��م على 
واأ�صحاب  امل��ت��ق��دم��ة  التكنولوجيا 
املواهب والإبداع والأفكار النا�صئة، 
قيادتها  روؤي������ة  م���ع  ي��ن�����ص��ج��م  مب���ا 
وحم����ددات  للم�صتقبل  ال��ر���ص��ي��دة 

مئوية الإمارات 2071.
وتابع معاليه اأن تبني هذا النموذج 
متكامًا  تطويراً  يتطلب  اجلديد 
بالتعاون  القت�صادية  لل�صيا�صات 
احلكومة  ب����ني  ف��ي��م��ا  وال�������ص���راك���ة 
وق����ط����اع الأع�����م�����ال، ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
اجلديدة  الق��ت�����ص��ادي��ة  امل��ف��اه��ي��م 
العمات  م��ث��ل  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  و���ص��ب��ل 

املالية،  ال��ت��ك��ن��ول��وح��ي��ا  جم����ال  يف 
والأعمال  ال�صتثمار  جمتمع  داعياً 
الوا�صعة  ال��ف��ر���ص  م��ن  لا�صتفادة 

التي تتيحها الإمارة«.
وت�������ص���ه���د ال����ع����اق����ات الإم����ارات����ي����ة 
الأم��ري��ك��ي��ة من���واً م��ت��وا���ص��ًا، حيث 
ال�صريك  الإم���������ارات  دول�����ة  مُت���ث���ل 
بالن�صبة  خليجياً  الأول  ال��ت��ج��اري 
ل���������ص����ادرات اأم����ري����ك����ا خ������ال ع���ام 
 34% ع��ل��ى  م�����ص��ت��ح��وذة   2021
الأمريكية  ال�صادرات  اإجمايل  من 
التعاون  جمل�ص  دول  جمموع  اإىل 
يف  ال��دول��ة  ج���اءت  فيما  اخلليجي، 
لإجمايل  بالن�صبة  الثانية  املرتبة 
ح���ج���م ال����ت����ج����ارة اخل����ارج����ي����ة بني 
التعاون  جم��ل�����ص  ودول  اأم���ري���ك���ا 

اخلليجي خال العام نف�صه.
ُتعد  العربية،  ال��دول  �صعيد  وعلى 
دول���ة الإم����ارات ث��اين اأك���رب �صريك 
جت�������اري ع����رب����ي لأم����ري����ك����ا، حيث 

ا�صتحوذت على %25 من اإجمايل 
جتارة جمموعة الدول العربية مع 

اأمريكا خال عام 2021.
الرابعة  امل��رت��ب��ة  اأم��ري��ك��ا يف  وت��اأت��ي 
الإم����ارات  ل��ت��ج��ارة  بالن�صبة  ع��امل��ي��اً 
غري النفطية مع العامل خال عام 

.2021
و�صجلت التجارة اخلارجية الثنائية 
غري النفطية بني الإمارات واأمريكا 
العام  م���ن  الأول  ال��ن�����ص��ف  خ����ال 
ي�صل  من����واً   ”2022“ اجل�����اري 
%31 عن الفرتة نف�صها من  اإىل 
العام 2021، بقيمة اإجمالية تبلغ 
بينها  م��ن  دولر،  م��ل��ي��ار   14.41
وطنية  ���ص��ادرات  دولر  مليار   1.6
غري نفطية اإىل اأمريكا بن�صبة منو 
ت�صل اإىل %24 عن الفرتة ذاتها 

من عام 2021.
وعلى �صعيد ال�صتثمارات املتبادلة، 
حلت اأمريكا يف املرتبة ال�صابعة من 
للر�صيد  بالن�صبة  العامل  دول  بني 
الأجنبي  ل��ا���ص��ت��ث��م��ار  ال���رتاك���م���ي 
الإمارات  دولة  اإىل  الداخل  املبا�صر 
بحجم   ،2021 ع���ام  مطلع  ح��ت��ى 
مليار   4.6 اإىل  ي�صل  ا�صتثمارات 
 14% من��و  ن�صبة  م�صجلة  دولر، 
ال���ف���رتة م���ن العام  ب����ذات  م��ق��ارن��ة 

ال�صابق.
الأمريكية  ال�صتثمارات  وتنوعت 
لت�صمل  الم���ارات  دول��ة  املبا�صرة يف 
خمتلف الأن�صطة القت�صادية ومن 
ال�صيارات  وقطاع  ال�صناعة  اأبرزها 
واخل������دم������ات امل����ال����ي����ة وال����ت����اأم����ني 
العقاري  وال���ت���ط���وي���ر  وال���ت���ع���دي���ن 
والتعليم  وال����ت����خ����زي����ن  وال����ن����ق����ل 
والت�صالت وتكنولوجيا املعلومات 
واخل����دم����ات ال�����ص��ح��ي��ة والأغ����ذي����ة 

وغريها.
ال�صتثمارات  ر����ص���ي���د  ب���ل���غ  وق�����د 
يف  الرتاكمية  املبا�صرة  الإم��ارات��ي��ة 

وثورة  ال��رق��م��ي  والف�صاء  امل�صفرة 
ال�صطناعي  وال����ذك����اء  ال��ب��ي��ان��ات 
وطبيعة  �صكل  ت��ط��وي��ر  يف  ودوره����ا 
احلكومة  �صعيد  ع��ل��ى  ال�����ص��راك��ات 
وال���ق���ط���اع اخل���ا����ص وك���ذل���ك على 
الدول  ب��ني  فيما  العاقات  �صعيد 
وذل���ك لإر���ص��اء م�����ص��ارات م�صتدامة 
ال�صتقرار  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى  ق�������ادرة 

القت�صادي على املدى الطويل.
اجلل�صة  يف  م���داخ���ل���ت���ه  وخ��������ال 
اأداره�������������ا داين  ال����ت����ي  احل�������واري�������ة 
الأعمال  جمل�ص  رئي�ص  �صيربايت، 
ا�صتعر�ص  الإم����ارات����ي،  الأم��ري��ك��ي 
وزي�����ر الق��ت�����ص��اد ع������دداً م���ن اأب����رز 
الت�صريعية  والتعديات  امل��ب��ادرات 
الفرتة  خ��ال  ال��دول��ة  تبنتها  التي 
اإحداث  �صاأنها  م��ن  وال��ت��ي  املا�صية 
ري��ادة الأعمال  نقلة نوعية يف بيئة 
وم���ن���اخ ال���ص��ت��ث��م��ار ب��ال��دول��ة ومن 
ال�صركات  ق��ان��ون  ت��ع��دي��ات  بينها 
التملك  واإت���اح���ة ح��ري��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
اأغلب  يف  الأج����ن����ب����ي  ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ر 
الرئي�صية  القت�صادية  القطاعات 
عدد  وم��راج��ع��ة  تعديل  ج��ان��ب  اإىل 
امل��رت��ب��ط��ة بتح�صني  ال��ق��وان��ني  م��ن 
تناف�صية بيئة الأعمال بالدولة مثل 
املعامات  وقانون  الإفا�ص  قانون 
ال�صيكات  جت��رمي  ووق��ف  التجارية 
بحماية  املتعلقة  القوانني  وتطوير 
ال�صناعية  وامللكية  الفكرية  امللكية 
تطوير منظومة  اإىل جانب  وذل��ك 
قدرة  لتعزيز  والتاأ�صريات  الإقامة 
وا�صتبقاء  ا�صتقطاب  على  ال��دول��ة 

املواهب والكفاءات ورواد الأعمال.
ك��م��ا حت����دث ب���ن ط����وق ع���ن جهود 
ال����دول����ة يف ت���ط���وي���ر ب��ي��ئ��ة ق�����ادرة 
الفر�ص  وت��ن��م��ي��ة  اح��ت�����ص��ان  ع��ل��ى 
ب��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ص��اد اجل���دي���د يف 
جمالت النمو الأخ�صر والقت�صاد 
النظيفة  وال����ط����اق����ة  ال������دائ������ري 

اأبوظبي  اإم�������ارة  روؤي������ة  اأب���وظ���ب���ي، 
وفر�ص ال�صتثمار فيها والت�صهيات 
اأطلقتها  التي  اجل��دي��دة  واحل��واف��ز 
وامل�صاريع  املا�صية،  ال��ف��رتة  خ��ال 
اجل����دي����دة وف���ر����ص ال�������ص���راك���ة مع 
خال  الأمريكي  الأع��م��ال  جمتمع 

املرحلة املقبلة.
“تاأتي  ال�������ص���رف���اء:  م���ع���ايل  وق�����ال 
“�صولت”  م��ن��ت��دى  يف  م�����ص��ارك��ت��ن��ا 
التنمية  دائ�������رة  م�����ص��اع��ي  ���ص��م��ن 
لتعزيز  اأب���وظ���ب���ي،  الق��ت�����ص��ادي��ة- 
ال�صركاء  اأب���������رز  م�����ع  ال����ع����اق����ات 
جمتمع  واإط�����������اع  ال����ت����ج����اري����ني، 
يف  بامل�صتجدات  العاملي  ال�صتثمار 

قطاع الأعمال يف اأبوظبي«.
اأبوظبي  “ُتركز  معاليه:  واأ���ص��اف 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال���ن���م���و امل�������ص���ت���دام يف 
خا�صة  والبتكار؛  املعرفة  اقت�صاد 
بفر�ص  ت��ت��م��ي��ز  ال���ت���ي  ال��ق��ط��اع��ات 
التقنيات  ذل���ك  اأع��ل��ى، مب��ا يف  من��و 

التقنيات  القائمة على  وال�صناعات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة، وه���و ما 
يخلق فر�صاً متنوعة وجديدة اأمام 
بالدولة،  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���ص��ت��ث��م��ارات 
رئي�صية  قطاعات   5 معاليه  وح��دد 
تفتح اآفاقاً وا�صعة اأمام ال�صتثمارات 
املقبلة  املرحلة  بالدولة  الأجنبية 
وال�صناعة  املتجددة  الطاقة  وه��ي 
واخلدمات  وال��ت��ج��ارة  وال�����ص��ي��اح��ة 
الثورة  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اللوج�صتية 
معاليه  ودع���ا  ال��راب��ع��ة.  ال�صناعية 
من  وامل�صتثمرين  الأع��م��ال  رج���ال 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ووف�����ود ال���دول 
الأخرى امل�صاركة يف اأعمال املنتدى 
اإىل الطاع على فر�ص ال�صتثمار 
جزءاً  يكونوا  واأن  الإم���ارات  بدولة 
ال��ت��ن��م��وي اجلديد  ال���ن���م���وذج  م���ن 

للدولة خال املرحلة املقبلة.
وا�صتعر�ص معايل حممد ال�صرفاء، 
القت�صادية  التنمية  دائ���رة  رئي�ص 

املالية  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال���زراع���ي���ة 
وال�صناعة  ال�����ص��ح��ي��ة  وال���رع���اي���ة 
وال�صياحة،  وال��ط��اق��ة،  ال���دوائ���ي���ة، 
اأطلقت  وتقنية املعلومات. وموؤخراً 
اأبوظبي  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  الإم��������ارة 
ال�صناعية التي ت�صتهدف م�صاعفة 
مليار   172 اإىل  ال��ق��ط��اع  ح��ج��م 
درهم بحلول 2031 عرب ا�صتثمار 
10 مليارات درهم يف برامج تركز 
الدائري  الق��ت�����ص��اد  ت��ر���ص��ي��خ  ع��ل��ى 
الثورة  تقنيات  وتطبيق  وال��ذك��ي، 
ال���راب���ع���ة يف ظ���ل بيئة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
الفر�ص  تتيح  ج��ذاب��ة  ا�صتثمارية 
لل�صركاء وامل�صتثمرين من خمتلف 

اأنحاء العامل«.
توجه  اأن  ال�����ص��رف��اء  م��ع��ايل  واأك�����د 
ا�صرتاتيجية  اإط��اق  نحو  اأبوظبي 
امل�صفرة  والأ����ص���ول  ت�صني  للبلوك 
ياأتي  و���ص��ف��اف��ة  اآم��ن��ة  م��ن��ظ��وم��ة  يف 
حققتها  ال��ت��ي  للنجاحات  تتويجاً 

بن طوق: االإمارات توؤ�ش�ش ملرحلة جديدة من النمو امل�شتدام قائمة على االنفتاح واملرونة وال�شيا�شات اال�شتباقية

والت�صاور حيال الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك وذات الأولوية 
بني  العاقات   عمق  علي  معاليه  .موؤكدا  للجانبني  بالن�صبة 
اأهمية   ايل  لف��ت��ا   ،1974 ال��ع��ام  منذ  ب���داأت  وال��ت��ي  البلدين 
القت�صادي  التعاون  تعزيز  اإىل  ال��ربمل��اين  التعاون  يدفع  اأن 
وال�صتثماري بني البلدين، خا�صة اأن دولة الإمارات ُتعّد اأول 

�صريك جتاري للربازيل يف املنطقة العربية.
ح�صر اللقاء وفد املجل�ص الوطني الحتادي اأع�صاء جمموعة 
جلنة ال�صداقة مع برملانات دول اأمريكا الاتينية، �صعادة كل 
و�صعيد  املجموعة،  رئي�ص  الطاير  حميد  ط��ارق  الدكتور  من: 
را�صد العابدي نائب رئي�ص املجموعة، ومرمي ماجد بن ثنية 

ع�صو املجموعة، اأع�صاء املجل�ص الوطني الحتادي.  
واكد معايل �صقر عبا�ص علي اهمية اأن ت�صكل زيارتنا الربملانية 

التجاري والقت�صادي  التعاون  اأفق  اآخر لتعزيز  هذه منطلقاً 
والتجاري بني بلدينا، واهمية ان ت�صاهم  يف تطوير م�صتوى 
الطاقة  واأه��م��ه��ا  امل��ج��الت  م��ن  الكثري  يف  امل��ت��ب��ادل  ال�صتثمار 

املتجددة والأمن الغذائي.  
الإم��ارات متثل  ال�صتثمارية يف  البيئة  اأن  ايل   وا�صار معاليه 
به من  تتمتع  ملا  العاملية  ال�صتثمارية  البيئات  اأهم  اأحد  اليوم 
الأموال  و�صمان احلقوق يف  امل�صتهلك  بحماية  تتعلق  قوانني 
ي�صاف  وغريها.   ال�صناعية  امللكية  حقوق  وحماية  املنقولة، 
والتعاي�ص  الت�صامح  معقل  اليوم  الإم���ارات متثل  اأن  ذلك  اإىل 
200 جن�صية  اأكرث من  اأر�صها  التي يعي�ص على  العاملي وهي 
حتت مظلة وحماية القانون الذي يكفل لهم ممار�صة حرياتهم 

ويكفل لهم حقوقهم بالت�صاوي .

•• برازليا-الفجر:

الحتادي  الوطني  املجل�ص  رئي�ص  غبا�ص  �صقر  معايل  بحث   
، �صبل  مع معايل باولو جيدي�ص -وزي��ر القت�صاد الربازيلي  
تعزيز ع��اق��ات ال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ان��ب��ني، مب��ا ي��واك��ب عاقات 
العربية  الإم��ارات  دول��ة  بني  القائمة  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة 
حاليا  الر�صمية  زيارتة  خ��ال  ال��ربازي��ل   وجمهورية  املتحدة 
 ، الربازيل  املجل�ص ايل جمهورية  راأ���ص وفد برملاين من  علي 
المارات  دول��ة  �صفري  ال�صويدي  اأحمد  �صالح  �صعادة  بح�صور 

لدى جمهورية الربازيل. 
بالعاقات  قدما  ال��دف��ع  �صبل  مناق�صة  اللقاء  خ��ال  وج��رى 
التن�صيق  اأط��ر  وتفعيل  ال�صديقني،  االبلدين  ب��ني  االثنائية 

حتت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة االإمارات

موؤمتر ومعر�ش �شيرتيد البحري يعود جمدًدا اإىل دبي يف 2023 لي�شمل القطاع اللوج�شتي

•• دبي-الفجر: 

�صمن دورها املتوا�صل يف دعم ومتكني 
اأعلنت  املنطقة،  يف  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع 
���ص��ي��رتي��د م����اري����ت����امي، اإح�������دى اأك����رب 
اجلهات املنظمة للفعاليات واملوؤمترات 
ال��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع���امل، عن 
الرائد  وم��ع��ر���ص��ه��ا  م���وؤمت���ره���ا  ع����ودة 
مايو  يف  دب��ي  اإىل  الأو���ص��ط  ال�صرق  يف 
حتت  جديدة  بحلة  لينطلق   ،2023
�صيرتيد  وم��ع��ر���ص  “موؤمتر  ع��ن��وان 
ل��ل��ق��ط��اع ال���ب���ح���ري وال��ل��وج�����ص��ت��ي يف 
وزارة  رعاية  حتت  الأو�صط”،  ال�صرق 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، �صمن  وال��ب��ن��ي��ة  ال���ط���اق���ة 

فعاليات اأ�صبوع الإمارات البحري.
املوؤمتر  كان هذا   ،2003 العام  ومنذ 
ي�صمل  ال������ذي  ال���ب���ح���ري،  وامل���ع���ر����ص 
اأجندته  ���ص��م��ن  ال��ل��وج�����ص��ت��ي  ال��ق��ط��اع 
لأول مرة هذا العام، منا�صبة ثابتة يف 
تقومي الفعاليات البحرية يف املنطقة، 
وتعترب الن�صخة املحدثة واملطورة من 
هذا املوؤمتر واملعر�ص الن�صاط الرئي�ص 
اأ���ص��ب��وع الإم������ارات ال��ب��ح��ري، الذي  يف 
واملوردين  امل�صرتين  م��ن  ك��ل  �صيجمع 

مركًزا  باعتبارها  النمو  حتقيق  فيه 
بحرًيا عاملًيا رئي�ًصا.«

و����ص���ت���خ���دم ال���ف���ع���ال���ي���ات وال����ل����ق����اءات 
لاأ�صبوع  امل�����ص��اح��ب��ة  الج���ت���م���اع���ي���ة 
ال�صرق  يف  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع  جمتمع 
امل�صاركة  بتجربة  و�صرتتقي  الأو�صط، 
للزوار  ���ص��ي�����ص��م��ن  م���ا  الأن�������ص���ط���ة،  يف 
الكلمة  اأ�صبوًعا غنًيا وقّيًما بكل معنى 

يف دولة الإمارات.
�صتعود  التي  الأن�صطة  تلك  بني  وم��ن 
البحري  اجل����ول����ف  “يوم  جم���������دًدا  
الع�صاء  ح��ف��ل  ودع����وة  �صيرتيد”،  يف 
احل�صري، اإ�صافة اإىل جولت متعددة 
يف املرافق البحرية يف الدولة، وعدد ل 
حمدود من فر�ص التوا�صل ال�صخ�صي 
لبناء �صبكة العاقات. واختتم موريل 
�صي�صهد  ب�������ص���اط���ة،  “بكل  ب���ق���ول���ه: 
عماوؤنا يف �صيرتيد ماريتامي اأ�صخم 
حزمة تطوير لفعالياتنا القادمة، مع 
عودة اإىل التوا�صل ال�صخ�صي مبا�صرة 
مع املجتمع البحري يف دولة الإمارات، 
ت�صتحقه  ال��ذي  بامل�صتوى  يليق  ب�صكل 
اإىل  حما�صة  ب��ك��ل  ونتطلع  �صناعتنا، 

روؤيتكم يف دبي يف مايو 2023«.

القيمة  امل�صتقبلية  الفر�ص  واكت�صاف 
لتطوير الأعمال. ونحن على يقني من 
واملطورة  اجلديدة   2023 ن�صخة  اأن 
�صتوا�صل دورها  واملعر�ص  املوؤمتر  من 

يف دعم القطاع يف املنطقة.«
البحري  ه����ذا احل�����دث  ت��رك��ي��ز  ُي�����ربز 
اأكرب واأك��رث قوة على اخلدمات  ب�صكل 
التغرّي  م���دى  امل��ت��ك��ام��ل��ة  اللوج�صتية 
الذي �صهدته ال�صناعة البحرية خال 

الوقت  ويف  الأع���م���ال.  مم��ار���ص��ة  ببيئة 
التجارة  ق���ط���اع  ف���ي���ه  ي�����ص��ه��د  ال������ذي 
العاملية تغريات كربى، فاإن الفعاليات 
�صيرتيد  م��ث��ل  ال��رئ��ي�����ص��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
ل��ل��ق��ط��اع ال���ب���ح���ري وال��ل��وج�����ص��ت��ي يف 
ملواكبة  جهودنا  تتمم  الأو�صط  ال�صرق 
تلك املتغريات. وعاًما بعد عام، �صاعد 
ه����ذا احل����دث ال��ق��ط��اع ال��ب��ح��ري على 
التي تواجهه،  اإيجاد حلول للتحديات 

مكانتها باعتبارها مركًزا بحرًيا دولًيا، 
من  العديد  يف  ال�صدارة  مرتبة  يتبواأ 

موؤ�صرات التناف�صية العاملية.«
وزارة  يف  “نعمل  املن�صوري:  واأ���ص��اف   
الطاقة والبنية التحتية عن كثب مع 
البحرية،  ال�صناعة  يف  املعنيني  جميع 
البحري  التنظيمي  الإط�����ار  ل��ت��ع��زي��ز 
واحلوكمة، وحتفيز ال�صتثمار يف راأ�ص 
والرتقاء  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ب�����ص��ري  امل����ال 

الفرتات ال�صابقة؛ حيث اأ�صبحت اأكرث 
الإمداد  �صل�صلة  خ��دم��ات  م��ع  ت��داخ��ًا 
كري�ص  قال  ال�صدد،  وبهذا  والتوريد. 
�صيرتيد  جم��م��وع��ة  م���دي���ر  م������وريل، 
من  يقني  على  “اأ�صبحنا  م��اري��ت��امي: 
اإ���ص��اف��ة ق��ي��م��ة حقيقية  ق��درت��ن��ا ع��ل��ى 
نقوم  الذي  والتجارة  الأعمال  ملجتمع 
ب��خ��دم��ت��ه، م���ن خ���ال ت��و���ص��ي��ع نطاق 
فعاليتنا،  يف  نتناوله  ال���ذي  امل��ح��ت��وى 

اأعمال  قطاعات  على  الرتكيز  وزي���ادة 
خال  اأك���رب  ف��وائ��د  لتحقيق  ج��دي��دة 
توا�صلنا من جديد بعد ال�صنوات التي 
مرت علينا وكانت مليئة بالتحديات.« 
وم���وؤك���ًدا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال���ص��ت��م��اع اإىل 
اأ�صاف  ال��ق��ط��اع،  ال��ع��م��اء يف  ج��م��ه��ور 
اإىل  ك��ب��ري  ب�����ص��ك��ل  “نتطلع  م������وريل: 
نحر�ص  ال��ذي  جمهورنا  م��ع  اللتقاء 
على خدمته با�صتمرار لنتباحث حول 
العاملي،  الوباء  من  امل�صتفادة  الدرو�ص 
تقييم  لإع����ادة  الفر�صة  انتهزنا  وق��د 
دورنا، وبناًء على العديد من املحادثات 
 12 اإىل   6 اأجريناها على مدى  التي 
من  القطاع  احتياجات  لفهم  �صهور، 
ومعر�صنا  موؤمترنا  مب�صتوى  فعالية 
ال�صكل  اإىل  ت��و���ص��ل��ن��ا  امل���ن���ط���ق���ة،   يف 
اجلديد من فعاليتنا لت�صبح “موؤمتر 
البحري  للقطاع  �صيرتيد  وم��ع��ر���ص 
الأو�صط”،  ال�����ص��رق  يف  وال��ل��وج�����ص��ت��ي 
قاعدة  ا���ص��ت��ق��ط��اب  اإىل  م���ّن���ا  ���ص��ع��ًي��ا 
اأو����ص���ع م��ن ج��م��ه��ورن��ا.« وع����اوة على 
اخلدمات  ق��ط��اع  على  احل���دث  تركيز 
الإمارات  اأ�صبوع  �صي�صمل  اللوج�صتية، 
الطاقة  وزارة  ت��رع��اه  ال���ذي  ال��ب��ح��ري 
ت��ن��ظ��ي��م جمموعة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 

متنوعة من الأن�صطة ال�صاملة.
واأ�صاف موريل: “�صنعمل ب�صكل حثيث 
على اإبراز التقدم الكبري الذي اأحرزته 
دولة الإمارات، يف الوقت الذي توا�صل 

واللوج�صتي  ال���ب���ح���ري  امل��ج��ت��م��ع  يف 
مايو   18 اإىل   16 م���ن  ال���ف���رتة  يف 
للفعالية  زخًما  �صي�صيف  ما  2023؛ 
ويجعلها زاخرة باملزايا اجلديدة التي 
�صترثي جتربة امل�صاركني والزوار على 

حد �صواء.
امل��ه��ن��د���ص ح�صن حممد  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
الطاقة  وزارة  وكيل  املن�صوري،  جمعة 
البنية  �صوؤون  لقطاع  التحتية  والبنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ن��ق��ل يف دول����ة الإم�����ارات 
القطاع  “�صهد  امل���ت���ح���دة:  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�صنوات  خال  �صريًعا  من��ًوا  البحري 
القليلة املا�صية حملًيا وعاملًيا. ل�صيما 
خال اجلائحة؛ حيث اأظهرت موانئنا 
ا�صتمرارية  املحافظة على  مرونتها يف 
لتكون  ال�صاعة،  م���دار  على  العمليات 
يف  املنطقة  حل��ك��وم��ات  رئي�صة  دع��ام��ة 
احلفاظ على الإمدادات احليوية. ويف 
دولة الإمارات يعترب القطاع البحري 
بف�صل  رئ��ي�����ص��ة،  اق��ت�����ص��ادي��ة  رك���ي���زة 
وكفاءاتنا  امل���ح���دودة  غ��ري  اإم��ك��ان��ات��ن��ا 
ومواهبنا املوؤهلة التي واكبت التطورات 
املتاحقة يف هذا القطاع. وقد اأثمرت 
اجل����ه����ود امل���ت�������ص���اف���رة م����ن اأك������رث من 
اجلهات  وخمتلف  رائ����ًدا،  م��ي��ن��اًء   20
والقطاع  احل���ك���وم���ة  م����ن  ال���ب���ح���ري���ة 
اخلا�ص يف الإ�صهام مبا يزيد على 90 
املحلي  الناجت  اإماراتي يف  دره��م  مليار 
الإجمايل لدولة الإمارات. ما عزز من 

معر�ش »ويتيك�ش ودبي للطاقة ال�شم�شية« ي�شتقطب كربى ال�شركات الكورية املتخ�ش�شة يف اأنظمة املياه 
•• دبي -وام: 

“ويتيك�ص”  والبيئة  والطاقة  املياه  تكنولوجيا  معر�ص  ي�صتقطب 
ال�صركات  ك���ربى  م��ن  جم��م��وع��ة  �صنويا  ال�صم�صية  للطاقة  ودب���ي 
من  وامل���ت���ج���ددة  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  وال��ط��اق��ة  امل���ي���اه  جم���ال  يف  املتخ�ص�صة 
مثالية  من�صة  املعر�ص  يف  جتد  والتي  اجلنوبية،  كوريا  جمهورية 
وفر�صة  املجال،  عامليا يف هذا  الرائدة  الكورية  بالتجربة  للتعريف 
املنطقة  يف  ال��واع��دة  الأ���ص��واق  يف  ج��دي��دة  �صراكات  لتاأ�صي�ص  مهمة 

ودولة الإمارات العربية املتحدة.
من  والع�صرين  ال��راب��ع��ة  ال���دورة  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  وتنظم 
معر�ص تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة “ويتيك�ص” ودبي للطاقة 
ال�صم�صية يف الفرتة من 27 اإىل 29 �صبتمرب اجلاري يف مركز دبي 

التجاري العاملي.
من  ال�صركات  ك��ربى  م��ن  وا�صعة  م�صاركة  �صنويا  املعر�ص  وي�صهد 

املبتكرة،  وتقنياتها  ملنتجاتها وخدماتها  للرتويج  والعامل،  املنطقة 
ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه وال���ص��ت��دام��ة وال��ت��ق��ن��ي��ات اخل�صراء  يف ق��ط��اع��ات 
الذكية  وال�صبكات  اخل�صراء  واملباين  والنظيفة  املتجددة  والطاقة 

واملركبات الكهربائية وغريها من القطاعات احليوية.
و اأكد معايل �صعيد حممد الطاير، الع�صو املنتدب الرئي�ص التنفيذي 
ودبي  ويتيك�ص  معر�ص  ورئي�ص  موؤ�ص�ص  دب��ي،  ومياه  كهرباء  لهيئة 
دولة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  توطيد  يف  امل��ع��ر���ص  اأه��م��ي��ة  ال�صم�صية  للطاقة 
الإمارات وجمهورية كوريا اجلنوبية لتحقيق التحول اإىل القت�صاد 
التي ت�صهم يف احلد من تداعيات  املبتكرة  الأخ�صر، ودعم احللول 
ال��دول��ة واإم����ارة دب��ي لتكون  اأه���داف  ان�صجاما م��ع  امل��ن��اخ��ي،  التغري 

مركزا لت�صدير واإعادة ت�صدير املنتجات والتقنيات اخل�صراء.
اإن ال�صراكات بني الطرفني تتمحور حول عدد من جمالت  و قال 
الطاقة النظيفة واأهمها الهيدروجني منخف�ص الكربون، مما يدعم 
وال�صتحواذ  التناف�صي  الهيدروجني  لإنتاج  الإم��ارات  دولة  م�صاعي 

على 25 يف املائة من ح�صة �صوق الهيدروجني منخف�ص الكربون، 
الذي يتوقع اأن يبلغ حجمه اأكرث من 400 مليار دولر.

ال�صم�صية”  للطاقة  ودب��ي  “ويتيك�ص  ي��واك��ب   ”: معاليه  واأ���ص��اف 
التوجهات العاملية والهتمام املتزايد بال�صتثمار يف م�صادر الطاقة 
يف  التنمية  عجلة  ودف��ع  الطاقة  لإنتاج  وذل��ك  واملتجددة،  النظيفة 
العديد من القطاعات احليوية«. و اأو�صح اأن املعر�ص بو�صفه الأكرب 
من نوعه يف املنطقة واأحد اأبرز املعار�ص العاملية املتخ�ص�صة، يوؤدي 
دورا جوهريا يف حتويل دبي اإىل مركز للتميز يف التقنيات اجلديدة 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  ���ص��ف��ري��ة  لتحقيق  وال�����ص��روري��ة  ال���ازم���ة 
والو�صول اإىل ن�صبة 100 يف املائة من الطاقة النظيفة بحلول عام 
اأن الإم��ارة قطعت �صوطا كبريا نحو حتقيق  2050.. م�صريا اإىل 
احلياد  وا�صرتاتيجية   2050 النظيفة  للطاقة  دبي  ا�صرتاتيجية 
امل�صاريع  م��ن  ع��دد  دب��ي  ولدينا يف  دب��ي،  لإم���ارة   2050 الكربوين 

الرائدة عامليا يف جمال الطاقة النظيفة واملتجددة.
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املال والأعمال

املتطورة  امل��ن��ظ��وم��ة  ي��ع��ك�����ص  مم���ا 
واملتكاملة لعنا�صر البنية التحتية 
ت�صهم  وال��ت��ي  ال��دول��ة،  يف  للجودة 
القت�صادي  من����وه����ا  ت���ع���زي���ز  يف 
ريادتها  وت��ر���ص��ي��خ  وال�������ص���ن���اع���ي، 
اأن���ظ���م���ة اجل��������ودة والع���ت���م���اد  يف 
واأ�صاف:  القيا�صية.  واملوا�صفات 
اإدارة  على  دب��ي  بلدية  نعمل يف   “
بنية حتتية متكاملة للجودة على 
م�صتوى الإم��ارة، من خال تبني 
متقدمة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة 

املجتمع  اأف��������راد  وب���ي���ئ���ة  و����ص���ح���ة 
و�صمان التجارة العادلة.

اأن م�صاهمة املجل�ص يف  واأ�صار اىل 
حتقيق دولة المارات هذا الإجناز 
العاملي الهام تكمن من خال دوره 
املوا�صفات،  وت��ط��وي��ر  ت��وح��ي��د  يف 
املقايي�ص،  ن���ظ���ام  ق������درات  وب���ن���اء 
للفح�ص،  التحتية  البنية  وتعزيز 
واإطاق برامج و�صهادات املطابقة 
ملهن الأفراد واملنتجات، والهتمام 
ب�����ص��ام��ة و���ص��ح��ة وب��ي��ئ��ة اأف�����راد 
العادلة.  التجارة  املجتمع و�صمان 
وق�������ال �����ص����ع����ادة ال����دك����ت����ور ه���ال 
الكعبي اإن املجل�ص يعمل على دعم 
واحلكومية  التنظيمية  اجل��ه��ات 
واأن����ظ����م����ة  م����ع����اي����ري  ت���ط���ب���ي���ق  يف 
املنتجات،  ال��ت��زام  ل�صمان  اجل���ودة 
مبعايري  والأن��ظ��م��ة  وال��ع��ام��ل��ني، 
اجلودة ذات ال�صلة والتي حتددها 
وذل������ك بهدف  اأب����وظ����ب����ي،  اإم��������ارة 
ت��ع��زي��ز م�����ص��ت��وى ���ص��ام��ة وج���ودة 
التناف�صية  القدرة  ورف��ع  املنتجات 
واإقليمياً  حم��ل��ي��اً  امل��ن��ت��ج��ات  لتلك 
وع��امل��ي��اً. م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال �صعادة 
بلدية  الهاجري، مدير عام  داوود 
دب���ي: “ ي��اأت��ي ه��ذا الإجن���از الذي 
موؤ�صر  يف  الإم����ارات  دول���ة  حققته 
�صمن  “البنية التحتية للجودة”، 
الإجنازات املتميزة واملتاحقة لها 
العاملية،  التناف�صية  موؤ�صرات  على 

امل��ت��ب��ع��ة واك��ت�����ص��اب خربات  ال��ع��امل��ي��ة 
قدراتهم  م��ن  ت��ع��زز  ج��دي��دة  عملية 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال���ري���ادة والب���ت���ك���ار يف 
عامل ت�صميم املجوهرات. من جانبه 
اإدارة  اأ����ص���ار ���ص��ل��ط��ان ���ص��ط��اف م��دي��ر 
اإك�صبو  مركز  يف  والت�صويق  املبيعات 
املنتدى  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  اإىل  ال�����ص��ارق��ة 
�صيتيح  املجوهرات  مل�صممي  ال��دويل 

ال�صرتاتيجية  الأه����داف  حتقيق 
م�صاهمته  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��وط��ن��ي��ة، 
ال�صركاء  اح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي��ة  يف 
م�������ن ال�����ق�����ط�����اع�����ني احل����ك����وم����ي 
واملوردين  وامل�صنعني  واخل��ا���ص، 

وامل�صتهلكني.
و اأكد �صعادة عمر ال�صويدي، وكيل 
والتكنولوجيا  ال�����ص��ن��اع��ة  وزارة 
الإم��������ارات  دول������ة  اأن  امل���ت���ق���دم���ة، 
مت����ت����ل����ك م����ن����ظ����وم����ة م���ت���ق���دم���ة 
للجودة،  التحتية  البنية  لعنا�صر 
ت���دي���ره���ا ال���������وزارة، ���ص��م��ن روؤي����ة 
للم�صاهمة  وا�صحة  ا�صرتاتيجية 
يف من��و اق��ت�����ص��ادي م�����ص��ت��دام قائم 
امل��ع��رف��ة والب��ت��ك��ار، وت�صمل  ع��ل��ى 
واملوا�صفات  الفنية  الت�صريعات 
والعتماد،  واملقايي�ص،   ، القيا�صية 
وتقييم املطابقة، والرقابة وم�صح 
الأ�صواق، وتعمل من اأجل الرتقاء 
القطاع  واأداء  ب��ك��ف��اءة  امل�����ص��ت��م��ر 
ال�صناعي الإماراتي، وقدراته على 
املوا�صفات  اأف�صل  وتطبيق  تبني 
الفنية  وال�����ل�����وائ�����ح  ال���ق���ي���ا����ص���ي���ة 
والأنظمة الداعمة لأعلى معايري 

جودة الإنتاج.
ال��وزارة تركز  اأن  اأ�صاف �صعادته  و 
ال�صرتاتيجية  اأه���داف���ه���ا  ���ص��م��ن 
الوطنية  ال�صناعة  منو  دع��م  على 
وحتفيز  ت��ن��اف�����ص��ي��ت��ه��ا،  وت���ع���زي���ز 
التكنولوجيا  وت���ب���ن���ي  الب���ت���ك���ار 

•• اأبوظبي-وام: 

العربية  الإم�������ارات  دول����ة  ح��ق��ق��ت 
املتحدة املركز الأول على م�صتوى 
و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة 
موؤ�صر  يف  عاملياً   11 وال���  اأفريقيا 
للتطور  للجودة  التحتية  البنية 
ع���ن منظمة  ال�������ص���ادر  امل�������ص���ت���دام، 
ال�صناعية  للتنمية  املتحدة  المم 
الدولية  »وال�صبكة   UNIDO«
 INet/ للجودة  التحتية  للبنية 
الدول  لفئة   2022 لعام   /QI
بني  الج��م��ايل  املحلي  الناجت  ذات 
ترليون  و1  دولر  ب��ل��ي��ون   100
مثل،  دول  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��ة  دولر، 
فنلندا،  ���ص��ن��غ��اف��ورة،  ال���ربت���غ���ال، 

الدامنارك، وبلجيكيا.
فعالة  اأداة  امل���وؤ����ص���ر  ه����ذا  ي��ع��ت��رب 
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  ق�����وة  مل���ق���ارن���ة 
لتحقيق  ال��ع��امل،  دول  يف  للجودة 
امل�صتدامة  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 
وهو ما يعك�ص القدرات الإماراتية 
البنية  م���ن���ظ���وم���ة  يف  امل���ت���ق���دم���ة 

التحتية للجودة.
يرتكز املوؤ�صر على خم�صة عنا�صر 
القيا�صية  املوا�صفات  هي،  اأ�صا�صية 
وتقييم  والع���ت���م���اد  وامل��ق��اي��ي�����ص 
الوطنية  وال�����ص��ي��ا���ص��ة  امل��ط��اب��ق��ة 
ت��دع��م تطبيق  ب�����ص��ورة  ل��ل��ج��ودة، 
يف  وت�صاهم  الوطنية  الت�صريعات 

واحللول  الأن���ظ���م���ة  يف  امل��ت��ق��دم��ة 
الأعمال  بيئة  وتهيئة  ال�صناعية، 
املحليني  للم�صتثمرين  اجل��اذب��ة 
ال�صناعي،  القطاع  يف  والدوليني 
ت��دع��م��ه��ا منظومة  اأه�����داف  وه���ي 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��ج��ودة، حيث 
تطبق الوزارة و�صركاوؤها، اأكرث من 
26 األف موا�صفة قيا�صية ولئحة 
مثل  حيوية  قطاعات  �صمن  فنية 
وتكنولوجيا  امل�صتقبل  ���ص��ن��اع��ات 
والتعليم  الإدارة،  ونظم  املعلومات 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  وال�صحة 
ال���ت�������ص���ي���ي���د وال�����ب�����ن�����اء، الأغ�����ذي�����ة 
املقايي�صن،  ال��ك��ه��رب��اء،  وال���زراع���ة، 
الغزل  و  الكيمياء  وال��غ��از،  النفط 
منظومة  تدعم  ب�صورة  والن�صيج 
البنية التحتية للجودة و تعزز من 
اإقليمياً  الإم����ارات  دول��ة  تناف�صية 

وعاملياً.
التقرير  نتائج  اأن  �صعادته  اأك��د  و 
تعك�ص القدرات الوطنية املتقدمة 
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  م���ن���ظ���وم���ة  يف 
للجودة، واخلطوات التي قطعتها 
الدولة يف تهيئة البيئة الت�صريعية 
والكفاءة  للثقة  الداعمة  والفنية 
والأمان والبتكار، وقال : “ نعمل 
مع �صركائنا ال�صرتاتيجيني مثل 
جمل�ص اأبوظبي للجودة واملطابقة 
امل��رك��زي يف بلدية  و خم��ت��رب دب���ي 
العاملي  الإم����������ارات  وم����رك����ز  دب�����ي 

•• ال�شارقة- وام:

من   50 ال���  الن�صخة  فعاليات  ت�صهد 
لل�صاعات  الأو�صط  “ال�صرق  معر�ص 
مركز  ينظمه  ال���ذي  واملجوهرات” 
اإك�����ص��ب��و ال�����ص��ارق��ة ب��دع��م م���ن غرفة 
جت������ارة و����ص���ن���اع���ة ال�������ص���ارق���ة خال 
الفرتة من 5 اإىل 9 اأكتوبر 2022 
مل�صممي  ال��دويل  املنتدى  ا�صت�صافة 
املجوهرات مب�صاركة وا�صعة من اأبرز 
حول  الت�صميم  وم��ع��اه��د  موؤ�ص�صات 
ال��ع��امل وك��ب��ار امل��ت��ح��دث��ني واخل���رباء 
والعامليني  املحليني  الاعبني  واأه��م 
الذهب  و�صناعة  ت�صميم  جم��ال  يف 
جل�صات  وت���ن���اق�������ص  وامل�����ج�����وه�����رات. 
املنتدى الذي �صينظم يف ال�صابع من 
امل��ح��اور الرئي�صية  اأك��ت��وب��ر ع��دد م��ن 
امل�صتقبلي  ال���ت���وج���ه  اأب�����رزه�����ا  م����ن 
ل��ت�����ص��م��ي��م امل����ج����وه����رات والأح����ج����ار 
امل�صتخدمة  التقنيات  واأه��م  الكرمية 

على  لاطاع  الفر�صة  للم�صاركني 
اجتاهات الت�صميم اجلديدة واملبتكرة 
يف ع��امل ال��ذه��ب وامل��ج��وه��رات واأبرز 
املجال  ه��ذا  يف  امل�صتخدمة  التقنيات 
والتي �صيقدمها نخبة من املتحدثني 
واخلرباء من اأهم موؤ�ص�صات ومعاهد 
اأن  اإىل  م�صرياً  ال��ع��امل  يف  الت�صميم 
لل�صاعات  الأو�صط  “ال�صرق  معر�ص 
العام  ه��ذا  �صيت�صمن  واملجوهرات” 
من  ال���ع���دي���د  امل���ن���ت���دى  ج���ان���ب  اإىل 
والأن�صطة  وال����ربام����ج  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
املبتكرة ومن اأبرزها العر�ص اخلا�ص 
الذهب  م����ن  امل���ج���م���وع���ات  لأح�������دث 
وامل���ج���وه���رات واآخ�����ر الب���ت���ك���ارات يف 
الفاخرة  ال�����ص��اع��ات  ت�صميم  جم���ال 
والأح���ج���ار ال��ك��رمي��ة م��ن ك��ل اأنحاء 
ور�ص  ع��ق��د  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال���ع���امل 
والأحجار  امل��ج��وه��رات  ع��ن  ث��ق��اف��ي��ة 
ال��ك��رمي��ة م��ن ح��ي��ث اأن��واع��ه��ا وطرق 

ا�صتخراجها ودولها الرائدة.

لاإعتماد واجلهات املحلية املعنية 
يف كل اإمارة والقطاع اخلا�ص، على 
للموا�صفات  امل�صتمر  ال��ت��ح��دي��ث 
وامل��ق��اي��ي�����ص وال��ت�����ص��ري��ع��ات، وفق 
اإليه العامل، من  اأحدث ما تو�صل 
الإنتاجية،  قطاعاتنا  متكني  اأجل 
مبعايري  ال���ت���زام���ه���م  وم����راق����ب����ة 
اجل��������ودة وال����ك����ف����اءة واجل���������دارة، 
النمو،  حت��ق��ي��ق  ت���دع���م  ب�������ص���ورة 
وتقليل  ا����ص���ت���دام���ت���ه،  و����ص���م���ان 
ا�صتهاك املوارد، وكذلك تخفيف 

اأثر الت�صنيع على البيئة«.
وح���ول ه���ذا الإجن����از ق��ال��ت حنان 
م���ن�������ص���ور اأه�����ل�����ي، م����دي����ر امل���رك���ز 
والإح�صاء:  للتناف�صية  الحت��ادي 
يف  الإم����������ارات  دول������ة  ت����ّرب����ع  “اإنَّ 
دول  م���ت�������ص���درة  الأول  امل�����رك�����ز 
اأفريقيا،  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق 
يف  ع��امل��ي��اً   11 للمركز  وحتقيقها 
للجودة  التحتية  “البنية  موؤ�صر 
مدى  يعك�ص  امل�صتدام”،  للتطور 
حكومة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  اجل����ه����ود 
منظور  وف������ق  الإم������������ارات  دول�������ة 
روؤية  يتبنى  وا���ص��ح  ا���ص��رتات��ي��ج��ي 
القيادة الر�صيدة يف اأن تكون دولة 
الإمارات من اأف�صل دول العامل يف 

كافة الأ�صعدة«.
دولة  “حققت  اأه���ل���ي:  واأ����ص���اف���ت 
امل��رك��ز الأول ع��امل��ي��اً يف  الإم������ارات 
152 موؤ�صراَ تناف�صياً، كما جاءت 

�صمن اأف�صل 10 دول يف العامل يف 
425 م��وؤ���ص��راً م��ن اأ���ص��ل 1502 
املركز  ير�صدها  تناف�صي  م��وؤ���ص��ر 
والإح�صاء  للتناف�صية  الحت���ادي 
يف تقارير التناف�صية العاملية التي 
واأهم  الأمم��ي��ة،  الهيئات  ت�صدرها 
املنظمات الدولية يف العامل، وهذا 
موؤ�صر  يف  حققته  ال���ذي  الإجن����از 
للتطور  للجودة  التحتية  “البنية 
دولية  اإ�����ص����ادة  مي��ث��ل  امل�صتدام” 
ال�صناعة  وزارة  ب��ج��ه��ود  رف��ي��ع��ة 
و�صركائها  املتقدمة  والتكنولوجيا 
النمو  حتقيق  يف  ال�صرتاتيجيني 
امل�صتدام، وتعزيز مكانة الدولة يف 

تقارير التناف�صية العاملية«.
وبهذه املنا�صبة اأكد �صعادة الدكتور 
ه���ال ح��م��ي��د ال��ك��ع��ب��ي اأم����ني عام 
جمل�ص اأبوظبي للجودة واملطابقة 
حر�ص حكومة امارة ابوظبي على 
ت��ر���ص��ي��خ دع��ائ��م الق��ت�����ص��اد املبني 
تواجدها  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى 
العاملية من خال  الأ�صواق  داخ��ل 
للجودة  حت���ت���ي���ة  ب���ن���ي���ة  ت���ط���وي���ر 
للجودة  ال��ع��امل��ي��ة  للمعايري  وف��ًق��ا 
واملطابقة وذلك من خال توحيد 
قدرات  وبناء  املوا�صفات،  وتطوير 
البنية  وت��ع��زي��ز  امل��ق��اي��ي�����ص،  ن��ظ��ام 
التحتية للفح�ص، واإطاق برامج 
و���ص��ه��ادات امل��ط��اب��ق��ة مل��ه��ن الأف����راد 
ب�صامة  واله���ت���م���ام  وامل��ن��ت��ج��ات، 

املُ�صنع  والأمل���ا����ص  الأح���ج���ار  دم���ج  يف 
ت�صليط  اإىل  بالإ�صافة  املختربات  يف 
ال�����ص��وء ع��ل��ى ط���رق ت��ط��وي��ر املعارف 
والتدريب  التعليم  وف��ر���ص  املهنية 
يف  ال��ري��ادة  لتحقيق  املتاحة  العاملية 
���ص��ن��اع��ة وت�����ص��م��ي��م امل���ج���وه���رات اإىل 
التطورات  اأه����م  ا���ص��ت��ع��را���ص  ج��ان��ب 
ت�صميم  ع�����امل  يف  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 

املجوهرات. واأكد �صعادة �صيف حممد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز  ال��رئ��ي�����ص  امل���دف���ع 
الن�صخة  فعاليات  اأن  ال�صارقة  اإك�صبو 
ال� 50 من معر�ص “ال�صرق الأو�صط 
اإىل  �صت�صهد  واملجوهرات”  لل�صاعات 
ج��ان��ب امل��ن��ت��دى ب��رام��ج وور�����ص عمل 
واأن�صطة مبتكرة تنظم للمرة الأوىل 
اإط����ار  ت���اري���خ احل�����دث وذل�����ك يف  يف 
حر�ص املركز على تقدمي دورة تليق 
كواحد  للمعر�ص  ال���رائ���دة  ب��امل��ك��ان��ة 
املتخ�ص�صة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأه�����م  م���ن 
م�صتوى  على  وامل��ج��وه��رات  بالذهب 
ال�����ص��رق الأو����ص���ط واإف��ري��ق��ي��ا م�صرياً 
مل�صممي  ال��دويل  املنتدى  اأهمية  اإىل 
اأجندة  من  يت�صمنه  مبا  املجوهرات 
ا�صت�صراف  يف  حوارية  وجل�صات  عمل 
الذهب  وت�صميم  �صناعة  م�صتقبل 
ال�صناعة  ه���ذه  ودع����م  وامل���ج���وه���رات 
للعاملني  الفر�صة  اإتاحة  خال  من 
املمار�صات  اأف�صل  على  للتعرف  بها 

واملعرفة،  الب���ت���ك���ار  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة 
املتعاملني  احتياجات  تلبي  ال��ت��ي 
احليوية  امل�����ج�����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
توفر  اإىل  اإ���ص��اف��ًة  والتخ�ص�صية، 
امل�����خ�����ت�����ربات ال���ف���ن���ي���ة خل����دم����ات 
واملتقدمة  والع���ت���م���اد  ال��ف��ح�����ص 
اإطار حر�صنا على  وذلك يف  عاملياً 
الر�صيدة  القيادة  توجيهات  تنفيذ 
يف ت��ع��زي��ز ج���ودة احل��ي��اة يف اإم���ارة 
ري���ادت���ه���ا �صمن  وت���ر����ص���ي���خ  دب������ي، 

موؤ�صرات النمو والأداء العاملية«.

االإمارات االأوىل بال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا يف موؤ�شر »البنية التحتية للجودة«

»االحتاد للطريان« واحدة من اأكرث �شركات الطريان التزاما مبواعيد الرحالت يف العامل
•• اأبوظبي -وام:

املا�صي معدل  اأبريل  �صّجلت الحت��اد للطريان، منذ 
�صمن  الرحات  و�صول  ملواعيد   83% بن�صبة  اأداء 
15 دق��ي��ق��ة م��ن ال��وق��ت امل��ح��دد مم��ا ج��ع��ل الناقلة 
التزاًما  ال����ط����ريان  ����ص���رك���ات  اأك�����رث  ���ص��م��ن  ت�����ص��ّن��ف 
مبواعيد الرحات يف ال�صرق الأو�صط والعامل خال 
بح�صب  وذل���ك  ال�����ص��ي��ف،  مل��و���ص��م  ال�صفر  ذروة  ف���رتة 
البيانات التي �صجلتها جمموعة حتليات الطريان 

العاملية “اأو اإيه جي«.
اأبريل  م��ن��ذ  ل��ل��ط��ريان  الحت�����اد   OAG واأدرج������ت 
باملواعيد،  الل���ت���زام  لئ��ح��ة  ت�صنيفات  يف   ،2022

ال�صتفادة  واخلدمة عرب  الت�صغيلية  الكفاءة  لتعزيز 
م���ن اأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات وو����ص���ع ال�����ص��ي��وف دائ���ًم���ا يف 
الطريان  عمليات  ف���رق  اأول��وي��ات��ه��ا. وحت��ر���ص  ق��م��ة 
كافة  ت�صغيل  �صمان  على  لدينا  الأر�صية  والعمليات 
رح���ات الحت���اد للطريان ب��اأم��ان وم��وث��وق��ي��ة، ومن 
دون ت��اأخ��ري. وي��اأت��ي الل��ت��زام مبواعيد ال��رح��ات يف 
“اأو  التفاين.” وحت���دد  ل��ه��ذا  ث��م��رة  امل��ح��دد  ال��وق��ت 
ب��األ يتجاوز  الرحات  الل��ت��زام مبواعيد  اإي��ه جي” 
املحدد، وهو  15 دقيقة عن وقتها  اأي رحلة  و�صول 
الأخ����ذ يف  م��ع  ال���ط���ريان،  �صناعة  قيا�صي يف  م��ع��ي��ار 
التي ميكن  املتغرية  العوامل  العتبار جمموعة من 

اأن توؤثر على العمليات الت�صغيلية.

ال�صرق  يف  القليلة  ال��ط��ريان  ���ص��رك��ات  م��ن  ك��واح��دة 
ت�صل  ن�صبة  لتحقيق  با�صتمرار  تعمل  التي  الأو�صط 
و�صول  م��واع��ي��د  يف  ال���دق���ة  ح��ي��ث  م���ن   80% اإىل 
ال���رح���ات ول��دي��ه��ا اأدن�����ى م���ع���ّدل م���ن ن��اح��ي��ة اإلغاء 

الرحات يف العامل.
التنفيذي  الرئي�ص  البلوكي،  ع��ب��داهلل  حممد  وق��ال 
للعمليات الت�صغيلية والتجارية يف الحتاد للطريان: 
اأداء الحتاد للطريان امل�صتقر خال مو�صم  “ُيظهر 
بالتحديات، التزام ال�صركة  ال�صيف الذي كان مليئاً 
املحدد  الوقت  يف  رحاتها  و�صول  مبواعيد  الرا�صخ 
وتابع  ل�صيوفها.”  اجل���ودة  عالية  جت��رب��ة  وت��وف��ري 
طرق  ع���ن  ب��ا���ص��ت��م��رار  ل��ل��ط��ريان  الحت�����اد  “تبحث 

دوالر �شعر   97.66
�شلة خامات »اأوبك«

•• فيينا -وام:

�صلة  �صعر  اأن  “اأوبك”  للنفط  امل�صدرة  ال��دول  منظمة  اأعلنت 
الدول  اإنتاج  13 خاما من  اأ�صعار  التي ت�صم متو�صط  خاماتها 

الأع�صاء و�صل اإىل 97.66 دولر للربميل اأم�ص الأول.
وذكرت “اأوبك” - يف ن�صرتها ال�صادرة اأم�ص- اأن املعدل ال�صنوي 
ل�صعر ال�صلة بلغ نحو 69.89 دولر للربميل يف العام 2021، 
اأوبك  ���ص��ل��ة  وت��ت��ك��ون   .2020 يف  ل��ل��ربم��ي��ل  دولر  و41.47 
املرجعية للخامات من 13 خاماً ميثل كل منها نفط ال�صادرات 

الأ�صا�ص لكل دولة من البلدان الأع�صاء يف املنظمة.

•• عجمان-الفجر:

اجلناحي  ع��ل��ي  حم��م��د  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
ل��ق��ط��اع تنمية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
ال��ت��ج��ارة وال��ع��اق��ات ال��دول��ي��ة يف 
و���ص��ن��اع��ة عجمان،  غ��رف��ة جت����ارة 
� رئي�ص  ���ص��ع��ادة ع��رب��ي اب��وب��ك��روف 
�صانت  التجارة اخلارجية يف  دائرة 
بح�صور  ال���رو����ص���ي���ة  ب���ط���ر����ص���ربج 
القن�صل   � ف��وم��ني  اول���ي���غ  ���ص��ع��ادة 
والوفد  الحت��ادي��ة،  لرو�صيا  ال��ع��ام 
�صمن  وذل��ك  امل��راف��ق،  القت�صادي 
لتنويع  ع���ج���م���ان  غ����رف����ة  ج����ه����ود 
���ص��راك��ات��ه��ا اخل��ارج��ي��ة وف��ت��ح اآفاق 

عن  نبذة  الرو�صي  للجانب  وق��دم 
لقت�صاد  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  امل���ق���وم���ات 
املتاحة  اإم�����ارة ع��ج��م��ان وال��ف��ر���ص 
البناء  “ال�صناعة،  ق��ط��اع��ات  يف 
ال�صياحة،  ال��ع��ق��ارات،  والت�صييد، 
املوا�صات،  ال�����ص��ح��ة،  ال��ت��ع��ل��ي��م، 
التحتية  وال����ب����ن����ي����ة  اخل������دم������ات 
وغريها من القطاعات” مو�صحاً 
على  حري�صة  عجمان  حكومة  اأن 
اع��م��ال ج��اذب��ة تتميز  بيئة  ت��وف��ري 
ب�صهولة ممار�صة العمال وتوفري 

والتبادل  الق���ت�������ص���ادي  ل��ل��ت��ع��اون 
التجاري.

التعاون  ���ص��ب��ل  احل�������ص���ور  وب���ح���ث 
امل���������ص����رتك وت���ن���م���ي���ة ال����ع����اق����ات 
الثنائية بني اإمارة عجمان و�صانت 
بهدف  ال����رو�����ص����ي����ة  ب����ط����ر�����ص����ربج 
اإىل  البينية،  التجارة  حجم  زي��ادة 
والفر�ص  املزايا  ا�صتعرا�ص  جانب 

ال�صتثمارية املتاحة يف البلدين.
الغرفة،  م��ق��ر  يف  ال���ل���ق���اء  ح�����ص��ر 
مروان حارب مدير اإدارة الرتويج 

وال�����ع�����اق�����ات ال�����دول�����ي�����ة وخ����ال����د 
الدار�صات  اإدارة  مدير  ال�صام�صي 

القت�صادية يف غرفة عجمان.
حممد  رح���ب  ال��ل��ق��اء  م�صتهل  ويف 
اجل��ن��اح��ي ب��احل�����ص��ور، واأك����د على 
ع����م����ق وم����ت����ان����ة ال�����ع�����اق�����ات بني 
القائم  بالتعاون  م�صيداً  البلدين، 
عجمان  غ����رف����ة  ب����ني  وامل�������ص���ت���م���ر 
واجلانب الرو�صي لتعزيز العاقات 
وت���ن���وي���ع ق����ن����وات ال���ت���وا����ص���ل بني 

اأ�صحاب العمال من البلدين.

����ص���ان  م����ن����ت����دى  ل���ل���م�������ص���ارك���ة يف 
ب��ط��ر���ص��ربغ الق��ت�����ص��ادي ال���دويل، 
وال�����������ذي مي����ث����ل م���ن�������ص���ة دول����ي����ة 
وال�صراكة  وال���ت���ع���اون  ل��ل��ت��وا���ص��ل 
واجلهات  الرو�صية  ال�صركات  بني 
امل�صاركة  اأن  م��و���ص��ح��ا  امل�����ص��ارك��ة، 
�صيوفر  ال���ب���ل���دي���ن  ف���ع���ال���ي���ات  يف 
العاقات  ل���زي���ادة  رئي�صية  ب��واب��ة 

القت�صادية.
ت��ب��ادل احل�صور  ال��ل��ق��اء  ويف خ��ت��ام 
واأكد  التذكارية،  والهدايا  ال��دروع 
تبادل  �����ص����رورة  ع���ل���ى  اجل���ان���ب���ان 
اللقاءات  وعقد  وال��زي��ارات  الوفود 

امل�صرتكة.

القت�صادية،  ال���ع���اق���ات  ت��ن��م��ي��ة 
الفعاليات  ت���ن���ظ���ي���م  و�������ص������رورة 
بح�صور  امل�������ص���رتك���ة  وامل����ع����ار�����ص 
البلدين  م���ن  الع���م���ال  اأ����ص���ح���اب 
وتبادل  والتعاون  ال�صراكة  لتعزيز 
اخلربات ور�صد الفر�ص املتاحة يف 
كا من عجمان و�صانت بطر�صربج 

الرو�صية.
����ص���ع���ادة عربي  اأك������د  م����ن ج���ان���ب���ه 
التجارة  دائ��رة  رئي�ص   � ابوبكروف 
بطر�صربج  ���ص��ان��ت  يف  اخل���ارج���ي���ة 

الرو�صية  ال�صركات  ان  ال��رو���ص��ي��ة، 
من �صانت بطر�صربغ مهتمة بتنمية 
عاقاتها وتعاونها مع نظرائها يف 
عجمان، وزيادة حجم ال�صتثمارات 
ظل  يف  ل�صيما  التجاري  والتبادل 
تنوع املنتجات يف البلدين والفر�ص 
هذا  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  املتاحة 
يف  التعاون  �صبل  بحث  جانب  اإىل 
املجال ال�صياحي وا�صتغال الزخم 

والتنوع الثقايف لكا البلدين. 
اإىل غ��رف��ة عجمان  ال��دع��وة  وق���دم 

خدمات مرنة و�صريعة. 
اأن غرفة  واأك���د حممد اجل��ن��اح��ي، 
عجمان بتوجيهات جمل�ص الإدارة 
�صراكاتها  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ح��ري�����ص��ة 
اخل��ارج��ي��ة مب��ا ي�����ص��ب يف اأه����داف 
الرامية  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��غ��رف��ة 
ا�صتدامة ومنو جمتمع  اإىل تعزيز 
العمال وتنويع ممكنات التناف�صية 

و�صناعة م�صتقبل العمال.
ه���ذا واأك����د اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى اأهمية 
تبادل الدرا�صات واملعلومات بهدف 

قادة ال�شناعة والتكنولوجيا العامليون يجتمعون يف 
بيت�شربغ الإعادة �شياغة م�شتقبل قطاع ال�شناعة العاملي

حاكم  فيتزجريالد،  وريت�صارد  بيت�صربغ،  عمدة  جيني،  واإد 
مقاطعة األيغاين و�صعادة عمر اأحمد �صوينع ال�صويدي، وكيل 
الفعالية  وت�صهد  املتقدمة.  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة 
اأي�صا م�صاركة عدد من كبار امل�صوؤولني والروؤ�صاء التنفيذيني 
وروؤ����ص���اء ك��ربي��ات ال�����ص��رك��ات الأم��ري��ك��ي��ة والإم���ارات���ي���ة، مبا 
الرئي�ص  الإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ك�����راويل،  دان��ي��ي��ل  ذل���ك  يف 
جون�صون،  وهاكان  تريومف،  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�ص 
وبريان  ك��وف��ي�����ص��رتو،  ���ص��رك��ة  ورئ��ي�����ص  اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص 
اآيه  اآرغ��و  ل�صركة  التنفيذي  والرئي�ص  املوؤ�ص�ص  �صالي�صكي، 
كامان،  ل�صركة  التنفيذي  واملدير  الرئي�ص  وال�ص،  واإيان  اآي، 
وبيرتا ميت�صل، الرئي�ص واملدير التنفيذي ل�صركة كاتالي�صت 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  امل��ح��م��ود  ع��م��ر  وامل��ه��ن��د���ص  كونيك�صني، 
ل�صندوق تطوير قطاع الت�صالت وتقنية املعلومات يف هيئة 
جناحي،  ومن�صور  الرقمية،  واحلكومة  الت�صالت  تنظيم 
واإ�صماعيل علي عبداهلل،  �صند؛  التنفيذي ملجموعة  الرئي�ص 
فال�صيوين،  وما�صيمو  �صرتاتا،  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص 
الرئي�ص التنفيذي لاحتاد لئتمان ال�صادرات، �صركة حماية 

الئتمان التابعة للحكومة الحتادية بدولة الإمارات .

•• بيت�شربغ -بن�شلفانيا-وام:

فعاليات  ل�صت�صافة  الأم��ري��ك��ي��ة  بيت�صربغ  مدينة  ت�صتعد 
الن�صخة الأوىل من »GMIS America« التي جتمع اأكرث 
القطاعني  م��ن  والتكنولوجيا  ال�صناعة  ق��ادة  م��ن   60 م��ن 
�صبل  ملناق�صة  العامل  اأنحاء  احلكومي واخلا�ص من خمتلف 
النبعاثات  م��ن  واحل���د  ال��ع��امل��ي  ال�صناعي  ال��ق��ط��اع  تطوير 
�صبتمرب   30 و   28 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  ال��ك��رب��ون��ي��ة وذل����ك يف 
اجلاري. وتنطلق GMIS America، التي يفتتح فعالياتها 
توما�ص وولف، حاكم ولية بن�صلفانيا مبركز ديفيد لوران�ص 
نوازن  ك��ي��ف  الأه������داف:  “تواأمة  ���ص��ع��ار  ل��ل��م��وؤمت��رات، حت��ت 
املناخي”،  للتغري  والت�صدي  ال�صناعي  القطاع  تطوير  بني 
النقا�صية  واجلل�صات  الرئي�صية  الكلمات  من  ع��ددا  وت�صهد 
التي تتطرق ملناق�صة كيفية ت�صريع جهود توظيف التقنيات 

املتقدمة يف القطاع ال�صناعي وتعزيز ا�صتدامته.
واخلرباء  ال��ق��رار  ل�صناع   GMIS America وت��وف��ر 
ال�صيا�صات  �صياغة  فر�صة  ال��دول��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات  وال�����ص��رك��ات 
من  ال��ت��ي  املتكاملة  الأع��م��ال  ومن���اذج  والتطبيقات  والأط����ر 
النبعاثات  من  احلد  و  التدويرية  ال�صناعات  تعزيز  �صاأنها 
تقنيات  توظيف  القمة  اأع��م��ال  ج��دول  ويناق�ص  الكربونية. 
الذكاء ال�صطناعي،  الرابعة مبا يف ذلك،  ال�صناعية  الثورة 
النانو  وتكنولوجيا  الأ�صياء  واإنرتنت  ال�صحابية،  واحلو�صبة 

بهدف تعزيز العتماد على الطاقة النظيفة يف القطاع.
يف  امل�صاركني  احلكوميني  وامل�صوؤولني  ال��وزراء  قائمة  وت�صم 
GMIS America كا من معايل الدكتور �صلطان بن 
اأحمد اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة وجريد 
مولر، املدير العام ملنظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية 
/يونيدو/ وديان فاريل، القائم باأعمال وكيل وزارة التجارة 
ال�صرفاء  علي  حممد  ومعايل  الدولية  للتجارة  الأمريكية 
اأبوظبي،  يف  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  رئي�ص  احل��م��ادي 

غرفة عجمان تبحث التعاون االقت�شادي مع �شانت بطر�شربج الرو�شية

اإك�شبو ال�شارقة ي�شت�شيف املنتدى الدويل مل�شممي املجوهرات يف اأكتوبر املقبل

اليوم.. بدء فرتة حظر تعامالت مطلعي ال�شركات املدرجة
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن �صوق اأبوظبي لاأوراق املالية اأن فرتة حظر تعامات 
مطلعي ال�صركات املدرجة �صتبداأ اعتباراً من اليوم اجلمعة 

املوافق 16 �صبتمرب اجلاري.
وذكر ال�صوق – يف تعميم ب�صاأن فرتة احلظر اخلا�صة بتداول 
املطلعني - اأن فرتة احلظر �صت�صتمر حلني الإف�صاح الكامل 
عن البيانات املالية للربع الثالث من العام اجلاري 2022. 

واأو�صح ال�صوق اأن هذا القرار �صيعمم على جميع ال�صركات 
املُدرجة وجميع الإدارات والو�صطاء املعتمدين وامل�صتثمرين 

لدى ال�صوق.
ال��ن��ظ��ام اخل��ا���ص بالتداول  م��ن   ”14“ امل����ادة رق���م  ووف���ق 
املالية  الأوراق  وحفظ  امللكية  ونقل  والت�صويات  واملقا�صة 
ل�صنة  وال�صلع  املالية  الأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�ص  ق��رار  من 
ال�صركة  اإدارة  واأع�صاء جمل�ص  2001، يحظر على رئي�ص 
اأي  اأو  العام  ومديرها  ال�ص�وق  ف�ي  املالية  اأوراق��ه��ا  املُ��درج��ة 

لل�صركة  اجلوهرية  املعلومات  على  املطلعني  املوظفني  من 
�صفة  ب���اأي  اأو  ال��غ��ري  بوا�صطة  حل�صابه  اأو  بنف�صه  التعامل 
اأو  ذات��ه��ا  لل�صركة  املالية  الأوراق  يف  غ��ريه  حل�صاب  اأخ���رى 
ال�صركة الأم اأو التابعة اأو ال�صقيقة اأو احلليفة لتلك ال�صركة، 
ال�صوق،  اأوراقها يف  ال�صركات مدرجة  اأي��اً من هذه  اإذا كانت 
املالية  ال��ف��رتة  نهاية  م��ن  ي��وم��اً  ع�صر  خم�صة   ”15“ قبل 
الربعية اأو الن�صف ال�صنوية اأو ال�صنوية وحلني الإف�صاح عن 

البيانات املالية.
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العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:1355/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�صر رقم 854

والر�صوم  دره��م  مليون   )1000000( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�صوع 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام . 

املدعي:جي�صا اندوزو برييتي
عنوانه:المارات - امارة دبي - املحي�صنة 2 �صارع الثامن ع�صر بجوار �صوبرماركت ازهار املدينة �صكن عمال 

رقم 43
املطلوب اإعانه :  1- حممد امني علي طاهري  -  �صفته : مدعي عليه 

وقدره  مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��ان  مو�صوع 
)1000000( مليون درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�صداد التام - وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء  املوافق  2022/9/20  ال�صاعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�صي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اإعالن يف الق�صية التنفيذية  بالن�صر 

جزئي مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003010/ 
اإىل املحكوم عليه : �صاداهلل خان �صعد اهلل خان 

حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ:تاك�صي الراحة 
يف   - اجلن�صية  �صيني   - ابويوكيومو  الغني  ال�صيد/عبد  مديرها  قانونا  وميثلها  ذ.م.م 
اأن املحكوم له املذكور   الق�صية امل�صار اليها اعاه  ، يف الق�صية امل�صار اليها اعاه، ومبا 
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف :16397.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاه خال )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعانك/اإعانكم  تاريخ  من 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
MOJAU_2022- 0088832 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن
حيث ان ال�صيد:را�صل بروا فاين بروا - بنغايل اجلن�صية ميلك الرخ�صة التجارية )برج املدام 
بال�صارقة مبوجب رخ�صة  تا�ص�صت  والتي  ال�صيارات( رخ�صة جتارية  لت�صليح كهرباء ومكيفات 
البيع  يف  يرغب  اجلن�صية  بنغايل   - بروا  بروافاين  ال�صيد:را�صل  ان  حيث   772780 رقم 
والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية )برج املدام لت�صليح كهرباء ومكيفات ال�صيارات( 
الرخ�صة  تنازل �صاحب  - �صرييانكي اجلن�صية  ليب  ا�صما  ال�صيد:كليل  100% اىل  البالغة 

لخر - تغيري وكيل اخلدمات .
2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�ص 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع 

ال�صبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
MOJAU_2022- 0088843 رقم املعاملة

تنازل/وبيع 
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/مو�صى جان مريا جان مريا جان - اجلن�صية افغان�صتان يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد:اخرت حممد امري حممد 
ال�صارقة  بامارة  تاأ�ص�صت  والتي  دبي(  برج  )خمبز  امل�صماة  الرخ�صة  يف  افغان�صتان  اجلن�صية   -
 - بال�صارقة  القت�صادية  التنمية  دائرة  ال�صادرة من   573064 رقم  امل�صماه  رخ�صة  مبوجب 

تعديات اخرى:تنازل �صاحب الرخ�صة لخر .
2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�ص 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
MOJAU_2022- 0088888 رقم املعاملة

تنازل/وبيع 
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/عبدالرحمن زهري البلدي - اجلن�صية �صوريا يرغب يف البيع 
اجلن�صية   - البلدي  زهري  ال�صيد:علي  اىل  وذلك   %50 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل 
ال�صارقة مبوجب رخ�صة  بامارة  تاأ�ص�صت  الرخ�صة )او�صكار خلدمات الفراح( والتي  �صوريا يف 
رقم:528108 ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة - تعديات اخرى ان�صحاب 

�صريك .
2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�ص 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
MOJAU_2022- 0088991 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن بالن�صر 
العربية  المارات  اجلن�صية  �صاحب  الدين  �صم�ص  ال�صيده/ملكه  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن  البيع  ترغب يف   784196374961090 رقم  هوية  بطاقة  املتحدة وحتمل 
الهند ويحمل  ، اجلن�صية  ال�صيد حممد عبدالقيوم  100% وذلك اىل  البالغة  كامل ح�صتها 
ال�صابعة لتجارة  بطاقة هوية رقم:784196921380943 يف الرخ�صة امل�صماه )اللوؤلوؤة 
املاب�ص اجلاهزة( والتي تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 511729 ال�صادرة من 
دائرة التنميه القت�صادية بال�صارقة - تعديات اخرى تنازل �صاحب الرخ�صة لخر - تغيري 

ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات .
2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�ص 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
MOJAU_2022- 0077828 رقم املعاملة

تنازل/وبيع  
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/نيل �صاميندا كومارا وارناكو ل�صوريا - اجلن�صية �صريانكا 
البالغة  ح�صتهما  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغبان   - فيلو  �صيتريا  وال�صيد/�صتهيانندن   ،
100% وذلك اىل ال�صيدة:ثيواراكا �صري�صكانتاراجاه - اجلن�صية �صريانكا وذلك يف الرخ�صة 
املهنية بوكيل خدمات امل�صماه )النجاة ل�صيانه ال�صيارات( املرخ�صة برقم 781540 ال�صادرة 
من دائرة التنمية القت�صادية بحكومة ال�صارقة - تعديات اخرى:مت تغيري ال�صكل القانوين 

من �صراكه اعمال مهنية اىل موؤ�ص�صة فرديه بوكيل خدمات .
2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�ص 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70021

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اإنذار عديل بالن�صر

 رقم )2022/1/256453(
150643/2022

املنذرة:فريبا عبد املجيد خياطيان
املنذر اليها:املا�صة احلمراء للتجارة العامة - جمهول حمل القامة

يخطر املنذر املنذر اليه برد ال�صحنة حمل التفاق مع رد املبالغ امل�صلمة اليها وهي �صعر 
حمل ال�صلعة بقيمة 12.000 درهم ومبلغ 5280 درهم عن كل اجرة احلمل وذلك 
خال ا�صبوع من تاريخ ا�صتامها لهذا النذار وال �صت�صطر �صن�صطر املنذرة اىل اتخاذ 
للمنذرة عن  بالتعوي�ص  املطالبة  ومنها  الازمة جتاهكم  القانونية  الج��راءات  كافة 

كامل ال�صرار املادية والدبية عو�صا عن اخل�صائر واي ا�صرار اخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اإنذار عديل بالن�صر

 رقم )2022/150647(
املنذرة:عبداهلل الر�صتماين للعقارات �ص.ذ.م.م

املنذر اليها:ميم كونيكت خلدمات ا�صدار بطاقات الولء �ص.ذ.م.م
 203 رقم  مكتب  عن  عبارة  جتارية  وحدة  ايجار  عقد  اليها  املنذر  مع  املنذرة  ابرمت  �صابق  بتاريخ   -1
مبنطقة   313-103 رق��م  الر����ص  قطعة  على  املقامة  )الر�صتماين(   1 احلمرية  بناية  م��ن   2 الطابق 
 -2 87.200 درهم  2023/7/19 مقابل مبلغ  احلمريه وملدة �صنة مبوجب عقد ايجار ينتهي بتاريخ 
وحيث ان املنذر اليها غري منتظم يف �صداد القيمة اليجارية مبوعد ا�صتحقاقها وقد ترتب يف ذمته مبلغ 
وقدره )22.460( درهم مل يقم املنذر اليه ب�صدادها رغم املطالبة املتكررة بال�صافة اىل الر�صوم الدارية 

املرتتبة عليه مبوجب البند 2.2 من عقد اليجار 
لذلك:مبوجبه فان املنذرة تخطر املنذر اليها بهذا الخطار العديل ن�صرا ب�صرورة �صداد املبالغ املرت�صدة 
الجراءات  اتخاذ  اىل  املنذرة  �صت�صطر  وال  الخطار  هذا  تبلغكم  تاريخ  يوما من  ذمتها خال ثاثون  يف 
القانونية اخلا�صة ورفع الدعوى املو�صوعية للمطالبة بكافة امل�صتحقات والخاء و/او اية حقوق اخرى 

يخولها القانون او العقد وت�صمينكم ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
اغفال   طلب   SHCFICIREQJC2022 /0005673 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : براتيما �صيرتى - جمهول حمل القامة .
الدعوى/براتيما  يف  اخل�صم  الزام  والجنليزية  العربية  باللغة  ن�صرا  عليه  املدعي  لعان 

�صيرتى مببلغ وقدره )4650( درهم بال�صافة بالر�صوم وامل�صاريف .
ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/27 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 10 ( �صخ�صيا 
امل�صتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  ع�صرة  على  تزيد  ل  مدة  وذلك خال 

رقمها اعاه - بو�صفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/13  
مكتب اخلدمات الق�صائية      

عائ�صة عبد اهلل اآل علي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
MOJAU_2022- 0088923 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع  - اإعــالن تنــــازل 
الأطراف  بني  الرخ�صة  عن  تنازل  على  بالت�صديق  العام  العدل  الكاتب  �صيقوم  انه  العلم  يرجى 

املذكورة.
من الطرف الأول :  غام عبا�ص اخرت حممود - اجلن�صية باك�صتان عن ح�صته البالغة %100

اإىل الطرف الثاين : عايد ر�صول غام ر�صول - اجلن�صية باك�صتان بن�صبة %50
الطرف الثالث:مدثر ح�صني حممد �صرور - اجلن�صية باك�صتان بن�صبة %50

بال�صم التجاري )مدثر ح�صني خلدمات التو�صيل(  ن�صاط الرخ�صة )خدمات تو�صيل طلبات 
املواد الغذائية( واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف ال�صارقة - ال�صارقة رخ�صة مهنية رقم 

795577 ال�صادرة  بتاريخ  2021/12/27   يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل

بعد انق�صاء 14 يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70021

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اعالن بالن�صر        
 1850/2022/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- بي اي �صي للمقاولت �ص.ذ.م.م   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :ال�صنابل الذهبية للمقاولت �ص.ذ.م.م 

طلب ا�صت�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/8/29 بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )140.813.21( درهم مائة واربعون الف 
وثمامنائة وثاثة ع�صر درهم وواحد وع�صرون فل�ص والفائدة القانونية بواقع 5% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف - ولكم احلق يف التظلم المر 
او ا�صتئنافه بح�صب الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من الائحة التنظيمية 

لقانون الجراءات املدنية . 
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

 اعالن بالن�صر
1853/2022/305 ا�صتئناف جتاري  

مذكرة اإعان بالن�صر )اإ�صتئناف(
تفا�صيل الإعان بالن�صر 

اىل امل�صتاأنف �صدهم /1- �صركة كاليتا انف�صت اي/ا�ص - وميثلها مديرها رينيه فيندر �صليف 2- �صميث اند كني 
للو�صاطة العقارية �ص.ذ.م.م 3- �صميث باجنامني جام�ص 4- �صركة ان يف راندير�ص اأي/ا�ص - وميثلها مديرها 
نيل�ص فيندر�صليف 5- �صركة مي�صيل فيندر�صليف هولدينج اي بي ا�ص 6- رينيه هوج فيندير�صليف - ب�صفته  
�صركة   -8 ا�ص  بي  اأي  امل��ريا  �صركة   -7 اي/ا���ص  هولدينج  فيندر�صليف  رينيه  �صركة  مدير  وب�صفته  ال�صخ�صية 
ام اي كي اي انف�صت اي بي ا�ص - وميثلها مديرها كار�صتني مي�صيل ومي�صيل فرانك 9- نيل�ص فيندر�صليف - 
ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته مدير �صركة ان يف هولدينج ايه بي ا�ص  - جمهويل حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف 
/ جابر نعمة كينجر - وميثله:العنود ال�صيبة علي �صامل الدرمكي - قد ا�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 
2022/695 جتاري جزئي -  وحددت لها جل�صه يوم الربعاء املوافق 2022/10/5 ال�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة 
التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
00000

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اعالن اأمر اأداء بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:510/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�صوع الدعوى : املطالبة با�صدار المر بالزام املطلوب �صده بان يوؤدي للطالبة مبلغ )12.950( درهم 
اثني ع�صر الف وت�صعمائة وخم�صون درهم ا�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق 

يف 2012/5/1 وحتى ال�صداد التام . 
املدعي:جامعة اجلزيرة �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديرة - دبي - �صارع 2 - مبنى �صالح بن لحج - �صقة 213 - 
مقابل م�صت�صفى ويليكري - وميثله:احمد عبداهلل حممد الكندري

املطلوب اإعانه :  1- في�صل �صعيد عبيد مطر الظاهري  -  �صفته : مدعي عليه
مو�صوع الإعان :طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/2/9 - بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )12.950( درهم اثني ع�صر الف وت�صعمائة وخم�صون درهم والفائدة 
القانونية بواقع 5% �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق يف 2012/5/1 وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف 
ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ولكم احلق يف التظلم المر او ا�صتئنافه بح�صب الحوال 

وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من الائحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية  .
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  4810/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2022/989 امر اداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)10635( درهم �صاما للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : جامعة اجلزيرة �ص.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - ديرة القرهود - �صارع 2 - بناية �صالح بن لحج - الطابق الثاين - مكتب رقم 213 
- هاتف رق���م:042830009 - رقم الفاك�ص:043820007 - بريد الكرتوين:hr@gulfadv.ae - رقم 

مكاين:3265793279
املطلوب اإعانه : 1- �صعيد فا�صل عجان حممد املهريي - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)10635( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  5258/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2022/264 امر اداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)45615( درهم �صاما للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : جامعة اجلزيرة �ص.ذ.م.م

عنوانه: العنوان - امارة دبي - ديرة القرهود - �صارع 2 - بناية �صالح بن لحج - الطابق الثاين - مكتب رقم 
 hr@gulfadv.ae:213 - هاتف رقم:042830009 - رقم الفاك�ص:043820007 - بريد الكرتوين

 رقم مكاين:3265793279
املطلوب اإعانه : 1- م�صعب انور احمد من�صر احلمودي - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)45615( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
MOJAU_2022- 0089040 رقم املعاملة

تنازل/وبيع 
حيث ان ال�صيد:كيام باديكال حمي الدين - هندي اجلن�صية ميلك الرخ�صة التجارية )�صالون 
 214152 رقم  رخ�صة  مبوجب  بال�صارقة  تاأ�ص�صت  والتي  جتارية  رخ�صة  للحاقة(  ال�صيل 
حيث ان ال�صيد:كيام باديكال حمي الدين - هندي اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ال�صيد:عارف  100% اىل  البالغة  التجارية )�صالون ال�صيل للحاقة(  الرخ�صة  ح�صته يف 
�صاحب  تنازل  اخلدمات  وكيل  تغيري   - اجلن�صية  هندي   - الدين  حمي  كونهى  بالياليتودي 

الرخ�صة لخر  .
2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�ص 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع 

ال�صبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 70533
MOJAU_2022- 0088988 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن/بيع وتنازل عن الرخ�صة التجارية
الوكري لتجارة الحذية - فردية

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد:ح�صني ح�صن حممد البلو�صي - اجلن�صية المارات يرغب يف البيع 
اجلن�صية  حممد  تاج  حممد  ال�صيد/غام  اىل  100% وذلك  والبالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل 
مبوجب  ال�صارقة  بامارة  تاأ�ص�صت  والتي  الحذية(  لتجارة  )الوكري  امل�صماه  الرخ�صة  يف  باك�صتان   -
رخ�صة رقم 615657 ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة - تعديات اخرى:تنازل 

�صاحب الرخ�صة لخر - تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات .
�صان  2013 يف  ل�صنة  رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمابن�ص 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70408 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي مدين    AJCFICIREA2022 /0002681 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �صيف حممد �صعيد الكعبي - العنوان:9558995 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/9/13 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى بالرقم اأعاه ل�صالح / حور�ص لتاأجري ال�صيارات - بالتايل 
حكمت املحكمة بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ )9676( درهم 
والزمته بامل�صاريف - حكما قابا لا�صتئناف خال املدة القانونية 30 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره .
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
     املو�صوع: االأ�صماء

 تعلن دائرة حماكم را�ص اخليمة بان املدعو/ �صعيد حممد حممد 
ب�صي�ص الطنيجي، تقدم بطلب تغيري املقطع الول من )�صيماء( اىل 
التغيري/�صما �صعيد حممد  ا�صمها بعد  ، ليكون  ابنته  )�صما( ل�صم 
ذلك  على  الع��رتا���ص  له م�صلحة يف  وان من   - الطنيجي  ب�صي�ص 
ق�صم  ام��ام  الع��ان  تاريخ  يوما من  يتقدم خ��ال خم�صة ع�صر  ان 

ال�صهادات يف حمكمة را�ص اخليمة البتدائية.
قا�سي حمكمة را�س اخليمة االبتدائية
طارق عبدالرحمن جمعه

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

تغيري ا�صـم / فوؤاد حممد عو�ض حممد اجلابري 

اجلابري(  حممد  عو�ص  حممد  )فوؤاد  املواطن  تقدم 
ا�صمه من  بتغيري  اأبوظبي   - التوثيق  ق�صم  اىل  بطلب 

)فوؤاد( اىل)حمدان(
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ا�صمه من )هيثم( اىل)حممد(
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•• بي�شكيك-وام:

التي  الكبرية  والنتيجة  املميز  ب���الأداء  القدم  لكرة  الآ�صيوي  الإحت���اد  اأ���ص��اد 
ح�صاب  على  الأول  اأم�����ص  ال��ق��دم  ل��ك��رة  لل�صباب  الإم�����ارات  منتخب  حققها 
منتخب بروناي �صمن مناف�صات املجموعة العا�صرة يف الت�صفيات الآ�صيوية، 
التي تقام حاليا يف مدينة بي�صكيك القرغيزية. وحقق منتخبنا الوطني فوزا 

كبريا بخم�صة اأهداف مقابل ل �صيء يف املواجهة الأوىل له باملجموعة.
اأن منتخب  واأكد املوقع الر�صمي لاحتاد الآ�صيوي على �صفحته الرئي�صية 
اإيران  منتخب  على  متفوقا  الأه���داف  بفارق  جمموعته  يت�صدر  الإم���ارات 
الذي فاز بهدف مقابل ل �صيء على منتخب قيزغيز�صتان �صاحب الأر�ص 
واجلمهور. و�صجل اأهداف منتخب الإمارات اخلم�ص كل من عتيق ع�صام يف 
 79" "62" وعلي عبا�ص ق  الدقيقة الأوىل من اللقاء، وخليفة خمي�ص ق 

من �صربة جزاء" ومايد �صعيد ق "80" ومبارك �صامل ق"3+90".
وتقام اجلولة الثانية من مناف�صات املجموعة العا�صرة اليوم اجلمعة، حيث 
يلتقي منتخب الإمارات مع نظريه القرغيزي، وبروناي مع نظريه الإيراين. 
ويتاأهل اإىل النهائيات �صاحب املركز الأول يف كل جمموعة، اإىل جانب اأف�صل 
لتن�صم  الع�صرة،  املجموعات  الثاين يف  املركز  على  خم�ص منتخبات حا�صلة 

اإىل منتخب اأوزبك�صتان امل�صيف للنهائيات.

ويف املناف�صات ذاتها حققت املنتخبات العربية نتائج جيدة يف اجلولة الأوىل 
حيث فاز منتخب البحرين على منتخب نيبال 6 - 0، وفاز منتخب عمان 
والأردن   ،  0  -  6 بوتان  0، ومنتخب قطر على   -  3 بنتيجة  الفلبني  على 
على جزر ماريانا بنتيجة -16 0، واليمن على لو�ص 2 - 1، ولبنان على 
كمبوديا 1 - 0، فيما خ�صر املنتخب ال�صعودي اأمام نظريه الأوزبكي بنتيجة 

1 - 2، �صمن لقاءات املجموعة الأوىل للت�صفيات.

•• اأبو ظبي-وام: 

للجوجيت�صو  الإم������ارات  احت���اد  اأع��ل��ن 
والفنون القتالية املختلطة عن قائمة 
امل�صاركني يف بطولة  النزالت واأ�صماء 
للنا�صئني،  املختلطة  القتالية  الفنون 
هام�ص  ع��ل��ى  الحت�����اد  ينظمها  ال��ت��ي 
بطولة  من   33 ال���  الدولية  الن�صخة 

الإمارات". "حماربي 
وتقام فعاليات البطولة بالتعاون بني 
والفنون  الإمارات للجوجيت�صو  احتاد 
و"حماربي  امل���خ���ت���ل���ط���ة  ال���ق���ت���ال���ي���ة 
الإمارات"، على �صالة "الحتاد اآرينا" 
اأبو ظبي يوم ال�صبت  بجزيرة يا�ص يف 
النا�صئني،  بطولة  يف  وي�صارك  املقبل. 
ال�صاعة  يف  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  ت��ن��ط��ل��ق  ال��ت��ي 
املقبل،  ال�صبت  ظهر  بعد  من  الثانية 
نزالت   10 يف  يتناف�صون  لعبا   20
���ص��ت��ق��ام ع���ل���ى ن��ف�����ص ال��ق��ف�����ص ال����ذي 
فعاليات  ال��ي��وم  ن��ف�����ص  يف  ي�صت�صيف 

"حماربي  م����ن  ال���دول���ي���ة  ال��ن�����ص��خ��ة 
امل�صاركني  تق�صيم  ومت  الإمارات". 

على النزالت طبقا لاأوزان واملراحل 
ال�صنية الثاث وهي من 12 اإىل 13 

�صنة للفئة "ج" ، ومن 14 اإىل 15 �صنة 
�صنة   17 اإىل   16 وم��ن  "ب"،  للفئة 

للفئة "اأ" ويجمع النزال الرئي�صي يف 
البطولة بني جا�صم احلو�صني الفائز 

العامل،  بطولة  يف  الذهبية  بامليدالية 
وعبد  ظبي  باأبو  موؤخرا  اأقيمت  التي 

الرحمن النجار يف مناف�صات وزن 77 
ي��ق��ام نزال  "ب"، ك��م��ا  ال��ف��ئ��ة  ك��ج��م يف 

اهلل  عبد  بني  يجمع  م�صرتك  رئي�صي 
الدرمكي الفائز بالف�صية يف "عاملية" 
اأب����و ظ��ب��ي وم��ن�����ص��ور ال��ب��ل��و���ص��ي بوزن 

"ب". الفئة  يف  كجم   40
يف  يلتقي  البطولة،  ن��زالت  باقي  ويف 
ال��ف��ئ��ة "اأ" ع��ل��ي ال��ي��ع��رب��ي م��ع حممد 
وحممد  كجم"،   50 "وزن  ال��ك��ع��ب��ي 
خفيزوف مع عبد اهلل حمد "وزن 60 
في�صل  م��ع  العولقي  وحممد  كجم"، 
ويف  كجم"،   65.8 "وزن  ال���واح���دي 
امل��ه��ريي م��ع عدنان  "ب" ث��اين  الفئة 
وزايد  كجم"،   60 "وزن  ال���زرع���وين 
"وزن  الثمريي  ال�صبي�صي مع حممد 
48 كجم"، ورا�صد اآل علي مع العقيلي 
و�صامل  كجم"،   62 "وزن  ال��زع��اب��ي 
احلمود مع يو�صف اليعربي "وزن 77 
"ج" بلتقي حمدان  الفئة  ويف  كجم"، 
 44 "وزن  النجار مع يون�ص جاكو�ص 
كجم"، ورا�صد ال ثاين مع علي النجار 

كجم" .  37 "وزن 

•• دبي -وام: 

اأكد ال�صيخ �صعيد بن مكتوم بن جمعة 
اآل مكتوم، رئي�ص احتاد الإمارات للبادل 
لبطولة  الإم��ارات  ا�صت�صافة  اأن  تن�ص 
 "2022 "دبي  تن�ص  ل��ل��ب��ادل  ال��ع��امل 
نطاق  لتو�صيع  مثالية  فر�صة  ت�صكل 
اأرجاء الدولة  انت�صار اللعبة يف جميع 
لدى  م��ت��زاي��دة  �صعبية  ت�صهد  وال��ت��ي 
ال�صيدات والرجال  املجتمع من  اأفراد 
ع��ل��ى ح���د ����ص���واء. وت�����ص��ت�����ص��ي��ف دول���ة 
العامل  ب��ط��ول��ة  م���رة  لأول  الإم������ارات، 
للبادل تن�ص يف الفرتة من 31 اأكتوبر 
ملعب  ع��ل��ى  املقبلني  ن��وف��م��رب   5 اإىل 

�صوق دبي احلرة للتن�ص.
و اأع���ل���ن الحت�����اد ال�����دويل ل��ل��ع��ب��ة عن 
ا�صت�صافة احتاد الإمارات للبادل تن�ص 

العام من بطولة العامل،  لن�صخة هذا 
التي تنظم كل عامني، وذلك بالتعاون 
م���ع جم��ل�����ص دب����ي ال��ري��ا���ص��ي ودائ����رة 

القت�صاد وال�صياحة بدبي.
عن  م��ك��ت��وم  ب��ن  �صعيد  ال�صيخ  ع��رب  و 
البطولة  ا�صت�صافة  تطلعه لأن ت�صهم 
عا�صمة  الإم�������ارات  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
احتاد  ك�صف  و  ت��ن�����ص.  ل��ل��ب��ادل  ع��امل��ي��ة 
الإم��ارات للبادل عن خططه لتحويل 
5 اآلف م�صجع  ل�  امللعب، الذي يت�صع 
ل�صت�صافة  مم����ي����زة  م�������ص���اح���ة  اإىل 
مناف�صات البطولة على مدار 6 اأيام. 
و قال ال�صيخ �صعيد بن مكتوم : "نعمل 
يف الوقت احلايل على و�صع اللم�صات 
الأخ�����رية ع��ل��ى خ��ط��ط حت��وي��ل ملعب 
�صوق دبي احلرة للتن�ص ب�صكل موؤقت 
املخ�ص�صة  امل�����ص��اح��ات  م���ن  مل��ج��م��وع��ة 

الفر�صة  اإت����اح����ة  ب���ه���دف  ل��ل��ب��ط��ول��ة، 
ملتابعة  املتفرجني  اأكرب عدد من  اأم��ام 
يعك�ص  مب����ا  ال���ب���ط���ول���ة،  م���ن���اف�������ص���ات 
ع��زز مكانته  ال��ذي  ال�صرح  ه��ذا  متيز 
على مدى  التن�ص  ع��امل  امل��رم��وق��ة يف 

ا�صت�صافة  اأف�����ص��ل  وي�����ص��م��ن  ع���ق���ود، 
ي�صتعدون  ال��ذي��ن  وال��اع��ب��ني  للفرق 

للم�صاركة يف البطولة".
فئتني  البطولة  مناف�صات  تت�صمن  و 
وال�صيدات،  ل���ل���رج���ال  م��ن��ف�����ص��ل��ت��ني 

�صمن  وطنيا  منتخبا   16 وي�����ص��ارك 
الوطني  املنتخب  يخو�ص  و  فئة.  كل 
لعبني،   8 م����ن  وامل����ك����ون  ل���ل���رج���ال، 
م���رة على  ال��ب��ط��ول��ة لأول  م��ن��اف�����ص��ات 
امل��ن��ط��ق��ة يف  لتمثيل  وي�����ص��ع��ى  اأر����ص���ه، 

مواجهة قائمة من اأبرز الدول الرائدة 
يف هذه الريا�صة. و اأ�صاد �صعيد حارب 
اأمني عام جمل�ص دبي الريا�صي بدعم 
�صمو ال�����ص��ي��خ ح��م��دان ب��ن حم��م��د بن 
رئي�ص  دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�صد 

املجل�ص التنفيذي لدبي، وجهود احتاد 
المارات للبادل برئا�صة ال�صيخ �صعيد 
ب���ن م��ك��ت��وم ب���ن ج��م��ع��ة اآل م��ك��ت��وم يف 

تطوير ودعم هذه الريا�صة.
تن�ص  ال��ب��ادل  ريا�صة  "حققت  ق��ال:  و 
هذه  ن�صر  م�صتوى  على  كبريا  تطورا 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع وتنظيم  ال��ل��ع��ب��ة ب��ني 
البطولت  وا���ص��ت�����ص��اف��ة  امل�����ص��اب��ق��ات 
العاملية وا�صتقطاب النجوم، ما اأثمرت 
زيادة كبرية يف اأعداد املمار�صني لهذه 
منتخبنا  لع��ب��ي  وت���ط���ور  ال��ري��ا���ص��ة، 
الوطني الذين حققوا اإجنازات مهمة 
ب��ل��ق��ب البطولة  ال��ف��وز  اأح��دث��ه��ا  ك���ان 
بطولة  "تعد  اأ���ص��اف:  و  اخلليجية". 
التي  ال��ب��ط��ولت  اأه���م  املقبلة  ال��ع��امل 
ينظمها الحتاد الدويل للعبة، وتاأتي 
ا���ص��ت�����ص��اف��ة الإم��������ارات ل���ه���ذا احل���دث 

الريا�صية  ال�صروح  اأح��د  يف  واإق��ام��ت��ه 
وهو  ال��ع��امل��ي  امل�صتوى  على  ال�صهرية 
ل��ل��ت��ن�����ص لتمنح  ال�����دويل  ا���ص��ت��اد دب����ي 
الريا�صة  ه����ذه  حم��ب��ي  م���ن  الآلف 
ال��ف��ر���ص��ة مل��ت��اب��ع��ة امل��ب��اري��ات م��ن قلب 
احلدث". و اأ�صار اأحمد اخلاجة، املدير 
للمهرجانات  دب��ي  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي 
والتجزئة، اإىل اأن ا�صت�صافة البطولة 
حتمل يف طياتها فوائد ملمو�صة على 
التاأثري  و  ال�صياحية  امل�صاهمة  �صعيد 
"توا�صل  القت�صادي يف دب��ي. و ق��ال: 
ا�صت�صافة  يف  زخ��م��ه��ا  ا���ص��ت��ع��ادة  دب���ي 
فيها  مب�����ا  ال������ك������ربى،  ال����ف����ع����ال����ي����ات 
البطولت الريا�صية العاملية، ما يعزز 
قيادتنا  روؤي���ة  حتقيق  يف  جهودنا  م��ن 
الر�صيدة جلعل دبي املدينة املف�صلة يف 

العامل للحياة والعمل والزيارة".

•• ال�شارقة-وام:

منتخبنا  قائد  م��ريزا  يو�صف  حقق 
الوطني للدراجات الهوائية، اجنازا 
يف  الثامن  املركز  باحتاله  جديدا 
 900 ب��ر���ص��ي��د  ال��ع��امل��ي  الت�صنيف 
نقطة، لي�صمن ال�صعود ر�صميا اإىل 
تقام  التي  للم�صمار  العامل  بطولة 

يف فرن�صا.
يعترب ذل��ك ه��و الإجن���از الأول من 
ال����دراج����ات وجاء  ت���اري���خ  ن���وع���ه يف 
ذل���ك ب��ع��د جن���اح ي��و���ص��ف م����ريزا يف 
احل�صول على ذهبية �صباق النقاط 
و جنح  متتالية.  ث��اث بطولت  يف 

ذهبية  م�����ريزا، يف حت��ق��ي��ق  ي��و���ص��ف 
�صباق النقاط يف البطولة الآ�صيوية 

ن���ي���ودل���ه���ي، وك����رر  ل��ل��م�����ص��م��ار يف 
بالفوز بذهبية دورة  الإجن��از نف�صه 

ثم  تركيا،  يف  الإ�صامي  الت�صامن 
للم�صمار  اآ�صيا  كاأ�ص  بذهبية  الفوز 
تاياند،  يف  م���وؤخ���راً  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 
الثامن  امل��رك��ز  اإىل  يو�صف  لي�صعد 
هذه  يف  وعربيا  قاريا  والأول  عامليا 
ال��ن��وع��ي��ة م���ن ال�����ص��ب��اق��ات. واأع����رب 
احتاد  رئ��ي�����ص  ع�صيبة  ب��و  م��ن�����ص��ور 
�صعادته  ل��ل��دراج��ات، ع��ن  الإم�����ارات 
الوطني  املنتخب  ق��ائ��د  حققه  مب��ا 
يو�صف مريزا، م�صريا اإىل اأن تكاتف 
وجناحهم  املنتخب،  لع��ب��ي  جميع 
العديد  ح�صد  يف  الأخ���رية  ال��ف��رتة 
من الإجنازات على امل�صتوى العربي 
والقاري كان نتيجة طبيعية ملجهود 

مقدمتهم  ويف  العمل  منظومة  كل 
الدراجني اأنف�صهم.

العام  خ���ال   "  : بوع�صيبة  وق����ال 
املطيوعي،  حم��م��د  جن���ح  احل�����ايل 
و���ص��ف��ي��ة ال�����ص��اي��غ يف ال�����ص��ع��ود اإىل 
بطولة العامل للطريق يف ا�صرتاليا 
لفئة  دع���وة،  بطاقات  ب���دون  ر�صميا 
حتت 23 عاما والإن��اث فيما �صعد 
يو�صف مريزا ر�صميا يف �صوء نتائجه 
ما يعني اأن دراجات الإمارات و�صلت 
واملناف�صة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ب��ط��ولت  اإىل 
اأي�صاً  الأم��ل  لدينا  ولي��زال  عليها، 
يف �صعود يو�صف مريزا، اإىل اأوملبياد 
اأك����د  ج���ان���ب���ه  م����ن   ."24 ب���اري�������ص 

الإجنازات  اأن  يو�صف مريزا  ال��دراج 
تزيد  املا�صية  الفرتة  حتققت  التي 

م��ن امل�����ص��وؤول��ي��ة امل��ل��ق��اة ع��ل��ى عاتقه 
ال��وط��ن��ي من  املنتخب  وزم��ائ��ه يف 

اأجل تقدمي الأف�صل والو�صول اإىل 
اأبعد نقطة.

»االآ�شيوي« ي�شيد بالفوز الكبري ل� »�شباب االإمارات« على بروناي يف الت�شفيات القارية

جنم »عاملية« اأبو ظبي يتقدم امل�شاركني يف بطولة الفنون القتالية املختلطة للنا�شئني

�سعيد بن مكتوم: تنظيم البطولة يعزز من مكانة االإمارات عا�سمة عاملية للعبة

للمرة االأوىل.. االإمارات ت�شت�شيف بطولة العامل للبادل تن�ش 31 اأكتوبر

الدراج االإماراتي يو�شف مريزا االأول قاريا و عربيا و الثامن عامليا

مواليد  للنا�صئني  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ي�صتعد 
2006 خلو�ص مباراتني وديتني اأمام منتخبي 
24 �صبتمرب، �صمن  20 و  الأردن وقطر يومي 
برنامج مع�صكره الداخلي بدبي والذي �صينطلق 
ال�صهر  م��ن   25 ي��وم  ويختتم  ال�صبت   غ��د  ي��وم 
احل�����ايل. وُي���ع���د ه���ذا امل��ع�����ص��ك��ر حم��ط��ة الإع�����داد 
الأخ������رية ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ا����ص���ت���ع���داًدا ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
الت�صفيات الآ�صيوية حتت 17 عاًما يف اإندوني�صيا 

خال الفرتة من 1 اإىل 9 اأكتوبر املقبل.
مدرب  جونزالي�ص  األ��ب��ريت��و  الإ���ص��ب��اين  واأخ��ت��ار 

م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال���وط���ن���ي 26 لع���ًب���ا مل��ع�����ص��ك��ر دب���ي، 
عبدالعزيز  اهلل،  م��ال  وليد  خليل،  عمر   : وه��م 
البلو�صي،  ع��ب��داهلل  حم��م��ود،  ح�صني  امل���رزوق���ي، 
عبداهلل،  غيث  جمعة،  حممد  حم��م��د،  من�صور 
خليفة الظنحاين، اأحمد عبيد، علي جمال، علي 
جابر، حمدان مال اهلل، علي احلمادي، عبداهلل 
ال�صويدي، يو�صف  البلو�صي، �صعيد عامر، هال 
اآل علي، را�صد ال�صام�صي، حممد الدرمكي، را�صد 
ال�صام�صي، �صهيل خالد، اأحمد البلو�صي، حممد 

احلارثي، �صهيل عمر، نهيان عمران.

•• اأبوظبي- وام:

رئي�ص  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  ه��ن��اأ 
الريا�صي  يا�ص  بني  ن��ادي  رئي�ص  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص 
الدولة  رئي�ص  بكاأ�ص  الفائز  بالنادي  اجلوجيت�صو  فريق  الثقايف، 
وكاأ�ص نائب رئي�ص الدولة للعام احلايل و بالإجنازات التي حققها 

الاعبون يف املحافل الدولية.
الإجنازات  اأبطال اجلوجيت�صو على موا�صلة حتقيق  �صموه  وحث 
والبطولت  امل�صابقات  يف  متثيل  خ��ري  وال��دول��ة  ال��ن��ادي  ومتثيل 

املحلية والدولية م�صتلهمني روؤية القيادة الر�صيدة ودعمها .
جاء ذلك خال زيارة �صموه لنادي بني يا�ص الثقايف بح�صور �صعادة 

اللواء الدكتور اأحمد نا�صر الري�صي رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي بني 
يا�ص الريا�صي الثقايف، و�صعادة العميد نا�صر خادم الكعبي نائب 

الرئي�ص وعدد من م�صوؤويل النادي.
وح��ر���ص ���ص��م��وه اأث��ن��اء ال���زي���ارة ع��ل��ى احل��دي��ث م��ع لع��ب��ي الفرق 
ال��ت��دري��ب��ات، وال��ت��ق��اط ال�صور  ال��ري��ا���ص��ي��ة، و ح�صور ج��ان��ب م��ن 
اجلماعية مع الفرق، داعيا الاعبني والإداريني اإىل بذل املزيد من 
اجلهود لاإ�صهام يف دعم جهود تطوير الألعاب الريا�صية بالدولة، 

وحتقيق املزيد من الإجنازات املحلية والإقليمية والعاملية.
الفئات  الريا�صية من خمتلف  الفرق  �صموه يف حديثه مع  وق��ال 
املتحققة  البطولت  اإن  والإن��اث  الذكور  اجلن�صني  ومن  العمرية 
غالية ملا حتمل من اأ�صماء عزيزة متثل فخرا لكل الإماراتيني، وما 

حققه هوؤلء الاعبون يف هذه الفرتة الق�صرية لي�ص �صها لكنه 
ل ي�صعب على الأبطال مقدما �صموه ال�صكر للجميع على روحهم 

الإيجابية و متثيل الإمارات مبا يليق ب�صمعتها الطيبة.
الأهم  لكن  رائ��ع��ة،  حمليا  املتحققة  النتائج  اأن  �صموه  واأ���ص��اف 
احلر�ص على التمثيل امل�صرف عامليا، والتفوق يف ال�صاحات الدولية 
بروؤية وتوجيهات �صيدي �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
على  الإماراتيني  حتث  التي  "حفظه اهلل"  الدولة  رئي�ص  نهيان 

التمثيل امل�صرف النموذجي يف املحافل الدولية.
لكن  والعزمية  اجلهد  يتطلب  املنجزات  حتقيق  اأن  �صموه  اأك��د  و 
م�صاعفة  خال  من  عليها  واحلفاظ  النجاحات  ا�صتدامة  الأه��م 

اجلهود والعمل بروح الفريق الواحد.

اأبي�ش النا�شئني يواجه االأردن وقطر ودًيا 
ا�شتعداًدا للت�شفيات االآ�شيوية

�شيف بن زايد يلتقي فريق بني يا�ش للجوجيت�شو املتوج بالبطوالت وعددا من الفرق الريا�شية بالنادي
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -الفجر 

دبي  الأوىل من  �صباق اجلولة  للم�صاركة يف  الت�صجيل  باب  اليوم اجلمعة  يغلق 
للقوارب ال�صراعية املحلية 22 قدما فاحتة اأن�صطة وفعاليات املو�صم الريا�صي 
البحري اجلديد 2022-2023 والذي ينظمه نادي دبي الدويل للريا�صات 

البحرية يوم بعد غد الأحد يف �صواطئ دبي.
ورحب اأحمد �صعيد بن م�صحار رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي دبي الدويل للريا�صات 
اأن�صطة  البحرية بجميع البحارة واملاك والنواخذة واملت�صابقني امل�صاركني  يف 
وفعاليات املو�صم الريا�صي البحري 2022-2023 والذي �صوف ينطلق باإذن 

اهلل يوم بعد غد الأحد وي�صتمر حتى �صهر مايو املقبل.
ونقل اأحمد �صعيد بن م�صحار تهاين اإخوانه يف جمل�ص اإدارة النادي اإىل جميع 
اإفتتاح  مبنا�صبة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����ص��ط��ة  خمتلف  يف  وامل��ت�����ص��اب��ق��ني   امل�����ص��ارك��ني 
واإنطاقة املو�صم الريا�صي اجلديد ومتنياتهم القلبية لهم بالنجاح والتوفيق 
وال�صداد يف تقدمي �صور اإيجابية ومتميزة يف ميدان التناف�ص ال�صريف، داعيا كل 
املو�صم والتي ت�صتهدف  املتنوعة طوال  الفعاليات  اأطياف املجتمع للم�صاركة يف 
خمتلف الفئات العمرية. وثمن رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي دبي الدويل للريا�صات 
البحرية الدور الكبري واملوؤثر الذي يلعبه �صركاء النجاح والداعمني من ممثلي 

الدوائر احلكومية واملوؤ�ص�صات الوطنية والتي تقف دائما مع النادي وجلانه من 
املتوا�صل  التميز  �صاهم يف  الذي  الأم��ر  وال�صباقات  الفعاليات  كافة  اإجن��اح  اأجل 
الذي يحققه النادي من مو�صم اإىل اآخر. وقال اأحمد �صعيد بن م�صحار اأن نادي 
1988 واإ�صهاره مبر�صوم  دبي الدويل للريا�صات البحرية ومنذ تاأ�صي�صه عام 
يقدم  ظل  البحرية،  الريا�صات  عن  م�صوؤولة  حكومية  كجهة   1994 ع��ام  يف 
ر�صالة عظيمة للمجتمع من خال املحافظة على تراث الآباء والأجداد وتوفري 
واإظهار  العاملية  ال�صاحة  يف  والتميز  ل��اإب��داع  ال��دول��ة  واأب��ن��اء  ل�صبابنا  الفر�ص 
املناف�صة يف العديد من البطولت وما يزال ير�صي دعائم تلك الر�صالة بكل تفان 
وعمل جاد. واأكد رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية اأن 
بفعاليات  تبدو حافلة ومكتظة  املو�صم اجلديد  البحرية يف  ال�صباقات  روزنامة 
متنوعة تزيد على 30 حدثا تلبي جميعها رغبات العديد من �صرائح املجتمع 
اإطار  يف  وذل��ك  البحرية  والريا�صات  الهوايات  حمبي  من  وا�صع  قطاع  وتخدم 

خطط النادي لن�صر الريا�صات البحرية ورعاية واكت�صاف املواهب الوطنية.
وحث اأحمد �صعيد بن م�صحار رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي دبي الدويل للريا�صات 
البحرية يف ختام حديثه جميع امل�صاركني يف الفعاليات على التعاون مع اللجان 
املتوا�صل  القبال  الفعاليات من خال  والعمل معا لإجن��اح  النادي  املنظمة يف 

على امل�صاركة واللتزام التام باللوائح والتعليمات وال�صروط.

•• اأبوظبي- وام:

اأدنوك  دوري  م��ن  الثالثة  اجل��ول��ة  عقب  ال��ق��دم  لكرة  الإم����ارات  منتخب  يدخل 
للمحرفني مرحلة جديدة ا�صتثنائية مع مدربه الأرجنتيني رودلفو اأروابارينا 
مقبلة  بطولت  ث��اث  على  القوية  باملناف�صة  كبرية  واآم��ال  طموح  مع  تتواكب 
هي كاأ�ص اخلليج العربي " خليجي 25"، وبطولة غرب اآ�صيا، ثم نهائيات اأمم 
اأبعد نقطة  اآ�صيا حيث يحمل املنتخب تطلعات ال�صارع الريا�صي بالو�صول اإىل 

والعودة اإىل ح�صد الألقاب والبطولت من جديد.
و ي�صكل وجود الأرجنتيني ردولفوا اأروابارينا على راأ�ص الإدارة الفنية للمنتخب 
الدوري  مع  كبرية  خ��ربة  لديه  اأن  خا�صة  الريا�صي،  ال�صارع  يف  للثقة  م�صدرا 
�صابق. وتربز  وق��ت  الأه��ل��ي يف  و�صباب  الو�صل  م��ن  ك��ل  ق��اد  اأن  بعد  الإم��ارات��ي 
منها  للمنتخب  جديدة  بهوية  للتفاوؤل  تدعو  التي  الأم��ور  من  العديد  حاليا 
والتي  املقبلة،  للفرتة  وا�صحة  خطة  عن  الكرة  باحتاد  املنتخبات  جلنة  اإع��ان 
يد�صنها اعتبارا من غد ال�صبت مبع�صكر النم�صا، ثم مع�صكر اآخر يف اأبوظبي �صهر 
نوفمرب املقبل، ثم مع�صكر اإعدادي لبطولة "خليجي 25 "يقام خال الفرتة 
اآ�صيا  من 26 دي�صمرب اىل 6 يناير املقبلني، يليه مع�صكر اعداد لبطولة غرب 
خال �صهر مار�ص، ومع�صكر ما بني مايو ويونيو ا�صتعدادا لنهائيات كاأ�ص اآ�صيا. 
و من اأبرز املامح اختيار املنتخبات التي �صيخو�ص معها املباريات الودية خال 
ي�صارك يف  الذي  الأرجنتني  منتخب  بينها  يتواجد من  والتي  املع�صكرات  فرتة 
كاأ�ص العامل. ومن املامح الوا�صحة اأي�صا يف ت�صكيلة املنتخب التي ا�صتقر عليها 
فاح  واأب��رزه��م  املو�صعة  القائمة  قي  ال�صابة  بالوجوه  ال�صتعانة  الفني  اجلهاز 

وليد، وح�صن املحرمي، و�صعيد جمعة، واأحمد جمال، وعبد الرحمن العامري، 
اأ�صحاب اخلربة مع املنتخب. واتفق ريا�صيون على  بجانب عدد من الاعبني 
اأن هوية منتخب الإم��ارات اجلديدة �صيكون لها دور اإيجابي مع الفريق خال 
الفرتة املقبلة، خا�صة واأنه ي�صري وفق روؤية وا�صحة ومعروفة �صلفا مثل بقية 
وقال  ال��ب��ط��ولت.  كافة  على  واملناف�صة  التميز  ع��ن  الباحثة  ال��ع��امل  منتخبات 
اإن ما  الريا�صي  ال�صابق واملحلل  الإم��ارات  الرحمن حممد لعب منتخب  عبد 
حدث خال الفرتة املا�صية من قبل جلنة املنتخبات واملدرب اأرواباريا يوؤكد اأن 
اخلري قادم للمنتخب، واأن الفرتة املقبلة �صت�صهد تغريا كبريا يف امل�صتوى من 
اأجل املناف�صة على البطولت والألقاب التي يخو�صها. و اأ�صاف: " و�صع خطة 
باحرتافية  ي�صري  العمل  اأن  يوؤكد  املقبل  العام  من  يونيو  �صهر  حتى  مدرو�صة 
وعدم  املو�صعة  القائمة  يف  ال�صابة  العنا�صر  اختيار  اأن  اإىل  بالإ�صافة  ك��ب��رية، 
العتماد ب�صكل كبري على الاعبني الكبار يوؤكد اأي�صا اأنه نوع من التحدي من 
اأجل تكوين منتخب جديد بعنا�صر لديها الكثري من الطاقة الإيجابية من اأجل 
تقدمي الأف�صل، واأن اختيار املنتخبات القوية للمواجهات الودية بعناية بغ�ص 
النظر عن اخلوف من نتائج املباريات معها يعك�ص اجل��راأة يف الرغبة لتحقيق 

اأكرب ا�صتفادة ممكنة".
ويف ال�صياق نف�صه اأكد املحلل الريا�صي اأحمد حماد اأن كل املعطيات �صالفة الذكر 
تب�صر بفرتة اإيجابية ملنتخب الإمارات، وت�صاعد يف عودته اإىل الواجهة، م�صريا 
اإىل اأن مواجهة منتخب الإمارات لفرق كبرية مثل الأرجنتني ميثل نقلة نوعية 
يف اختيار املنتخبات للمباريات الودية، وكذلك منتخبات الباراجواي وفنزويا 

وكازاخ�صتان، وهي منتخبات لها �صقلها وتاريخها.

•• تو�شكانا-وام: 

ت�����وج م���ات���ي���و ت��ري��ن��ت��ني م����ن فريق 
الهوائية  ل��ل��دراج��ات  "الإمارات" 
ب��ل��ق��ب امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن جولة 
زميله  اأح������رز  ف��ي��م��ا  ل��وك�����ص��م��ب��ورج 
مارك هري�صي املركز الأول يف جولة 

تو�صكانا.
و جاء فوز ترينتني يف لوك�صمبورج 
الثانية  املرحلة  يف  مثايل  اأداء  بعد 
ال��ت��ي ���ص��ه��دت ت��ق��دم جم��م��وع��ة من 
دراج��ني قبل 163 كم من خط   8
الإمارات  فريق  متكن  ث��م  النهاية، 
اإليها وجتاوزها قبل  الن�صمام  من 

ال�صباق. نهاية  من  كم   10
مل�صافة  ال�����دراج�����ني  و�����ص����ول  وم�����ع 
الت�صلق النهائية قبل 7 كم من خط 
ام��ت��دت لكيلومرت  ال��ن��ه��اي��ة، وال��ت��ي 
انحدارها  م��ت��و���ص��ط  وب���ل���غ  واح�����د 
الإم�������ارات  ف���ري���ق  ان��ط��ل��ق   ،16%
ع��ل��ى م�صافة  الأق������وى  اأن����ه  ل��ي��ث��ب��ت 

الت�صلق.
وت���وىل راف����ال م��اي��ك��ا ���ص��د هجمات 

اللحظات  يف  املناف�صني  ال��دراج��ني 
املرحلة، وانطلق روي  الأخ��رية من 
اأن  قبل  �صرعة،  �صباق  يف  اأول��ي��ف��ريا 
مناف�صه  متجاوزاً  ترينتني  ينطلق 
ليحقق  �صين�صل  فلوريان  الفرن�صي 

فوزه الثاين هذا املو�صم.

نهاية  "كانت  ت���ري���ن���ت���ني:  وق�������ال 
م�صافة  وت�صمنت  مثالية،  ال�صباق 
�صرعة  �صباق  تاها  ق�صرية  ت�صلق 
تتمثل  خطتنا  كانت  املدينة..  نحو 
ال�صباق  وت����رية  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ط��رة  يف 
هذه  وكانت  الت�صلق،  م�صافة  وعلى 

م��ه��م��ة زم��ي��ل��ي م��اي��ك��ا، ف��ي��م��ا توىل 
زوت����ر واأول���ي���ف���ريا الن���ط���اق نحو 
بف�صل  اأن������ه  واأ������ص�����اف  املقدمة". 
اأدائهم املثايل، اأجربنا دراجي فريق 
كويك �صتيب على النطاق يف وقت 
نني م��ن جت��اوزه��م يف  م��ا مكَّ مبكر، 

الأمتار الأخرية من امل�صار لتحقيق 
الفوز.. من املتوقع اأن يوؤدي ال�صباق 
مراكز  لتحديد  الزمن  �صد  املقبل 
لكننا  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال���ع���ام  ال��ت�����ص��ن��ي��ف 
تركيز  باأق�صى  �صباق  كل  �صنخو�ص 

وناأمل بتحقيق الفوز".

وت��ق��ام امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن جولة 
م�����ص��ار بطول  ع��ل��ى  ل��وك�����ص��م��ب��ورج 
188.4كم انطاقاً من رو�صبورت 

وانتهاء يف ديكري�ص.
ق����ّدم مارك  ت��و���ص��ك��ان��ا،  و يف ج��ول��ة 
ه����ري�����ص����ي م�����ن ف����ري����ق الإم�����������ارات 

ليتجاوز  ب��ال��ذك��اء  ات�صم  ق��وي��اً  اأداء 
باملركز  وي��ف��وز  املتقدمة  املجموعة 
قد  هري�صي  ك��ان  ال�صباق.  يف  الأول 
الأربعة  مناف�صيه  متجاوزاً  انطلق 
يف املجموعة املتقدمة مع و�صولهم 
 40 قبل  النهائية  الت�صلق  مل�صافة 

و�صهد اجلزء  النهاية،  كم من خط 
الأخ�������ري م����ن ال�������ص���ب���اق م����ط����اردات 
ال������دراج������ني، لكن  ب����ني  ح��م��ا���ص��ي��ة 
ه��ري���ص��ي اأث��ب��ت اأن���ه الأ����ص���رع بينهم 
متجاوزاً  �صرعة  �صباق  يف  لينطلق 
"فانتي- روت�����ا  دي��ي��ج��و  م��ن��اف�����ص��ي��ه 
اللذين  وم��ارت��ي��ن��ي��ز  اإنرتمار�صه" 
والثالث  ال��ث��اين  امل��رك��زي��ن  ح��ا يف 

على التوايل.
و قال هري�صي: " ال�صباق كان قويا، 
عن  انقطاعي  بعد  ال��ف��وز  وحققت 
بالق�صرية..  لي�صت  لفرتة  امل�صاركة 
مع  ال�صعوبات  من  العديد  واجهت 
النهائية،  الت�صلق  مل�صافة  و�صولنا 
مبناف�صي  اللحاق  م��ن  اأمت��ك��ن  ومل 
م���ارت���ي���ن���ي���ز، ل��ك��ن��ن��ي ت���ع���اون���ت مع 
الأخري  ال�صرعة  �صباق  يف  زم��ائ��ي 
النهاية،  خ���ط  م���ن  ك���م   20 ق��ب��ل 
البدنية  لياقتي  بف�صل  وجت��اوزت��ه 
يف  الأول  ب��امل��رك��ز  لأف������وز  ال��ع��ال��ي��ة 
خلو�ص  الآن  واأت���ط���ل���ع  ال�������ص���ب���اق.. 
باإيطاليا وحتقيق  املقبلة  ال�صباقات 

نتائج م�صابهة".

ريا�شيون: مالمح جديدة تب�شر بانطالقة 
قوية ملنتخبنا الوطني لكرة القدم

»االإمارات للدراجات« يعتلي من�شة التتويج بجولتي لوك�شمبورج وتو�شكانا 

 •• اأبوظبي-الفجر

 ك�صف احتاد الإمارات للجوجيت�صو عن تنظيم عدد من املع�صكرات التدريبية 
للمنتخب الوطني يف اإطار ال�صتعدادات للم�صاركة يف الن�صخة 27 من بطولة 
وت�صت�صيفها  ال���دويل  الحت���اد  مظلة  حت��ت  ت��ق��ام  ال��ت��ي  للجوجيت�صو،  ال��ع��امل 
 8 اإىل  اأكتوبر   29 من  ال�صنية  واملراحل  الفئات  لكل  جممع  ب�صكل  اأبوظبي، 

نوفمرب املقبل يف �صالة "جوجيت�صو اآرينا" مبدينة زايد الريا�صية.
ويتطلع منتخبنا الوطني، الذي ي�صم يف �صفوفه 109 لعبا ولعبة، لنطاق 
البطولة وامل�صاركة يف مناف�صاتها �صمن اأربع فئات خمتلفة هي الكبار، وال�صباب 
حتت 21 �صنة، والنا�صئني حتت 18 عاما، والأ�صبال حتت 16 عاما، ومواجهة 

ُنخبة لعبي ولعبات اجلوجيت�صو من نحو 70 دولة حول العامل. 
وي�صارك املنتخب يف املناف�صات ب�صفته حاما للقب، ما يجعله حمط اهتمام 
ومناف�صة من جميع املنتخبات امل�صاركة، وتت�صاعف امل�صوؤولية والآمال املعقودة 
على املنتخب يف موا�صلة حتقيقه لاإجنازات املتميزة للدولة، واحلفاظ على 
لقبه يف الن�صخة الأخرية يف نوفمرب عام 2021 التي ح�صد فيها 53 ميدالية 

ملونة موزعة على 18 ذهبية و16 ف�صية و19 برونزية.
وتقام تدريبات املع�صكر لاعبني والاعبات يف جوجيت�صو اأرينا مبدينة زايد 

الريا�صية بالعا�صمة اأبوظبي.
املنتخب  مع�صكرات  الوطني:" حتظى  املنتخب  ليمو�ص مدرب  رام��ون  ويقول 
الوطني بالأولوية الق�صوى والدعم الكامل من الحتاد، خا�صة اننا مقبلون 
اإىل  خالها  من  نطمح  والتي  للجوجيت�صو  العامل  بطولة  يف  امل�صاركة  على 

تر�صيخ ريادة الدولة وتفوق املنتخب يف اللعبة على �صعيد اآ�صيا والعامل". 
وتابع: "لدينا خطة �صاملة للخروج باأف�صل نتيجة ممكنة من هذه املع�صكرات، 
و�صنعمل على الإعداد البدين والفني واملهاري لاعبني والاعبات، اإ�صافة اإىل 
العمل على اجلانب النف�صي لمتاك عقلية الفوز، حيث يعترب من العوامل 

املهمة التي مّتكن الاعبني من ال�صيطرة على النزالت والتفوق فيها". 
على  يبنون  الذين  الأبطال  بامتاك جيل من  :"حمظوظون  ليمو�ص  وتابع 
الذين  ال��اع��ب��ون  وي�ّصكل  وال��ع��امل��ي��ة،  ال��ق��اري��ة  الإجن�����ازات  م��ن  طويلة  قائمة 
تاألقوا يف البطولة الآ�صيوية يف البحرين يف مار�ص املا�صي نواة املنتخب الذي 
�صي�صارك يف بطولة العامل القادمة باأبوظبي، ونعقد عليهم الكثري من الآمال 

من  كبرية  خ��ربات  اكت�صبوا  اأن  بعد  خا�صة  كبرية،  وباإمكاناتهم  بهم  وثقتنا 
يف  العاملية  الألعاب  دورة  ومنها  العاملية  البطولت  اأب��رز  يف  م�صاركتهم  خال 

برمنجهام".  
اأه��م ال��دول التي تتبنى برامج  اأ�صبحت من  اأن دول��ة الإم���ارات  واأّك��د ليمو�ص 
الف�صل  واأن  العامل،  الأبطال يف  وتاأهيل و�صناعة  املواهب  للك�صف عن  مميزة 
يف ذلك يعود اإىل العمل الدوؤوب واملتوا�صل لحتاد الإمارات للجوجيت�صو على 
اأف�صل بيئة تناف�صية،  اأكرث من عقد من الزمن وال��ذي جنح يف توفري  مدى 
الإمارات  دول��ة  اأ�صبحت  حتى  العامل،  م�صتوى  على  البطولت  اأب��رز  وتنظيم 
القارات، وحمطة  اأبطال اجلوجيت�صو من خمتلف  اأبوظبي وجهة  والعا�صمة 

اأ�صا�صية يف م�صرية تاألقهم وحتقيقهم لاإجنازات. 
التدريبية  املع�صكرات  اأهمية  اأن  الكتبي  في�صل  الوطني  ويقول جنم منتخبنا 
�صواء كانت داخلية اأو خارجية  تكمن يف امل�صاهمة يف اإعداد الاعبني للظهور 
ب�صكل قوي يف البطولت من خال الرتكيز على رفع معدلت اللياقة البدنية، 
وتطوير  الفني،  اجلهاز  يعتمدها  التي  الفنية  والتكتيكات  اخلطط  وتطبيق 

الأداء ومواكبة متطلبات كل بطولة على حدة. 

واأ�صاف:" اأهدافنا وا�صحة للمرحلة القادمة وهي احلفاظ على لقب بطولة 
العامل والتاألق يف بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�صو، وكل الظروف 
مواتية لتحقيق ذلك يف ظل دعم قيادتنا الر�صيدة وجهود الحتاد احلري�ص 

على توفري ما ميّكن الاعبني من التفوق وحتقيق الجنازات".
من  جمموعة  باأبوظبي  العامل  بطولة  يف  امل�صارك  الوطني  املنتخب  وي�صم 
اأبرز النجوم على راأ�صهم عمر الف�صلي، وحممد العمري، وحممد ال�صويدي، 

ومهدي العولقي، وخالد ال�صحي، وذياب النعيمي.
وي�صهد منتخب ال�صيدات، م�صاركة عدد من املواهب والبطات منهن حمدة 
ومريا  امل��ط��رو���ص��ي،  وب�صاير  الكلباين،  و�صما  الها�صمي،  وبلقي�ص  ال�صكيلي، 

ال�صاعدي، واآمنة احلو�صني، وزمزم احلمادي، ومهرة حمفوظ.
بدورها تقول حمدة ال�صكيلي اأنها وزمياتها حتر�صن على ال�صتفادة الكاملة 
من املع�صكر عرب اللتزام بتعليمات وتوجيهات املدربة بوليانا لجو التي لطاملا 
تزال  واأ�صافت:" ل  التتويج.  من�صة  واعتاء  الأف�صل  تقدمي  على  �صاعدتها 
الذكريات الرائعة للبطولة يف ن�صختها املا�صية را�صخة يف الأذهان ٍو�صاأبذل كل 
ما يف و�صعي للفوز بالذهب جمددا وامل�صاهمة يف حفاظ الدولة على اللقب". 

رامون ليمو�س: االإعداد النف�سي �سرورة الإك�ساب الالعب روح وتفكري الفوز يف النزاالت احلا�سمة 

منتخب االإمارات الوطني للجوجيت�شو يبداأ ا�شتعداداته للم�شاركة يف الن�شخة 27 من بطولة العامل للجوجيت�شو باأبوظبي

القوارب ال�سراعية 22 قدما تد�سن الفعاليات االأحد

بن م�شحار: دبي البحري ما�ش يف حتقيق ر�شالته اإىل املجتمع
برنامج حافل ومتنوع يف انتظار ع�ساق البحر هذا املو�سم
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 – وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  اأعلنت   
بوك�صينج"  روم  و"مات�ص  اأب��وظ��ب��ي 
ط������رح ت����ذاك����ر ال�����ن�����زال ع���ل���ى لقب 
خفيف  وزن  يف  ال�����ع�����امل  ب���ط���ول���ة 
العاملية  املاكمة  رابطة  من  الثقيل 
وجيلربتو  ب���ي���ف���ول  دمي������رتي  ب����ني 
رام���ريي���ز، وامل���ق���رر اإق��ام��ت��ه ي���وم 5 
اأرينا  الحت����اد  يف   2022 ن��وف��م��رب 
بجزيرة يا�ص، وذلك يف اأول مواجهة 
األ���ق���اب بطولة  ح��ا���ص��م��ة ع��ل��ى اأح����د 
العامل للماكمة حتت�صنها اأبوظبي. 
ومي���ك���ن ل��ل��ج��م��ه��ور م���ن الإم�������ارات 
اأنحاء  وج��م��ي��ع  اخل��ل��ي��ج  وم��ن��ط��ق��ة 
اأماكنهم  حجز  اإىل  امل��ب��ادرة  ال��ع��امل 
حل�صور تتويج بطل العامل مبا�صرة 
يف العا�صمة، يف �صوء الإقبال املتوقع 
عن  ُيدافع  بيفول  الرو�صي  مل�صاهدة 

لقبه اأمام املك�صيكي رامرييز.
حزام  على  للحفاظ  بيفول  ويطمح 
ب���ط���ول���ة ال����ع����امل ل��ل��م��اك��م��ة عقب 
كانيلو  املك�صيكي  على  الأخ��ري  ف��وزه 

معززاً  ف��ي��غ��ا���ص،  ل�����ص  يف  األ���ف���اري���ز 
�صجله اخلايل من الهزائم اإىل 20 
نزاًل، فيما يدخل رامرييز، �صاحب 
احللبة  القوية،  الي�صارية  اللكمات 
ويف ر�صيده خم�صة انت�صارات يف وزن 
خفيف الثقيل، بعدما انتقل اإىل هذا 

الوزن يف عام 2019. 
وت����ب����داأ اأ����ص���ع���ار ت���ذاك���ر ل��ي��ل��ة ح�صم 

اللقب، التي تت�صمن اأي�صاً برناجماً 
م���ن ال����ن����زالت ب���ني ع����دد م���ن اأب����رز 
295 درهماً،  م��ن  امل��اك��م��ة،  جن��وم 
م��ع وج���ود ع��دد حم���دود م��ن باقات 
ت�صمل  وال���ت���ي  ال�����ص��خ�����ص��ي��ات،  ك��ب��ار 
مقاعد على جانبي احللبة. وتتوفر 
www. خ�������ال  م�����ن  ال�����ت�����ذاك�����ر 

 .etihadarena.ae

اأوىل فعاليات  امل��واج��ه��ة  ه��ذه  وُت��ع��د 
تندرج  ال��ت��ي  الأبطال"  "�صل�صلة 
دائرة  بني  القائمة  ال�صراكة  �صمن 
اأبوظبي   – وال�����ص��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 

و�صركة "مات�ص روم بوك�صينج". 
واأ�صار اإيدي هرين، املدير التنفيذي 
ل�صركة مات�ص روم بوك�صينج، اإىل اأّن 
النزال املرتقب �صي�صع حّداً لل�صجل 

اخلايل من الهزائم لأحد املاكمنّي، 
على  ك���ب���رياً  اإق����ب����اًل  "مل�صنا  وق�����ال: 
خال  املنطقة  يف  املاكمة  فعاليات 
الأعوام املا�صية، ما دفعنا اإىل تنظيم 
هذا احلدث املتميز يف اأبوظبي التي 
ت�صهد للمرة الأوىل مواجهة فا�صلة 
ب��ط��ول��ة العامل  األ����ق����اب  اأح�����د  ع��ل��ى 
العا�صمة  اأك����دت  وق���د  امل��اك��م��ة.  يف 

ا�صت�صافة  يف  ري��ادت��ه��ا  الإم���ارات���ي���ة 
الدولية،  الريا�صية  الفعاليات  اأه��م 
وال����ت����ي حت���ظ���ى ب���دع���م اإ�����ص����ايف مع 
الأبطال" بالتعاون  "�صل�صلة  تنظيم 
م���ع دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة – 
اأبوظبي. ونتوقع نفاد تذاكر النزال 
�صريعاً،  ورام�����ريي�����ز  ب���ي���ف���ول  ب����ني 
و�صّجل  املواجهة  اأهمية  اإىل  بالنظر 

الهزائم  م����ن  اخل������ايل  امل���اك���م���ني 
والهتمام  باللقب  التتويج  وفر�صة 

العاملي بهذا النزال". 
اإىل  الأبطال"  "�صل�صلة  وت���ه���دف 
القتالية يف  الريا�صات  منح جمهور 
ح�صور  فر�صة  العامل  اأنحاء  جميع 
ب��ط��ولت امل��اك��م��ة يف اأب��وظ��ب��ي، مبا 
يعزز مكانتها على خريطة الوجهات 

الدولية.  اخل��ري��ط��ة  ع��ل��ى  املف�صلة 
الأوىل  الن�صخة  اأّن  ه��رين  واأو���ص��ح 
الأبطال" متثل نقطة  "�صل�صلة  من 
انطاق لإقامة العديد من فعاليات 
املاكمة عاملية امل�صتوى يف العا�صمة 

الإماراتية م�صتقبًا. 
النزال بني  اأرينا  وحتت�صن الحت��اد 
قليلة  اأ�صابيع  بعد  ورامرييز  بيفول 
من ا�صت�صافتها اأ�صاطري كرة ال�صلة 
ال�صلة  ك���رة  دوري  م��ب��اري��ات  خ���ال 
اأبوظبي  ل��ل��م��ح��رتف��ني  الأم���ري���ك���ي 
القتالية  الفنون  وجن��وم   ،2022
�صي  اإف  "يو  ن����زالت  يف  امل��خ��ت��ل��ط��ة 
280: اأوليفريا �صد ماخات�صيف". 
الفعاليات  ه����ذه  ج��م��ي��ع  اأن  ي���ذك���ر 
م�صتقطبة  ي��ا���ص،  ج��زي��رة  يف  �صُتقام 
جمهور الريا�صة من خمتلف اأنحاء 
اأف�صل  لكت�صاف  وال��ع��امل  املنطقة 
�صياحية  جت��ارب  من  اأبوظبي  يف  ما 
ا�صتثنائية،  وت��رف��ي��ه��ي��ة  وث��ق��اف��ي��ة 
الأ�صيل  �صيافتها  بكرم  وال�صتمتاع 
وتطلعاتهم  اه���ت���م���ام���ات���ه���م  وف�����ق 

ال�صخ�صية. 

بطلنّي ميتلكان �سجاًل خاليًا من الهزائم يوم 5 نوفمرب 2022 يف االحتاد اأرينا بجزيرة يا�س   جتمع  االإماراتية  العا�سمة  يف  اللقب  ح�سم  • ليلة 
www.etihadarena.ae من خالل املوقع االإلكرتوين متوفرة  • التذاكر 
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لل�صيارات"،  "امل�صعود  ن���ظ���م���ت   
ال�صركة الرائدة لل�صيارات والتابعة ل� 
"جمموعة امل�صعود" واملوزع احل�صري 
ل�صيارات "ني�صان" يف اأبوظبي والعني 
وامل��ن��ط��ق��ة ال���غ���رب���ي���ة، ب���ال���ت���ع���اون مع 
"جمل�ص اأبوظبي الريا�صي"، موؤخراً 
ال�صباق املجتمعي للدراجات الهوائية 

يف جزيرة احلديريات.
املجتمعي  امل�����ص��ع��ود  "�صباق  و���ص��م��ل 
متنوعة  الهوائية" حلبات  للدراجات 
تائم جميع اأفراد العائلة، مبا فيهم 
و30  ك��م  الأط���ف���ال، مب�����ص��اف��ات 10 
الرتويج  اإىل  وه����دف  ك���م،  و60  ك��م 
اأفراد  ل��دى  ال�صحي  احلياة  لأ�صلوب 
اأمناط حياٍة  يعي�صون  الذين  املجتمع 
مت�صارعة. واخُتتم ال�صباق بفوز فريق 
والذي  الهوائية،  "يا�صي" للدراجات 
ترعاه "امل�صعود لل�صيارات"، باملرتبتني 

الأوىل والثانية.
اإن�صاء  اإىل  الإم������ارات  دول����ة  وع��م��دت 
ال���ع���دي���د م����ن م�������ص���ارات ال����دراج����ات 
الهوائية لتعزيز �صعبية هذه الريا�صة، 
ح��ي��ث ت��ت��وف��ر جم��م��وع��ة وا���ص��ع��ة من 
اإم����ارات  امل�����ص��ارات يف جميع  خ���ي���ارات 
الرتفيهية  امل�صارات  وت�صمل  الدولة، 
وحتتوي  التناف�صية.  ال�صباق  وحلبات 
الهوائية  ال���دراج���ات  رك���وب  م�صاحة 
م�صارين  على  احلديريات  جزيرة  يف 
دولة  وت�صعى  ك��م،  و10  كم   5 بطول 
ان��ت�����ص��ار هذه  ت��ع��زي��ز  اإىل  الإم��������ارات 
الدولة  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  امل�������ص���ارات 
ال�صياق،  ه���ذا  ويف  اأع���داده���ا.  وزي�����ادة 
اأ�صارت درا�صٌة اأجرتها YMCA اإىل 
اأن اتباع منط حياة اأكرث ن�صاطاً يرفع 

بن�صبة  الأف��راد  درجة �صامة وعافية 
ُين�صح  ذلك،  من  وانطاقاً   .32%
الدراجات  رك���وب  ري��ا���ص��ة  مب��م��ار���ص��ة 
بو�صفها متريناً ريا�صياَ هاماً يح�صن 
���ص��ح��ة ال��رئ��ت��ني وال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة 
ن�صاطاً  ك��ون��ه  ج��ان��ب  اإىل  ال��دم��وي��ة، 
من  الأف����راد  وينا�صب  وممتعاً  �صهًا 

جميع الأعمار.
وقال عرفان تان�صل، الرئي�ص التنفيذي 
"من  لل�صيارات":  "امل�صعود  ل�صركة 
ل�صحتنا  ن��خ�����ص�����ص  اأن  ال�������ص���روري 
حياتنا  يف  كبرياً  اهتماماً  ال�صخ�صية 
ال��ي��وم��ي��ة ب��و���ص��ف��ه��ا واح�����دًة م��ن اأهم 
"�صباق  خال  من  ون�صعى  اأولوياتنا. 
امل�صعود املجتمعي للدراجات الهوائية" 
ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة لدى  ال����روح  ت��ع��زي��ز  اإىل 
اجل��ي��ل اجل��دي��د ورف����ع وع��ي��ه��م حول 
اأهمية الريا�صات والهتمام بال�صحة 
اجل�صدية والنف�صية. وحتقيقاً لذلك، 
تدعم "جمموعة امل�صعود" العديد من 
يف  الريا�صية  والفعاليات  اجلمعيات 
اإطار التزامها بامل�صوؤولية الجتماعية 
حكومة  روؤية  مع  ومتا�صياً  املوؤ�ص�صية، 
يف  الريا�صة  ثقافة  ن�صر  اإىل  اأبوظبي 

بحيث  املجتمعية  الأو���ص��اط  خمتلف 
ومبا  ح��ي��اة،  اأ�صلوب  الريا�صة  ت�صبح 
امل�صهد  يف  الإم��������ارة  ح�����ص��ور  ي��ر���ص��خ 

الريا�صي العاملي."
ال�صراكة  ه����ذه  "وتوؤكد  واأ������ص�����اف: 
"جمل�ص  و  اأبوظبي"  "ني�صان  ب��ني 
بدعم  التزامنا  الريا�صي"  اأب��وظ��ب��ي 
كما  املجتمعية،  والفعاليات  الأن�صطة 
م�صوؤوليتنا  اأداء  على  حر�صنا  تعك�ص 
الج��ت��م��اع��ي��ة امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة م���ن خال 
اإطاق املبادرات الرامية اإىل ت�صمني 
الريا�صات يف منط حياة جيل ال�صباب 

يف الدولة."
ب�صكل دوري على  املرطبات  توزيع  مت 
املت�صابقني  جميع  وح�صل  احل�صور، 
ع��ل��ى ����ص���ه���ادات امل�������ص���ارك���ة، ك��م��ا حاز 
امل��ي��دال��ي��ات يف ختام  ال���ف���ائ���زون ع��ل��ى 
لل�صيارات  "امل�صعود  وت�صعى  ال�صباق. 
الفعاليات  ني�صان" من خال هذه   -
وطويلة  ق���وي���ة  ع����اق����اٍت  ب���ن���اء  اإىل 
الريا�صية  امل��ج��ت��م��ع��ات  م����ع  الأم�������د 
املحلية وامل�صاهمة يف تعزيز دور اإمارة 
اأبوظبي بو�صفها وجهة عاملية متميزة 

للبطولت وامل�صابقات الريا�صية.

طرح تذاكر نزال اأبوظبي بني بيفول ورامرييز على لقب بطولة العامل للمالكمة يف وزن خفيف الثقيل

»امل�شعود لل�شيارات – ني�شان« تتعاون مع »جمل�ش اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام: الريا�شي« الإقامة ال�شباق املجتمعي للدراجات الهوائية 

"تاريخي"  اآخر  و  اإيرلنج هالند  "خيايل" للرنويجي  بهدف 
مناف�صات  على  ال�صتار  اأ���ص��دل  مي�صي،  ليونيل  لاأرجنتيني 
الثانية من مباريات دور املجموعات يف بطولة دوري  اجلولة 

اأبطال اأوروبا لكرة القدم.
من  القيا�صية" والتاريخية  "الأرقام  لعبة  البطولة  ووا�صلت 
خال مباريات هذه اجلولة م�صاء اأم�ص الأول الأربعاء، والتي 

ال��ث��اين على  ال��ف��وز  5 ف��رق يف حتقيق  �صهدت جن��اح 
التوايل لريتفع عدد الفرق التي حققت انت�صارين 
 8 اإىل  الآن  ح��ت��ى  امل��ج��م��وع��ات  دور  يف  متتاليني 

فرق.
اللقب،  ح����ام����ل  م����دري����د  ري�������ال  ف������رق  وح����ق����ق 
ومان�ص�صرت �صيتي وباري�ص �صان جريمان وبنفيكا 
م�صاء  ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين  انت�صارها  ون��اب��ويل 
اأم�ص الأربعاء، كما اأ�صعلت مباريات هذه اجلولة 

ال�صراع على ال�صدارة يف عدة جمموعات.
اإي���رل���ن���ج ه���الن���د مهاجم  وا���ص��ت��ح��وذ ال���رنوي���ج���ي 

من  هائل  ق��در  على  الإجن��ل��ي��زي  �صيتي  مان�ص�صرت 
�صباك  للغاية يف  امل��ث��ري  ه��دف��ه  ب��ع��د  الأ����ص���واء 

فريقه ال�صابق بورو�صيا دورمتوند، والذي 
ت��وج ب��ه ع��ودة فريقه يف امل��ب��اراة ليفوز 

نظيف.  ب��ه��دف  ال��ت��اأخ��ر  بعد   1-2
ورفع هالند ر�صيده اإىل 3 اأهداف 

يف م����ب����ارات����ني م����ع ف���ري���ق���ه احل����ايل 
الأبطال  ب����دوري  �صيتي  مان�ص�صرت 

اأح����رزه����ا  اأه���������داف   10 ب����خ����اف 
الإجنليزي  ال����دوري  يف  للفريق 
امل��و���ص��م. وع���ادل مان�ص�صرت  ه��ذا 
���ص��ي��ت��ي م���ن خ����ال ه����ذا الفوز 
حيث  لت�صيل�صي  قيا�صيا  رقما 

���ص��ج��ل��ه خاليا  ح��اف��ظ ع��ل��ى 
21 مباراة  الهزائم يف  من 
متتالية على ملعبه بدوري 

امل����ب����اراة  ويف  الأب������ط������ال. 
باملجموعة  الأخ����������رى 

ال���������ص����اب����ع����ة، ت����ع����ادل 
مع  ك���وب���ن���ه���اج���ن 
اأ�صبيلية  ���ص��ي��ف��ه 
وحافظ  ���ص��ل��ب��ي��ا، 
ع������ل������ى ن����ظ����اف����ة 
للمباراة  �صباكه 
على  ال����راب����ع����ة 
التوايل مبلعبه 

م�صتوى  ع����ل����ى 
امل��������ب��������اري��������ات ال����ت����ي 

خا�صها يف دور املجموعات لدوري الأبطال 
الأوروبي. و مل يقدم ريال مدريد حامل اللقب 

ليبزج،  �صيفه  مواجهة  يف  منه  املنتظر  العر�ص 
على  الثاين  الفوز  ليحقق   0-2 عليه  تغلب  لكنه 

التوايل يف رحلة الدفاع عن اللقب الأوروبي، وجنح 
ري���ال م��دري��د ب��ه��ذا يف حتقيق ال��ف��وز ال��ث��ام��ن يف 8 

هذا  امل�����ص��اب��ق��ات  مبختلف  خا�صها  ر�صمية  م��ب��اري��ات 
هوايته  مي�صي  ليونيل  الأرجنتيني  ووا���ص��ل  املو�صم. 
يف حتقيق الأرقام القيا�صية حيث �صجل الهدف الأول 

�صهدت  التي  الأم�ص،  �صان جريمان يف مباراة  باري�ص  لفريقه 
يهز  لعب  اأول  لي�صبح  حيفا،  مكابي  على   1-3 الفريق  فوز 
اأوروب��ا متفوقا  اأبطال  18 مو�صما متتاليا بدوري  ال�صباك يف 
ال��ذي هز  م��دري��د  ري��ال  بنزميا مهاجم  ك��رمي  الفرن�صي  على 

ال�صباك يف 17 مو�صما متتاليا.
ورفع مي�صي ر�صيده من الأهداف مع �صان جريمان يف دوري 
الأبطال اإىل 6 اأهداف عرب املو�صمني املا�صي واحلايل وقل�ص 
رونالدو  كري�صتيانو  الربتغايل  العنيد  مناف�صه  م��ع  ال��ف��ارق 
مي�صي  �صجل  حيث  يونايتد  مان�ص�صرت  مهاجم 
فيما  البطولة  يف  له  ال�126  الهدف  اأم�ص 
ي��ت�����ص��در رون���ال���دو ق��ائ��م��ة اأب�����رز هدايف 
 140 بر�صيد  ال��ت��اري��خ  ع��رب  البطولة 

هدفا.
الثامنة،  باملجموعة  الثانية  املباراة  ويف 
على  ل��ه  اأوروب����ي  ف��وز  اأول  بنفيكا  حقق 
امل����اع����ب الإي���ط���ال���ي���ة م���ن���ذ رب�����ع ق����رن، 
لي�صاعف   1-2 يوفنتو�ص  على  وتغلب 

حم���ن���ة ال���ف���ري���ق الإي�����ط�����ايل يف 
بعدما  امل�������ص���اب���ق���ة 

مني بالهزمية الثانية على التوايل يف املجموعة فيما يزاحم 
بنفيكا فريق �صان جريمان على ال�صدارة بر�صيد 6 نقاط لكل 
منهما. و كان اآخر فوز �صابق لبنفيكا على املاعب الإيطالية 
كاأ�ص  يف  فيورنتينا  على  تغلب  عندما  الأوروب��ي��ة  البطولة  يف 
اأفاد  ح�صبما   ،1997 يف  ال��ك��وؤو���ص  اأب��ط��ال  ل��اأن��دي��ة  اأوروب����ا 

الحتاد الأوروبي للعبة /يويفا/.
النت�صارات  نغمة  م��ي��ان  ا�صتعاد  اخلام�صة،  املجموعة  ويف 
 9 منذ  البطولة  ل��ه يف  ف���وزه  اأول  و حقق  الأب��ط��ال  دوري  يف 

زغرب �������ص������ن������وات  دينامو  على  بالتغلب 
ب�صدارة  ل��ي��ن��ف��رد   1-3
امل��ج��م��وع��ة ب��ر���ص��ي��د 4 
تعادل  ف��ي��م��ا  ن����ق����اط، 
ت�������ص���ي���ل�������ص���ي م�����ع ري����د 
ب���ول ���ص��ال��زب��ورج 1-1 
ت�صيل�صي  ل���ي���ح�������ص���د 
يف  الأوىل  ن����ق����ط����ت����ه 

امل�صابقة هذا املو�صم.
و �صاعف نابويل من �صعوبة 
املجموعة  يف  امل���ن���اف�������ص���ة 
ب������ف������وزه  الأوىل 
 0-3 ال�����ك�����ب�����ري 
م�صيفه  ع���ل���ى 
ري����������ن����������ج����������رز، 
ر�صيده  ل��ريف��ع 
نقاط   6 اإىل 
ال�����������ص�����دارة  يف 
يت�صابق  ف��ي��م��ا 
ل��������ي��������ف��������رب��������ول 
على  واأي�����اك�����������ص 
امل������رك������ز ال����ث����اين 
نقاط   3 بر�صيد 

لكل منهما.

هدف هاالند ورقم قيا�شي ملي�شي يت�شدران امل�شهد يف جولة مثرية بدوري اأبطال اأوروبا

ي�صتعد منتخبنا الوطني لكرة القدم ال�صاطئية لل�صفر اإىل 
اخلارجي  مع�صكره  حيُث   ، ال�صبت  غد  بعد  ي��وم  الربتغال 
الذي �صي�صتمر حتى يوم 26 من ال�صهر احلايل، يف اإطار 
للكرة  ال���ق���ارات  ك��اأ���ص  ب��ط��ول��ة  يف  للم�صاركة  ا���ص��ت��ع��دادات��ه 
ال�صاطئية يف نوفمرب القادم. ويخو�ص اأبي�ص ال�صاطئية يف 
مع�صكره اخلارجي مباراتني وديتني اأمام منتخب الربتغال 

يومي 20 و 21، بالإ�صافة لأربع مباريات اأخرى اأمام فرق 
برتغالية. وت�صم قائمة منتخبنا لهذا املع�صكر 15 لعًبا، 
وهم : حممد اجل�صمي، ح�صن علي، اأحمد ب�صر، وليد ب�صر، 
اإ�صماعيل،  �صلطان  عيد،  �صعيد  حممد،  علي  علي،  عبا�ص 
حممد،  عبداهلل  حممد،  جمال  عيد،  را�صد  جمال،  حميد 

عبداهلل عبا�ص، كمال علي، اأحمد ماحي.

اأبي�ش ال�شاطئية ي�شتعد لكاأ�ش القارات يف مع�شكر الربتغال



ال�شجن 4 اأ�شهر ل�شوء �شلوكها مع طاقم طائرة
مدينة  م��ن  ام���راأة  على  حكم  اأن��ه  الأمريكية  ال��ع��دل  وزارة  اأعلنت 
باأفراد  التدخل  بتهمة  اأ�صهر   4 مل��دة  بال�صجن  م��وؤخ��را  نيويورك 
طاقم طائرة. وفقا ملا ذكرته الوزارة يف بيان، اأقرت كيلي بيت�صاردو 
يف وقت �صابق بالذنب بالتهمة املوجهة اإليها، وهي جرمية جنائية 
 36 ملدة  لاإ�صراف  اخلا�صع  الإفراج  منحت  كما   ،"C" من الفئة
ل�صركة  كتعوي�ص  دولرا   9123 مبلغ  دف��ع  منها  وط��ل��ب  ���ص��ه��را، 
اخلطوط اجلوية الأمريكية. واأو�صح البيان اأن "ال�صلوك اجلامح 
واملخيف" لبيت�صاردو، واملتهمة الأخرى، اأثناء رحلة تابعة للخطوط 
اجلوية الأمريكية يف فرباير من عام 2021 اأدى لإعادة توجيهها 

اإىل مدينة فينيك�ص الأمريكية لإخراجهما من الطائرة.
كانت  ال��ت��ي  ال��رح��ل��ة  الأوىل يف  ال��درج��ة  م��ن  وك���ان كاهما على 

متوجهة من مدينة دال�ص اإىل مدينة لو�ص اأجنلو�ص.
رودريغيز، يف  اإ���ص  ليزا  الأخ���رى،  املتهمة  على  املقرر احلكم  وم��ن 

نوفمرب "بناء على اإقرارها بالذنب"، وفقا ملا ذكرته الوزارة.
بيان �صحفي  الأم��ري��ك��ي غ��اري ري�صتاينو، يف  ال��ع��ام  امل��دع��ي  واأك���د 
والن�صاط  ط��ائ��رة،  من  على  الفظ  ال�صلوك  بني  خط  "هناك  اأن 
الإجرامي، وجتاوزته املتهمة بو�صوح"، م�صيفا اأن "ركاب الدرجة 

الأوىل لي�صوا يف ماأمن من املاحقة الق�صائية".

تويف اأثناء عملية تكميم معدة
تويف رجل يف مدينة طنطا امل�صرية، عقب اإجراء عملية تكميم للمعدة 
داخل اإحدى امل�صت�صفيات اخلا�صة، نتيجة حدوث نزيف وم�صاعفات 
اأ�صرة  اأول طنطا، فتح حتقيق عاجل عقب اتهام  له. وق��ررت نيابة 
املتويف للطبيب بالت�صبب يف وفاته، وحترير حم�صر ر�صمي �صده. 
الواقعة، قائلة:  املتويف تفا�صيل  بنربة احلزن والأمل حتكي زوجة 
150 كلغ، وهناك من ن�صحوه بعمل تلك  قرابة  وزنه  كان  "زوجي 
واأنها  �صهلة و�صتحدث نقلة كبرية يف وزنه،  اأنها  العملية موؤكدين 
لي�صت اإل �صاعات ب�صيطة و�صيخرج على قدميه". وكان يعمل املتويف 
وولدين، حتكي  بنت  ولديه  اجل��زارة،  ال�صرنوبي يف جمال  حممد 
عنهم الزوجة قائلة: "كان هو العائل الوحيد لاأ�صرة. عدد كبري 
من الأقارب جلاأوا لتلك العملية وخرجوا منها �صاملني، وما حدث 
للح�صول  بكل طاقتي  و�صاأ�صعى  معه  اأتهاون  لن  تق�صري  معه من 
"�صكاي  على حقه مهما كلفني الأمر". واأ�صافت يف حديثها ملوقع 
نيوز عربية": "البداية كانت يف منت�صف اأغ�صط�ص املا�صي عندما 
عاد زوجي من زيارة للطبيب، ليوؤكد باأن قلبه ارتاح له، ومت حتديد 
العملية بعد ذلك بيومني، ومنذ ذلك احلني وزوجي يف م�صاعفات 

خطرية حتى تويف بعد 22 يوما تقريبا".

�شكان �شيدين ي�شتحمون يف الفنادق
تعي�ص العا�صمة الأ�صرتالية �صيدين لليوم اخلام�ص دون مياه بعد 
عطل يف الأنابيب الوا�صلة اإىل املنازل وانفجار خط املياه الرئي�صي 

يف لني كوف.
ورغم جهود "مياه �صيدين" لإ�صاح ال�صرر يف اأ�صرع وقت اإل اأن 
ال�صكان �صاقوا ذرعاً بقلة املياه وجلاأوا اإىل ال�صتحمام يف الفنادق، 

بح�صب موقع "اأ�صرتاليا بالعربي".
املتاجر  رف��وف  يف  املعباأة  املياه  زجاجات  جميع  ال�صكان  وا�صتهلك 

بحثاً عن مياه لل�صرب ما يوحي ب�صخامة امل�صكلة يف املدينة.
ووقع العطل على طريق اإيبينج قرب موبراي يف ال�صاطئ ال�صمايل 
منازل  اأغلب  عن  املياه  انقطاع  عنه  ونتج  ال�صبت،  �صيدين،  ملدينة 

و�صركات املدينة.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

نهاية �شعيدة الأ�شهر ق�شة حب على تيك توك
فا على  تفاعل النا�ص على من�صات التوا�صل الجتماعي مع ق�صة �صانعْي املحتوى الرقمي مك�ص و�صحى بعدما تعرَّ

بع�صهما عن طريق من�صة تيك توك، وتكللت عاقُتهما بالزواج واأثمرت تفاعا �صعبيا كبريا معها.
من�صة  على  حب  ق�صة  اأ�صهر  بطا  هما  الأردن،  ب�"مك�ص" من  ال�صهري  نور  وحممد  تون�ص  من  العريبي  "�صحى 

تيك توك، والتي توجت بالزواج. وهما �صخ�صان موؤثران و�صانعا حمتوى على املن�صة ذاتها.
الثنائي الذي جمعتهما من�صات  اإىل تون�ص، هذا  الأردن  "مك�ص و�صحى".. من  وقد ذاع �صيت ق�صة حب كل من 

التوا�صل، و�صكاي نيوز عربية وّثقت حلظات فرحهم، وق�صة حبهم وتفا�صيل اأخرى.
اعتربت �صحى اأن ق�صة حبها مع مك�ص وتكللها بالزواج دليل على اأن العاقات الإن�صانية على من�صات التوا�صل 

الجتماعي ميكن اأن تثمر روابط وثيقة ناجحة ومثمرة ومتينة ت�صهم يف التقارب بني النا�ص وحتى ال�صعوب.
واأكدت �صحى اأي�صا اأن مواقع التوا�صل الجتماعي منحتها النجاح وال�صعادة يف حياتها املهنية والعاطفية اأي�صا، هو 
ما ثمنه اأي�صا مك�ص الذي اعترب اأن �صحى دخلت من العامل الفرتا�صي على املجتمع الأردين واأحبها اجلميع، وهو 
بدوره وجد قبول وتفاعا كبريا معه يف املجتمع التون�صي، معتربا اأنه و�صحى قد قربا كثريا املجتمعني الأردين 

والتون�صي اإىل بع�صهما البع�ص، حيث حظي كل منهما با�صتقبال مهيب يف هذين البلدين.
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مر�شع ب�3000 ما�شة.. التاج املو�شوع على تابوت اإليزابيث؟
اإليزابيث  ال��راح��ل��ة  الربيطانية  امللكة  ت��اب��وت  على  امل��و���ص��وع  ال��ت��اج  خطف 

الثانية، اأنظار املتابعني لتفا�صيل جنازتها امل�صتمرة منذ الأ�صبوع املا�صي.
نع�ص  موكُب  الأرب��ع��اء  و�صل  باكينغهام،  ق�صر  من  انطلقت  م�صرية  وبعد 
جثماُنها  �صُي�صجى  حيث  وي�صتمن�صرت،  ق�صر  اإىل  الثانية  اإليزابيث  امللكة 
اإلقاء  من  اجلمهور  ليتمكَن  املقبل،  الثنني  الوطنية  اجلنازة  موعد  حتى 
النظرة الأخرية ووداعها. وذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اأن تاج 
"اإمربيال �صتيت" املو�صوع على التابوت يعد من اجلواهر التي متثل �صيادة 
1953، وظلت  اإليزابيث الثانية بعد تتويجها عام  "ارتدته  امللكة، م�صيفة 
ترتديه مرة واحدة كل عام خال افتتاح الربملان". وتختلف الروايات ب�صاأن 
اإنه �صنع يف الأ�صل لتتويج امللك جورج الرابع،  تاريخه، فمنهم من يقول 
جورج  امللك  لتتويج   1937 ع��ام  نع  �صُ اأن��ه  اإىل  اأخ��رى  تقارير  ت�صري  فيما 
ال�صاد�ص. وذكرت "ديلي ميل" اأن هذا التاج امللكي يحتوي على 2868 ما�صة 

من الف�صة و269 لوؤلوؤة و17 ياقوت اأزرق و11 زمرد.
قرياطا،   317 وزنها  يبلغ  التي   ،"2 كولينان  "ما�صة  اأي�صا  التاج  وي�صمل 
النجمة  با�صم  اأي�صا  وُت��ع��رف  ال��ع��امل،  اأك��رب ما�صة مقطوعة يف  ث��اين  وه��ي 
الثانية لإفريقيا. وحول تاج "اإمربيال �صتيت"، تقول املوؤرخة اآنا كي، موؤلفة 
"جواهر التاج": "قد يكون من ال�صعب النظر اإىل هذا التاج اأحيانا ب�صبب 

ال�صوء املنبعث منه.. اإنه تاج مبهر بكل ما حتمل الكلمة من معنى".

انطالق املهرجان الدويل لل�شينما والهجرة بوجدة
اأطلق املهرجان الدويل لل�صينما والهجرة بوجدة يف املغرب دورته العا�صرة 
يوم الأربعاء حتت �صعار )ال�صينما قاطرة للو�صاطة الجتماعية( مب�صاركة 

ع�صرة اأفام موزعة على م�صابقتني.
وم�صر  املغرب  من  اأف��ام  اأربعة  الطويلة  الروائية  الأف��ام  م�صابقة  ت�صم 
من  اأف���ام  �صتة  الق�صرية  الأف���ام  م�صابقة  ت�صم  فيما  وبلجيكا  ورو�صيا 

املغرب وتون�ص و�صوريا والعراق وتركيا.
وعر�ص املهرجان يف الفتتاح الذي اأقيم مب�صرح حممد ال�صاد�ص يف مدينة 
من  الفرن�صية  للمخرجة  )زي���ارة(  الوثائقي  الفيلم  اململكة  ب�صرق  وج��دة 

اأ�صل مغربي �صيمون بيتون.
املقيم يف فرن�صا حممد عهد  املغربي  املهرجان املخرج  يراأ�ص جلنة حتكيم 
واملنتجة  ب�����ص��ري  حم�صن  امل��غ��رب��ي  امل��خ��رج  ع�صويتها  يف  وت�����ص��م  ب��ن�����ص��ودة 
بيتون،  املخرجة  الفتتاح  يف  املهرجان  وك��رم  بفاف.  �صابرينا  البلجيكية 
واملمثل واملخرج املغربي عبد الكرمي قي�صي، واملمثل املغربي املقيم يف بلجيكا 
املهرجان  ابت�صام مكروين.  باإ�صبانيا  املقيمة  املغربية  واملمثلة  كينزو،  كمال 
ال�صباب  وزارة  مع  بال�صراكة  والهجرة  للتنمية  الت�صامن  جمعية  تنظمه 
والثقافة والتوا�صل واملركز ال�صينمائي املغربي وبدعم من موؤ�ص�صة احل�صن 

الثاين للمغاربة املقيمني باخلارج.

جينيفر لوران�ش تتحدث 
عن معاناتها قبل  االأمومة
ك�صفت النجمة ال�صينمائية العاملية  
جينيفر لوران�ص  انها عانت كثرياً يف 
فرتة الع�صرينات من عمرها لأنها 
اجه�صت مرتني قبل ان ت�صبح اماً 
للمرة الوىل خال ال�صتاء املا�صي 

من زوجها  كوك ماروين .
وقالت لوران�ص يف مقابلة مع جملة 
تكون  ق���د  احل���م���ل  رح���ل���ة  ان  ف����وغ 
�صعبة يف بع�ص الحيان معربة عن 

حبها لامومة.
كانت  اأن����ه����ا  ل����وران���������ص  وا�����ص����اف����ت 
حم��ظ��وظ��ة ب��ح��م��ل��ه��ا الخ�����ري مع 
باأنها حمظوظة  ت�صعر  ابنها، وهي 
ل��ك��ون��ه��ا وال����دة ح��ت��ى ل��و ك���ان ذلك 
ال�����ص��يء.        قالت:  ���ص��اًق��ا بع�ص  اأم����ًرا 
"اإنه اأمر خميف للغاية اأن نتحدث 
الأمر  لأن  "فقط  الأمومة".  ع��ن 
للجميع.  بالن�صبة  مت��اًم��ا  خمتلف 
رائًعا  احل��م��ل  ك���ان  ل��ق��د  قلت"  اإذا 
بع�ص  ف�صيفكر   ،" ال��ب��داي��ة  م��ن��ذ 
رائًعا  الأم������ر  ي��ك��ن  مل   "، ال���ن���ا����ص 
بالن�صبة يل يف البداية "وي�صعرون 

بال�صوء."

اإدانة اآر كيلي بتهم 
اال�شتغالل اجلن�شي

حماكمة  يف  كيلي،  اآر  املغني  اأدي���ن 
احتادية بتهم اإغواء فتيات قا�صرات 
مل��م��ار���ص��ة اجل��ن�����ص م��ع��ه، ل��ك��ن متت 
العدالة  عرقلة  تهمة  م��ن  تربئته 
 2008 ع����ام  اإىل  ت���ع���ود  ق�����ص��ي��ة  يف 
تقارير  انتهت برباءته، وذلك وفق 
"�صي  ���ص��ب��ك��ة  اإع����ام����ي����ة. وذك�������رت 
التلفزيونية،  �صيكاغو"  اإ�����ص  ب���ي 
روبرت  ال��ك��ام��ل  وا���ص��م��ه  ك��ي��ل��ي،  اأن 
�صيلف�صرت كيلي، اأدين ب�6 من اأ�صل 

13 تهمة يف املحاكمة الحتادية.
املحكمة  يف  حملفني  هيئة  ودان����ت 
�صيكاغو  يف  الأم���ريك���ي���ة  اجل��زئ��ي��ة 
عاما   55 العمر  م��ن  البالغ  املغني 
بال�صتغال  ت��ت��ع��ل��ق  ت���ه���م  ب���ع���دة 
اأنثى،  واإغ��������واء  ل��ط��ف��ل،  اجل��ن�����ص��ي 

وحيازة مواد اإباحية لاأطفال.
قبل جائزة  م��ن  ن��ال  ال��ذي  وكيلي، 
ال�صهرية  اأغنيته  على  "غرامي" 
من  ف�����اي(،  ك����ان  اآي  ب��ل��ي��ف  )اآي 
ب�صوء  اأدي��ن��وا  الذين  امل�صاهري  اأب��رز 
ال�����ص��ل��وك اجل��ن�����ص��ي خ����ال حملة 
حملت ا�صم "مي تو" اأو "اأنا اأي�صا". 
 5 ا�صتمرت  التي  املحاكمة  وخ��ال 
الن�صاء  من  العديد  اأبلغت  اأ�صابيع، 
عليهن  اع��ت��دى  كيلي  اأن  املحلفني 
كما  ق��ا���ص��رات،  ك��ن  عندما  جن�صيا 
امل��ح��ل��ف��ني مقطع  ����ص���اه���دت ه��ي��ئ��ة 
يتحر�ص  وه�������و  ل���ك���ي���ل���ي  ف����ي����دي����و 
اأن  �صهدت  التي  باملعمودية،  بابنته 
الت�صعينيات  يف  ب���داأت  الع���ت���داءات 
كيلي  وب��رئ  مراهقة.  كانت  عندما 
ميلتون  م���ع���ه،  ع��ل��ي��ه��م��ا  وامل����دع����ى 
ماكديفيد،  وديريل  "جون" براون 
من تهم التاآمر للح�صول على مواد 

اإباحية لاأطفال.

معلم ر�شم يثري االإعجاب بطريقة تدري�شه
على  داأب  فنية  تربية  معلم  مبوهبة  �صعوديون  اأ���ص��اد 
توثيق طريقته املبدعة يف تدري�ص طابه مادة الر�صم. 
ال�صهلي،  ط��ارق  ال�صعودي  الر�صم  م��ادة  معلم  وحظي 
ع��رب ح�صابه  األ��ف متابع   81 م��ن  اأك��رث  يتابعه  ال��ذي 
ح�صة  توثيقه  خال  التعليقات  مبئات  ”تويرت“،  يف 
موهبته  ب�صبب  الإعجاب  ال�صهلي  يرث  ومل  تعليمية. 
العربي  اخلط  كتابة  يف  لإبداعه  بل  فقط،  الر�صم  يف 

وطريقته الفنية يف تق�صيم ال�صبورة كذلك.
يف  ح�ص�صه  من  بع�صا  الفنية  الرتبية  معلم  ويوثق 
العادة عرب ح�صاباته يف مواقع التوا�صل، والتي يبداأها 
مع  بديع  بخط  وامل��ادة  املو�صوع  طبيعة  بكتابة  غالبا 
حفاظه على الت�صكيل، قبل اأن يقوم بر�صم خط فا�صل 

بني الكتابة والر�صمة املختارة يف كل مرة.
ح�صد  من  كذلك  متكن  ال�صهلي  ط��ارق  اأن  وال��اف��ت 
ب�صكل دقيق  الفا�صل  الإعجاب بطريقة ر�صمه اخلط 

وم�صتقيم بيده فقط، دون ال�صتعانة مب�صطرة.
وعلق متابع بالقول ”بارك اهلل يف اأهل املدينة وفيك 
باخلط  بتق�صيمته  وح��ده  ال�صبورة  منظر  ف��ن��ان..  ي��ا 
بالألوان طبعا ده غري الإبداع يف الر�صم ي�صرح القلب 

ويفتح النف�ص للتعلم“.

انتحار فتاة رف�ش والدها اإحلاقها بكلية ال�شيدلة
دلتا م�صر  اإح��دى حمافظات  يف  ع�صرينية،  فتاة  اأقدمت 
يوم الأربعاء على النتحار، لرف�ص والدها اإحلاقها بكلية 

ال�صيدلة يف اإحدى اجلامعات اخلا�صة.
ُيفيد  ب��اغ��اً  الأم��ن��ي��ة،  الأج���ه���زة  تلقت  التفا�صيل،  ويف 
ب��ان��ت��ح��ار ف���ت���اة يف حم��اف��ظ��ة ال��غ��رب��ي��ة، ل��ي��ن��ت��ق��ل رج���ال 
املباحث على الفور اإىل مكان الواقعة. وتبني من خال 
اأزمة  من  تعاين  كانت  ”الفتاة  اأن  الأول��ي��ة،  التحقيقات 

نف�صية عقب خافات مع والدها، وهو رجل اأعمال“.
دخول  يف  ت��رغ��ب  ك��ان��ت  الفتاة  اأن  التحريات  واأو���ص��ح��ت 
كلية ال�صيدلة يف اإحدى اجلامعات اخلا�صة، لكن والدها 
نف�صها من  ال��ن��ار على  دفعها لإط���اق  م��ا  ذل��ك،  يرف�ص 

�صاح ناري ”طبنجة“ لتلقى م�صرعها يف احلال.
م�صت�صفى  م�صرحة  اإىل  ال�صحية  جثمان  نقل  وج���رى 

املحلة العام بو�صاطة �صيارة الإ�صعاف.
ظروف  لك�صف  بالتحري  اجلنائي  البحث  اإدارة  وُكلفت 
وماب�صات الواقعة، حيث جرى حترير حم�صر بالواقعة، 

واأُخطرت النيابة العامة امل�صرية ملبا�صرة التحقيق.

يطعن �شقيقه ب�شبب اآخر حبة ماجنا
اآخر حبة ماجنا يف  طعن م�صري �صقيقه، ب�صبب تناوله 
الثاجة. وتلقى ماأمور ق�صم الهرم باًغا من م�صت�صفى 
الهرم يف حمافظة اجليزة، يفيد بو�صول �صاب يف العقد 
نتيجة  بال�صدر  نافذة  بطعنة  م�صاب  عمره،  من  الثاين 
اأمنية  ق��وة  انتقلت  الفور  وعلى  اآخ��ر،  �صخ�ص  مع  �صجار 
املعاينة  وبح�صب  امل�صت�صفى،  اإىل  الق�صم  م��ب��اح��ث  م��ن 
الأولية تبني اإ�صابة ال�صاب بطعنة نافذة بال�صدر نتيجة 
ت�صديد �صربة له ب�صكني. وك�صفت التحريات التي اأجرتها 
املباحث اأن �صجاًرا ن�صب بني امل�صاب و�صقيقه خلاف على 
اأراد  امل��ن��زل، حيث  ث��اج��ة  ث��م��رة م��اجن��ا متبقية يف  اآخ���ر 
الآخر  ليقوم  اأحدهما  بها  ففاز  يتناولها،  اأن  الطرفان 

بطعنه ب�صكني املطبخ، ولذ بالفرار.
املتهم،  القب�ص على  املباحث  ا�صتطاعت  وباإعداد الأكمنة 
النيابة  اإىل  وحت��وي��ل��ه  ب��ال��واق��ع��ة  حم�����ص��ر  حت��ري��ر  ومت 
العامة، اإذ اعرتف املتهم بارتكاب الواقعة، يف حني قررت 

النيابة حب�ص املتهم 4 اأيام على ذمة التحقيقات.

ثعبان �شخم يباغت موظفة 
داهم ثعبان �صخم مبنى حكوميا يف العا�صمة التاياندية 
بانكوك، وحاول مهاجمة اإحدى املوظفات، اإل اأنها متكنت 
ب��ع��د ع���راك ق�����ص��ري. وذكرت  م��ن التخل�ص م��ن��ه، وذل���ك 
�صحيفة ”ديلي ميل“ الربيطانية، اإن احلادثة وقعت يوم 
الثنني املا�صي، داخل مبنى اإدارة احلياة الربية واحلفاظ 

على النبات، التابعة لوزارة البيئة التاياندية.
املراقبة يف  واأظهرت لقطات م�صورة، ر�صدتها كامريات 
الوزارة،  مكاتب  اإح��دى  يف  ي�صريون  موظفات   3 امل��ك��ان، 
نقل  عربة  اأ�صفل  من  الثعبان  مفاجئ  ب�صكل  ظهر  حيث 
اأنها  اإل  اإح��داه��ن،  ق��دم  ق�صم  وح���اول  املكتبية،  امل��ع��دات 
وف��راره��ا من  ب��ع��ي��داً  عنها  ودف��ع��ه  مقاومته  م��ن  متكنت 
املكان، وذلك خال فرتة ق�صرية، بينما ظهرت زميلتاها 

م�صابتني يف حالة من الذعر.
وك�صفت �صور اأخرى لحقة عن تعر�ص املوظفة على اإثر 

هذا الهجوم لإ�صابة يف قدمها.

ال�شرا�شري يف بانكوك.. اأطباق متنوعة
الليل،  �صرا�صري  وخ�صو�صاً  احل�صرات،  ُت�صّكل 
بانكوك،  يف  الأط��ب��اق  من  لعدد  رئي�صياً  مكّوناً 
مما ُيظهر اهتماماً متزايداً مب�صدر الربوتني 
اأ�صرار  اإىل  ا���ص��ت��ه��اك��ه  ي�����وؤدي  ل  ال����ذي  ه���ذا 

لكوكب الأر�ص.
ُيتوقع اأن يبلغ حجم ال�صوق العاملية للح�صرات 
ال�صنوات  يف  دولر  م��ل��ي��ار  ل���اأك���ل  ال�����ص��احل��ة 
املقبلة، وُتعترب تاياند منتجاً رئي�صياً لبدائل 

اللحوم هذه.
اأطباق  اك��ت�����ص��اف  اإىل  ال�����ص��اع��ون  وي�����ص��ت��ط��ي��ع 
قائمة  ي���ج���دوا يف  اأن  ت��ق��ل��ي��دي��ة  غ���ري  ج���دي���دة 
مطعم مو�صمّي يف العا�صمة وجبة برغر بنكهة 

�صرا�صري الليل، ل اللحم.
”باون�ص برغر“  امل�صارك ملطعم  املالك  وي�صدد 
يقت�صر  ”اأّل  ���ص��رورة  على  ثيابريات  بوبيبات 
على  الليل  ل�صرا�صري  املطبخي  ال�صتعمال 
”طعام ال�صارع“ الذي يكون فيه م�صوياً وعليه 

�صل�صة ال�صويا“.
اأو  املعجنات  اأو  الربغر  �صنع  ”ميكن  ويقول: 
الب�صكويت من �صرا�صري الليل، اأو حتى اإ�صافة 

الفلفل الأحمر اإىل تلك املقلية منها“.
للربوتني،  م�������ص���دراً  ال�����ص��را���ص��ري  وت�����ص��ّك��ل 
وكذلك للحديد والفيتامينات، وهي من اأكرث 

احل�صرات التي ُت�صتهلك يف الطعام يف العامل.
ب��اأن ك��رثاً قد ينفرون من  اأن بوبيبات يقّر  اإل 
���ص��ك��ل��ه��ا، اآم�����ًا يف ج����ذب ال���زب���ائ���ن م���ن خال 
من  م�����ص��ن��وع��ة  غ���ذائ���ي���ة  ”منتجات  ت���ق���دمي 
ال�صرا�صري“.  ت�صبه  ل  ل��ك��ّن��ه��ا  ال�����ص��را���ص��ري 
”ال�صلبة“ من  اإزال��ة الأج��زاء  وتتوىل �صركته 
احل�����ص��رة ك��الأج��ن��ح��ة وال�����ص��اق��ني، وال��ت��ي تكون 
ك��ري��ه��ة امل�����ذاق يف ال���ف���م، وت��ب��ق��ي ع��ل��ى اجلزء 
نف�صه  هو  ”املفهوم  اأن  وي�صرح  فقط.  اللحمي 
اأو غريها حيث  املتبع بالن�صبة اإىل حلم البقر 

ل توؤكل العظام“.

Paramount Emmy Party يف وي�ست هوليود, كاليفورنيا.  )ا ف ب( �سويف نيلي�س خالل ح�سورها 2022 

�شيلينا غوميز ُتلغي متابعة 
بريتني �شبريز

النجمة  بريتني  متابعة  باإلغاء  غوميز   العاملية  �صيلينا  النجمة  قامت 
�صبريز ، ويعود �صبب ذلك بعد اأن نعتت �صبريز النجمة  كري�صتينا اأغيلريا  

ب�"ال�صمينة".
وقد اأحدث هذا الأمر جدًل كبرياً على مواقع التوا�صل الإجتماعي بني 

املتابعني، اإل اأن �صبريز مل تعّلق بعد على ذلك.
وكانت اإنت�صرت �صور ل� �صيلينا غوميز برفقة مغني الراب تايغا، تظهرهما 
وهما خارجني من املطعم، اإذ غادرت �صيلينا من الباب اخللفي، اأما تايغا 
بعد   2:30 اي  الإق��ف��ال  م��وع��د  بعد  ذل��ك  وك���ان  الرئي�صي،  ال��ب��اب  فمن 

منت�صف الليل، يف حني اأن املطعم يقفل اأبوابه على ال�صاعة ال� 2.


