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االبت�ضامات العري�ضة تخفي توترات عميقةالربيك�س ف�ضاء اآخر يجمع البلدين

الكرملني يقيم دور ب�ري�س وبرلني ب�ش�أن الأزمة الأوكرانية

رو�صيا: اأوكرانيا دخلت املرحلة الأخرية من �صنع القنبلة القذرة
الرتويكا ودول غربية تدعم ت�صكيل حكومة مدنية يف ال�صودان

توقيع اتفاق تر�صيم احلدود البحرية بني لبنان واإ�صرائيل اخلمي�س 

•• عوا�صم-وكاالت

فيما ي�ضتعد ال�ضودان غداً لتظاهرات وا�ضعة للمطالبة 
بعد  ال�����ض��ودان،  يف  الدميقراطي  امل�ضار  اإىل  ب��ال��ع��ودة 
اأ�ضهر من اخلالفات ال�ضيا�ضية بني املكون الع�ضكري 
واملدين، جددت دول الرتويكا )الرنويج، وبريطانيا، 
والواليات املتحدة( ف�ضاًل عن دول غربية اأخرى على 
التاأكيد على دعمها امل�ضتمر لت�ضكيل حكومة انتقالية 

مدنية .
الفرقاء  ب���ني  ل��الت��ف��اق  م��ا���ض��ة  احل���اج���ة  اأن  واأك�����دت 
ال��ت��ده��ور يف  امل��زي��د م��ن  اأج���ل م��ن��ع  ال�ضيا�ضيني م��ن 

الو�ضع االقت�ضادي واالإن�ضاين.
كما حث االحتاد االأوروبي و13 دولة بينها اأمريكا يف 
بيان م�ضرتك ن�ضرته ال�ضفارة االأمريكية باخلرطوم 
اأم�س االثنني، االأط��راف ال�ضودانية على  على تويرت 
النظر للم�ضلحة الوطنية واالنخراط ب�ضكل بناء يف 

احلوار.
ا�ضتخدام  اإىل االمتناع عن  كذلك دعت قوات االأم��ن 

العنف �ضد املتظاهرين

اإىل ذلك، راأت اأن املبادرة التي طرحتها نقابة املحامني 
حول م�ضروع الد�ضتور االنتقايل متثل اإطاراً �ضاماًل 
وذا م�ضداقية لقيادة املفاو�ضات التي ترعاها االآلية 
االإفريقي،  واالحت��اد  املتحدة  االأمم  )ت�ضم  الثالثية 

واإيقاد(.
املبعوث االأمم��ي، فولكر بريت�س، باالإ�ضافة  اأن  يذكر 
اإىل قائد القوات امل�ضلحة، عبد الفتاح الربهان، كانا 
اإىل  ج��داً  قريباً  بالتو�ضل  اأملهما  عن  موؤخراً  اأعربا 

توافق بني املدنيني والع�ضكر يف البالد.
والتغيري،  احلري������ة  ق������وى  من  �ض�����خ�ضيات  اأن  اإال 
امل��ك��ون امل����دين ال��رئ��ي�����ض��ي يف امل��ع��ار���ض��ة، ن��ف��ت الحقا 
واملكون  املدنيني  بني  و�ضيك  اتفاق  عن  اأ�ضيع  ما  كل 

الع�ضكري.
ي��ذك��ر اأن ال��ب��الد، ال��ت��ي ت��ع��د واح����دة م��ن اأف��ق��ر دول 
العامل ال تزال غارقة، منذ 25 اأكتوبر 2021 حني 
احلكومة  وح��ل  ا�ضتثنائية  اإج����راءات  اجلي�س  فر�س 
ال�ضابقة، يف ركود �ضيا�ضي واقت�ضادي، على الرغم من 
كافة امل�ضاعي االأممية من اأجل اإطالق جل�ضات حوار 

تف�ضي اإىل حل بني االأفرقاء.

رئي�س الدولة ورئي�س موزمبيق يبحثان العالقات الثنائية
•• اأبوظبي- وام:

اآل  ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
فخامة  اأم�س  اهلل(  )حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
فليبي �ضا�ضنتو نيو�ضي رئي�س جمهورية موزمبيق 
الدولة  اإىل  ع��م��ل  ب��زي��ارة  ي��ق��وم  ال���ذي  ال�ضديقة 

ت�ضتغرق عدة اأيام.
ورح���ب �ضموه - يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء، ال���ذي ج��رى يف 
ق�ضر ال�ضاطئ - بفخامة رئي�س موزمبيق والوفد 
دفعة مهمة  زي��ارت��ه  ت�ضكل  اأن  ل��ه، متمنياً  امل��راف��ق 

للعالقات بني البلدين يف خمتلف املجاالت.

دولة  بني  العالقات  اأوج��ه  خمتلف  اللقاء  وتناول 
االإم�����ارات وم��وزم��ب��ي��ق وال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة لتو�ضيع 

قاعدة امل�ضالح امل�ضرتكة.
امل�ضرتك  احلر�س  اجلانبان  اأك��د  ال�ضياق  هذا  ويف 
على تنمية العالقات الثنائية ودفعها اإىل االأمام مبا 

يخدم م�ضالح البلدين و�ضعبيهما ال�ضديقني.
البيئة  ال��ت��ع��اون يف جم��ال  اإىل  ال��ل��ق��اء  ت��ط��رق  كما 
ومواجهة التغري املناخي يف ظل ع�ضوية جمهورية 
للمناخ”  ال��زراع��ي  “االبتكار  مبادرة  يف  موزمبيق 
ال��ت��ي ت��ق��وده��ا دول���ة االإم����ارات وال��والي��ات املتحدة 
واأعلنت خالل العام املا�ضي.     )التفا�ضيل �س2(

•• القد�س-وكاالت

االإ�ضرائيلية  ال��ب��ث  هئية  نقلت 
الو�ضيط  ع��ن  االإث���ن���ني،  )م��ك��ان( 
االأم���ري���ك���ي يف ت��ر���ض��ي��م احل����دود 
ولبنان  اإ���ض��رائ��ي��ل  ب��ني  البحرية 
ع��ام��و���س ه��وك�����ض��ت��اي��ن، اأع��ل��ن اأن 
ي���وم اخلمي�س  ���ض��ي��وق��ع  االت���ف���اق 

املتحدة،  ل��الأمم  من�ضاأة  املقبل يف 
قرب معرب الناقورة احلدودي.

ويف حديث مع قناة cnn، اأعرب 
ا�ضتمرار  اأمله يف  هوك�ضتاين عن 
االل���ت���زام امل��ت��ب��ادل ب��االت��ف��اق من 
اأج����ل اال���ض��ت��ق��رار واالزده��������ار يف 

البلدين.
اإن  املقابلة  يف  كوخ�ضتاين  وق��ال 

االتفاق على  �ضيوقعان  اجلانبنينْ 
انفراد اأمام ممثلني عن الواليات 
املتحدة، و�ضيلتئم جمل�س الوزراء 
اليوم  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي ���ض��ب��اح ه���ذا 
على  للم�ضادقة  امل��را���ض��م،  وق��ب��ل 
االتفاق ب�ضكل نهائي بعد اأن ردت 
 4 ال��ي��وم  العليا  ال��ع��دل  حمكمة 

التما�ضات �ضده.

% من  اإ�صرائيل تعلن تدمري 90 
بنية اإيران الع�صكرية يف �صوريا

•• القد�س-وكاالت

البنية  من   90% دمر  االإ�ضرائيلي  اجلي�س  اإن  بو�ضت  جريوزاليم  �ضحيفة  قالت 
اهلل  ح��زب  وميلي�ضيا  حماوالتها  واأحبط  �ضوريا،  يف  االإيرانية  الع�ضكرية  التحتية 

ر�ضيخ ح�ضورها يف �ضوريا، ح�ضب كبار امل�ضوؤولني الع�ضكريني االإ�ضرائيليني.
وح�ضب امل�ضوؤولني، جنحت اإ�ضرائيل يف ال�ضنوات املا�ضية يف احلد ب�ضكل �ضبه كامل من 
قدرة اإيران على نقل االأ�ضلحة اإىل �ضوريا، وت�ضنيع االأ�ضلحة على اأرا�ضيها، واإقامة 
خطة  اأن  لل�ضحيفة،  م�ضادر  هناك.واأو�ضحت  لها  املوالية  القوات  مع  فيها  قاعدة 
القائد ال�ضابق لفيلق القد�س قا�ضم �ضليماين، الذي قتل على اأيدي االأمريكيني يف 
اإيران يف �ضوريا،  احلمالت اجلوية االإ�ضرائيلية �ضد   بعد  بالف�ضل  باءت   ،2020
اآخرها هجوم من�ضوب الإ�ضرائيل يوم اجلمعة املا�ضي، عندما ذكرت و�ضائل االإعالم 
االإ�ضرائيلي هاجم مناطق قرب مطار دم�ضق بعد حوايل �ضهر  اأن اجلي�س  املحلية 
من الهدوء الن�ضبي.وقالت ال�ضحيفة: رغم التوتر بني اإ�ضرائيل ورو�ضيا، فاإن اآلية 

تفادي االحتكاك الرو�ضي االإ�ضرائيلي يف �ضوريا تعمل مثل املعتاد.
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ا�ستكمال 25 % من الأعمــال 
الإن�سـائيـة ملتحف التـاريـخ الطبيعي 

اأخبار الإمارات

اأملانيا على �سفيح �ساخن.. غ�سب 
�سعبي ب�سبب احلرب والغاز والقت�ساد

عربي ودويل

“احتاد اآ�سيا واأوقيانو�سيا” ي�سكر الإمارات على 
ا�ســـت�سافتهــا لجتمــاعــات هوكي اجلليد 

الفجر الريا�سي

قّدم� الته�ين للمحتفلني مبهرج�ن الأ�شواء »ديوايل«

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س زامبيا بذكرى ا�صتقالل بالده 
•• اأبوظبي-وام

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بعث 
فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل(  )حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
مبنا�ضبة  زامبيا،  جمهورية  رئي�س  هي�ضيليما  هاكيندي 

ذكرى ا�ضتقالل بالده. 
كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الرئي�س  فخامة  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  اهلل(  رع��اه   (

هاكيندي هي�ضيليما.
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  هناأ  اآخ��ر  �ضعيد  على 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( اأم�س االثنني 
وقال  )دي��وايل(:  االأ�ضواء  مهرجان  مبنا�ضبة  املحتفلني 
)تويرت(:  عرب  الر�ضمي  �ضموه   ح�ضاب  على  تغريدة  يف 
نتمنى للمحتفلني بديوايل )مهرجان االأ�ضواء( ال�ضعادة 

والبهجة.. وناأمل اأن يعم اخلري وال�ضالم العامل.
كما هناأ �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 

)رعاه اهلل(، اأم�س االثنني، املحتفلني بعيد )ديوايل(.
وكتب يف تغريدة عرب ح�ضاب �ضموه الر�ضمي يف )تويرت(: 
با�ضم �ضعب االإمارات، نهنئ كل من يحتفل بعيد ديوايل.. 

اأمتنى لهم عيداً �ضعيداً. 

املراقبون منق�شمون حول من تف�شل بكني:
النتخابات الرئا�صية الربازيلية بعيون �صينّية...!

•• الفجر -اميانويل فريون -ترجمة خرية ال�صيباين

املفيد،  من  ب�ضّرها،  الربازيلية  الرئا�ضية  االنتخابات  ب��وح  اق��رتاب  مع 
برازيليا  تقيمها  التي  الوثيقة  العالقة  حتليل  الدولية،  اأهميتها  لفهم 

مع بكني.
�ض����ريك  اأك��رب  املتحدة،  الواليات  قبل  ال�ضني،  تعترب   ،2009 عام  منذ 
اأن هذه االأخ��رية هي اأكرب �ضريك لل�ضني يف  جتاري للربازيل، يف حني 

اأمريكا الالتينية.                                          )التفا�ضيل �س11(

الثن�ئي الفرن�شي الأمل�ين:
بني ماكرون و�صولتز، ...وتعّطلت لغة الكالم...!

•• الفجر -خرية ال�صيباين

ال �ضيء ي�ضري على ما يرام بني اأملانيا وفرن�ضا. بينما كان من املقرر عقده 
املجل�س  تاأجيل  مت  فونتينبلو”،  “ق�ضر  ل�  الذهبي  االإط��ار  يف  اأكتوبر   26 يف 
الثنائي القادم الذي يجمع الوزراء الفرن�ضيني واالأملان للعام املقبل. وهذا، 
دون معرفة ما اإذا كان �ضيتم يف يناير، يف نف�س اللحظة التي حتتفل فيها 
وكونراد  ديغول  �ضارل  وقعها  التي  لالإليزيه،  الرمزية  ال�ضداقة  معاهدة 

اأديناور، بالذكرى ال�ضتني لتاأ�ضي�ضها.)التفا�ضيل �س10(

يتعني  ال���ذي  العمل  م��ن  الكثري 
ال�ضاعات  ب�����ه.وخ�����الل  ال���ق���ي���ام 
�ضوناك  ك��ف��ة  رج���ح���ت  امل��ا���ض��ي��ة 
رئي�س  ان�������ض���ح���اب  ب���ع���د  ال���ض��ي��م��ا 
الوزراء االأ�ضبق بوري�س جون�ضون 
من االنتخابات.وا�ضتقالت ترا�س 
يوما   45 ب���ع���د  اخل��م��ي�����س  ي�����وم 
معرتفة  املن�ضب،  يف  م�ضطربة 
حزمة  تقدمي  ت�ضتطيع  ال  باأنها 
خلف�س  متقنة  غ��ري  اق��ت�����ض��ادي��ة 

ال�ضرائب.

ري�صي �صوناك رئي�صا لوزراء بريطانيا

   

حممد بن زايد يثمن جهود اأبطال 
مبادرات ا�صتئ�صال �صلل الأطفال

•• اأبوظبي - الفجر:

اآل نهيان رئي�س الدولة  ثمن �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
اأبطال مبادرات ا�ضتئ�ضال مر�س �ضلل االأطفال  )حفظه اهلل( جهود 

عرب العامل.
وقال على ح�ضاب �ضموه الر�ضمي عرب )تويرت(: نثمن جهود اأبطال 
 .. العامل  اأنحاء  جميع  يف  االأطفال  �ضلل  مر�س  ا�ضتئ�ضال  مبادرات 
االأطفال( جندد عزمنا على  �ضلل  ملكافحة  العاملي  )اليوم  ومبنا�ضبة 
وتعزيز  االأم��را���س  ملكافحة  ال�ضركاء  مع  بالتعاون  اجلهود  موا�ضلة 

التنمية يف املجتمعات.

حملة الإمارات للتطعيم تقدم 647 
مليون جرعة تطعيم لأطفال باك�صتان 

•• اأبوظبي-وام

اأعلنت اإدارة امل�ضروع االإماراتي مل�ضاعدة باك�ضتان عن نتائج حملة االإمارات 
للتطعيم �ضد �ضلل االأطفال والتي نفذت بجمهورية باك�ضتان االإ�ضالمية 
خالل الفرتة من عام 2014 وحتى نهاية �ضهر �ضبتمرب عام 2022، 
حيث جنحت احلملة يف اإعطاء 647 مليونا و758 األفا و365 جرعة 
تطعيم �ضد مر�س �ضلل االأطفال خالل 9 �ضنوات لالأطفال يف باك�ضتان.  
اإطار توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن  وتاأتي هذه احلملة يف 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، ومتابعة �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�ضة بتقدمي 
امل�ضاعدات االإن�ضانية والتنموية ودعم القطاع ال�ضحي وتعزيز براجمه 
الوقائية يف جمهورية باك�ضتان االإ�ضالمية.               )التفا�ضيل �س2(

•• عوا�صم-وكاالت

اأعلنت رو�ضيا، االثنني، اأّن اأوكرانيا 
دخلت املرحلة االأخ��رية من �ضنع 
ق��ن��ب��ل��ت��ه��ا ال����ق����ذرة، االأم������ر ال���ذي 
االأحد  م��ن��ذ  مو�ضكو  اإل��ي��ه  ت�ضري 
وحلفاوؤها  كييف  رف�ضته  وال��ذي 

الغربيون ب�ضدة.
وق����������ال امل�������������ض������وؤول ع������ن امل��������واد 
الكيميائية  وامل��ن��ت��ج��ات  امل�����ض��ّع��ة 
اجلي�س  داخ������ل  وال���ب���ي���ول���وج���ي���ة 
الرو�ضي اجلرنال اإيغور كرييلوف، 
يف بيان، وفقاً للمعلومات املتوفرة 
لدينا، هناك منّظمتان اأوكرانّيتان 
ل�ضنع  حم���ّددة  تعليمات  لديهما 
دخل  القذرة،  بالقنبلة  ي�ضمى  ما 

عملهما املرحلة النهائية.
رئي�س  م�ضت�ضار  قال  ال�ضياق،  ويف 
اآت��وم، رينات  اإنريغو  �ضركة رو���س 
القنبلة  ا���ض��ت��خ��دام  ب����اأن  ك��ارت�����ض��ا 
من  كبري  ب�ضكل  �ضيزيد  ال��ذري��ة 
نووية  ح�����رب  ان��������دالع  خم����اط����ر 

عاملية.
نووية  ق��ن��ب��ل��ة  ان���ف���ج���ار  وت����اب����ع: 
ي�ضل  اإ�ضعاعي  تلوث  اإىل  �ضيوؤدي 
االأ�ضخا�س،  م��ن  االآالف  ع�ضرات 
الن�ضاط احليوي لبع�س  واإغالق 

املناطق ملدة ت�ضل اإىل 50 عاما.

رغ��ب��ة يف  اأي  االأخ����رية مل يظهرا 
اال�ضتماع ملوقف اجلانب الرو�ضي 
و�ضاطة. جهود  اأي  يف  وامل�ضاركة 
واأ�ضاف لل�ضحافيني: اأنقرة تتخذ 
موقفا خمتلفا عن موقف باري�س 
ا�ضتعدادها  واأع��ل��ن��ت  وب���رل���ني... 

ملوا�ضلة جهود الو�ضاطة.
االأ�ضبوع،  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة  وخ����الل 
الرو�ضي  ال����دف����اع  وزي�����ر  اّت�������ض���ل 
�����ض����ريغ����ي �����ض����وي����غ����و ب���ن���ظ���رائ���ه 
والرتكي  والفرن�ضي  االأم��ريك��ي 
وجيزة،  فرتة  والربيطاين.وبعد 
اأ�ضدرت وا�ضنطن ولندن وباري�س 
ب��ي��ان��ا م�����ض��رتك��ا ج���اء ف��ي��ه “لقد 
اأن���ن���ا جميعا  ب��ل��دان��ن��ا  اأو����ض���ح���ت 
لرو�ضيا  ال��ك��اذب��ة  امل��زاع��م  نرف�س 
ال�ضتخدام  ت�ضتعد  اأوك��ران��ي��ا  ب��اأن 

قنبلة قذرة على اأرا�ضيها.
واأ������ض�����اف: ال���ع���امل ����ض���ريى، من 
ال�ضتخدام  حم���اول���ة  اأي  خ����الل 
للت�ضعيد،  ذري��ع��ة  االدع�����اء،  ه���ذا 
من  للت�ضعيد  ذريعة  اأي  نرف�س 
ج��ان��ب رو���ض��ي��ا.يف غ�����ض��ون ذلك، 
���ض��ع��ى ال���رئ���ي�������س ال����رتك����ي رجب 
اإب��ق��اء قنوات  اإىل  اإردوغ���ان  طيب 
رو�ضيا  م����ع  م���ف���ت���وح���ة  احل��������وار 
وال��دول الغربية يف �ضاأن الهجوم 

الع�ضكري الرو�ضي.

الرو�ضي،  ال���دف���اع  وزي���ر  واأع�����رب 
���ض��وي��غ��و، ع��ن قلقه من  ���ض��ريغ��ي 
تهديدات كييف يف مكاملات تلفونية 
ال���والي���ات املتحدة  ل��ن��ظ��رائ��ه م��ن 
وتركيا.ومع  وفرن�ضا  االأمريكية 
الرو�ضية  احل�����رب  دخ�����ول  ق����رب 
التا�ضع،  ���ض��ه��ره��ا  االأوك����ران����ي����ة 
تتزايد وفق اخلرباء الع�ضكريني، 
احتماالت الذهاب حلد ا�ضتخدام 

االأ�ضلحة النووية التكتيكية بتلك 
اإ�ضرار  ظل  يف  حل�ضمها،  احل��رب 
اال�ضتفتاءات  رف�����س  على  كييف 
التي جرت يف املناطق االأوكرانية 
ودونيت�ضك  )لوغان�ضك  االأرب����ع 
وخري�ضون وزابوروجيا( وم�ضيها 
با�ضتهداف تلك املناطق اخلا�ضعة 

ل�ضيطرة اجلي�س الرو�ضي.
االإثنني،  الكرملني،  واأع��ل��ن  ه��ذا 

اإميانويل  الفرن�ضي،  الرئي�س  اأن 
م����اك����رون، وامل�����ض��ت�����ض��ار االأمل������اين، 
اأي  ي��ظ��ه��ران  ال  �ضولت�س،  اأوالف 
رغبة للم�ضاركة بو�ضاطة يف اإطار 
مفاو�ضات ال�ضالم املتعلقة بالنزاع 
با�ضم  الناطق  اأوك��ران��ي��ا.وق��ال  يف 
بي�ضكوف:  دم���ي���رتي  ال��ك��رم��ل��ني 
ماكرون  بال�ضيدين  يتعلق  فيما 
الفرتة  يف  ف��اإن��ه��م��ا  و���ض��ول��ت�����س، 

•• لندن-وكاالت

امل��ال��ي��ة الربيطاين  اأ���ض��ب��ح وزي���ر 
رئي�ضا  ���ض��ون��اك  ري�����ض��ي  ال�����ض��اب��ق 
وزعيما  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  ل����ل����وزراء 
وذلك  املحافظني  حل��زب  جديدا 
ان�����ض��ح��اب م��ن��اف�����ض��ت��ه بيني  ب��ع��د 
م��وردون��ت، وزي���رة ال��ع��الق��ات مع 
رئ��ي�����س جلنة  ال����ربمل����ان.واأع����ل����ن 
ح�����زب امل���ح���اف���ظ���ني ر���ض��م��ي��ا عن 
���ض��ون��اك زعيما  ري�����ض��ي  ان��ت��خ��اب 
للحزب، وبالتايل رئي�ضا للوزراء، 
التي  ت��را���س  ل��ي��ز  ب��ذل��ك  ليخلف 
ا�ضتقالت يف وقت �ضابق.وان�ضحبت 
ال�����ض��ب��اق لزعامة  م���وردون���ت م��ن 
الربيطاين  امل���ح���اف���ظ���ني  ح�����زب 
بعد ف�ضلها يف جمع ما يكفي من 
اأ�ضوات نواب احلزب، حيث اأفادت 
ال��ت��ق��اري��ر ب��ح�����ض��ول��ه��ا ع��ل��ى 25 
�ضوناك  جمع  فيما  فقط،  �ضوتا 
وقت  ن���ائ���ب���ا.ويف   194 اأ����ض���وات 
الح��ق، اأق��رت م��وردن��ت بهزميتها 
اإىل  ال�����ض��ب��اق  ����ض���ون���اك يف  اأم������ام 

داونينغ �ضرتيت.
وق��ال��ت بيني م��وردون��ت، يف بيان 
�ضيكون  م��ن  االآن  “قررنا  ل��ه��ا: 
رئي�س وزرائنا املقبل، هذا القرار 
قرار تاريخي ويظهر مرة اأخرى 

تنوع حزبنا وموهبته«.
بدعمي  حتظى  ري�ضي  واأ�ضافت: 
مدينون  جميعا  ن��ح��ن  ال��ك��ام��ل، 
للبلد ولري�ضي باأن نتحد ونعمل 
اأج��ل خري االأم���ة، هناك  معا من 
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من  حتذر  غربية  �صفارات 
هجمات اإرهابية يف نيجرييا 

•• ابوجا-اأ ف ب

ال�ضفارات  م���ن  ال��ع��دي��د  ن�����ض��ح��ت 
الواليات  ���ض��ف��ارة  ب��ي��ن��ه��ا  ال��غ��رب��ي��ة 
من  باحلد  رعاياها  اأم�س  املتحدة، 
تنقالتهم يف نيجرييا ب�ضبب تزايد 
حتى  االإره��اب��ي��ة،  الهجمات  خطر 
النيجريية  ال�ضلطات  حاولت  واإن 
الفور  على  يت�ضح  ومل  الطماأنة. 
ما اإذا كانت هذه التو�ضيات ت�ضتند 
اأنها  اأم  ج��دي��د  اأم��ن��ي  ت��ه��دي��د  اإىل 
اأعلن  اأخ����رية.  اأح����داث  ن�����ض��اأت بعد 
مقاتلون مرتبطون بتنظيم داع�س 
ع����دة هجمات  ع���ن  م�����ض��وؤول��ي��ت��ه��م 
منطقة  م����ن  ق���ري���ب���ة  والي�������ات  يف 
ال��ع��ا���ض��م��ة االحت����ادي����ة اأب����وج����ا يف 

االأ�ضهر ال�ضتة املا�ضية.
االأمريكية  ال�����ض��ف��ارة  واأ�����ض����درت 
االأحد مذكرة حذرت فيها رعاياها 
من خماطر كبرية لوقوع هجمات 
يف  �ضيما  وال  نيجرييا  يف  اإره��اب��ي��ة 
اأبوجا دون اخلو�س يف التفا�ضيل.
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اأخبـار الإمـارات

ج�هزة للتع�مل مع ك�فة احلوادث الط�رئة وعلى مدار 24 �ش�عة

�صرطة دبي تتعامل مع 97 حادثًا متنوعًا خالل 9 اأ�صهر 
•• دبي-الفجر: 

اأكد �ضعادة اللواء �ضعيد حمد بن 
العامة  االإدارة  م��دي��ر  ���ض��ل��ي��م��ان، 
للنقل واالإنقاذ يف �ضرطة دبي، اأن 
االإدارة تعاملت خالل ت�ضعة اأ�ضهر 
97 حادثاً  من العام اجلاري مع 
اإنقاذ  ع��م��ل��ي��ات  �ضملت  م��ت��ن��وع��اً، 
وم�ضاعد  ����ض���ي���ارات  يف  ع��ال��ق��ني 
�ضقطوا  واأ����ض���خ���ا����س  وم�����ن�����ازل، 
م��ن م��رت��ف��ع��ات، وحم�����ض��وري��ن يف 
وعالقني  وح��ف��ر،  �ضيقة  اأم��اك��ن 

�ضاعة.  24
للنقل  ال��ع��ام��ة  االإدارة  اأن  واأك����د 
ع��ل��ى تدريب  واالإن����ق����اذ حت��ر���س 
االأفراد ب�ضكل دوري على التعامل 
مع خمتلف اأنواع حاالت االإنقاذ، 
ليقدموا امل�ضاعدة بحرفية ودقة، 
والتقنيات  امل����ع����دات  وب�����اأح�����دث 
يف  خا�ضة  العامل،  يف  امل�ضتخدمة 
حوادث ال�ضري اأو حوادث احلريق، 
يف  والتائهني  املح�ضورين  واإنقاذ 
والعالقني  ال�ضحراوية  املناطق 

يف االأودية وغريها.

احل����وادث ويف اأ���ض��رع وق���ت، حيث 
نظام  �ضمن  ال��ف��رق  تق�ضيم  يتم 
امل���ن���اوب���ات ل��ي��ك��ون اأف����راده����ا على 
�ضاعة  اأي����ة  اال���ض��ت��ع��داد يف  اأه���ب���ة 
تعر�س  ع��ن  ب��الغ��اً  فيها  يتلقون 
اأي �ضخ�س حلادث طارئ، موؤكداً 
����ض���رع���ة تقدمي  ع���ل���ى  ح��ر���ض��ه��م 
واإنقاذهم  للمحتاجني  امل�ضاعدة 
"عامل  الأن  اأ�ضرع وقت ممكن  يف 
اأهمية  ل��ه  احل����وادث  يف  الوقت" 

كبرية.
حمد  �ضعيد  ال��ل��واء  �ضعادة  ولفت 

اإىل  ال�������ض���ي���ول،  اأودي�������ة ج�����راء  يف 
حوادث  يف  اأ�ضخا�س  اإنقاذ  جانب 
مع  والتن�ضيق  بالتع����اون  حريق 

ال�ضركاء. 
امل���ه���م���ات  ف�������رق  اأن  اإىل  ون��������وه 
للتعامل  دائ��م��اً  ج��اه��زة  ال�ضعبة، 
الطارئة،  احل��������وادث  ك���اف���ة  م����ع 
���ض��اع��ة، وذلك   24 م����دار  وع��ل��ى 
لتوجهات معايل الفريق  حتقيقاً 
القائد  امل�����ري،  خ��ل��ي��ف��ة  اهلل  ع��ب��د 
اال�ضتعداد  ل�ضرطة دبي، يف  العام 
اأنواع  خمتلف  مع  للتعامل  التام 

املهمات  ف��رق  اأن  اإىل  �ضليمان  بن 
حققت  دب���ي،  �ضرطة  يف  ال�ضعبة 
���ض��رع��ة ا���ض��ت��ج��اب��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
دقائق   3 اإىل  و�ضلت  احل����وادث، 
 7 اال�ضتجابة  زم��ن  متو�ضط  من 
دقائق، وذلك نتيجة انت�ضار فرق 
11 نقطة برية تابعة  االإنقاذ يف 
االإدارة  البحث واالإنقاذ يف  الإدارة 
العامة للنقل واالإنقاذ يف خمتلف 
اإىل جانب  دب����ي،  اإم�����ارة  م��ن��اط��ق 
الدائمني  واال�ضتعداد  اجلهوزية 
مدار  على  ال��ف��رق  اأع�����ض��اء  لكافة 

االأج�ضام الثقيلة، وكيفية االإنقاذ 
اإ�ضافة  ال��ب��ح��ري��ة،  ال�����ض��ب��اق��ات  يف 
اأب�����واب  فت���ح  كيفية  دورة  اإىل 

ال�ض�����يارات، وغريها.
ال��ب�����ض��ري��ة يف  ال����ك����وادر  اأن  واأك�����د 
االإدارة العامة للنقل واالإنقاذ من 
العاملة  الب�ضرية  ال��ك��وادر  خ��رية 
وخ�ضعوا  االإن������ق������اذ،  جم�����ال  يف 
على  معتمدين  مكثفة  لتدريبات 
اأحدث الربامج العاملية يف جمال 
املهام ال�ضعبة والكوارث الطبيعية 
حل�ضا�ضية  ل��ن��ظ��ري��ة  وال��ب��ي��ئ��ي��ة، 

واأ�ضاف اأن فريق املهمات ال�ضعبة 
التحق بدورات تاأهيل وتطوير يف 
هذه  وتنوعت  امل��ج��االت،  خمتلف 
االإ�ضعافات  دورة  ب��ني  ال������دورات 
 ،GPS االأولية، واأجهزة املالحة
والغوا�س املنقذ، الغو�س )حطام 
�ضفن(، وقيادة الزوارق، واالطفاء 
ال�����رغ�����وي، وك��ي��ف��ي��ة ال���ق���ي���ادة يف 
امل��ن��اط��ق ال���وع���رة، وال��ت��ع��ام��ل مع 
امل�ضاعد، واأجهزة االإنارة، واالإنزال 
واالإنقاذ  املرتفعة،  االأم��اك��ن  م��ن 
رفع  ومعدات  املائية،  بالدراجات 

االأرواح،  باإنقاذ  املرتبطة  عملهم 
اأثناء  ال�ضريع  التدخل  و���ض��رورة 
تنفيذ املهام، خا�ضة التي تتطلب 
فائقاً ومهارة عالية، �ضواء  جهداً 

كانت بحرية اأم برية.

الفائزان بجائزة حمدان بن را�صد الطبية العاملية الكربى ي�صيدان بدورها عامليًا 
•• دبي-وام

اأعرب الدكتور اإيان فريزر من جامعة "كوينزالند" االأ�ضرتالية الفائز 
منا�ضفة  الكربى  العاملية  الطبية  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حمدان  بجائزة 
على  باحل�ضول  و�ضعادته  تقديره  عن  ت�ضو  جيان  الدكتور  الراحل  مع 
اجلائزة بدورتها الثانية ع�ضرة 2021-2022 عن مو�ضوع االأمرا�س 

املعدية م�ضيدا بدور اجلائزة ومكانتها العاملية . 
وق���ال ف��ري��زر يف ت�ضريح ل��ه :" ه��ذا ال��ت��ك��رمي خ��ا���س ب��االأب��ح��اث التي 
اأج��ري��ت��ه��ا اأن���ا وزم��ي��ل��ي ال��راح��ل ال��دك��ت��ور ج��ي��ان ت�ضو وال��ت��ي مكنت من 
وغريه  الرحم  عنق  �ضرطان  من  للوقاية  االآن  املتاحة  اللقاحات  اإنتاج 
تقدم  و   ." الب�ضري  ال��ورم احلليمي  بفريو�س  املرتبطة  االأم��را���س  من 

هذا  يف  وزم��ي��ل��ه  اخ��ت��ي��اره  ع��ل��ى  العلمية  اللجنة  اإىل  ال�ضكر  بخال�س 
التوقيت حتديداً واملتزامن مع احلملة العاملية احلالية ملنظمة ال�ضحة 
القرن  ه��ذا  نهاية  بحلول  ال��رح��م  عنق  �ضرطان  على  للق�ضاء  العاملية 
اتخاذ  اإىل  الوعي باحلاجة  زي��ادة  �ضي�ضهم يف  التكرمي  اأن هذا  مو�ضحا 
اإجراءات وقائية �ضد �ضرطان عنق الرحم من خالل التطعيم والفح�س 
األف حالة وفاة على م�ضتوى العامل كل عام   300 بهدف منع حدوث 
جراء هذا املر�س.  بدورها قالت الدكتورة ت�ضاو اآى �ضون زوجة الراحل 
جيان ت�ضو :" اإنه ل�ضرف عظيم اأن اأح�ضل على هذه اجلائزة نيابة عن 
امل�ضتقبل  لعلماء  ملهم  و  الأبحاثه  تقدير  التكرمي مبثابة  فهذا  زوج��ي 
حيث بداأ عمل الدكتور جيان ت�ضو البحثي عن فريو�س الورم احلليمي 
فريو�س  ت�ضبه  جزيئات  اأن�ضاأ  م��ن  اأول  وك��ان   1984 ع��ام  يف  الب�ضري 

اإىل تطوير لقاح �ضرطان عنق الرحم  اأدى  الب�ضري ما  الورم احلليمي 
1999 عن عمر  عام  اأبحاثه حتى تويف  1991.. وعمل على  عام  يف 
�ضكري  بخال�س  الراحل  زوجي  عن  بالنيابة  عاما..واأتقدم   42 يناهز 

للجائزة وللجنة التحكيم". 
جلائزة  التنفيذي  املدير  �ضوقات  بن  اهلل  عبد  �ضعادة  تقدم  جانبه  من 
موؤكدا  للفائزين  بالتهنئة  الطبية  للعلوم  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حمدان 
اأن اجلائزة �ضتعمل دائماً على حتقيق روؤية املغفور له ال�ضيخ حمدان بن 
اآل مكتوم موؤ�ض�س اجلائزة بتكرمي االإجن��ازات البارزة يف القطاع  را�ضد 

الطبي. 
"متحف  يف  ال��ق��ادم  نوفمرب   23 ي��وم  الفائزين  ت��ك��رمي  حفل  و�ضيقام 

امل�ضتقبل"بدبي بح�ضور ال�ضيخ را�ضد بن حمدان بن را�ضد اآل مكتوم . 

جنايات اأبوظبي حتكم مب�صادرة 39 مليون درهم 
•• اأبوظبي-وام

اأدانت حمكمة جنايات ا�ضتئناف اأبوظبي االحتادية متهما من جن�ضية عربية 
ال�ضركتني  اأدان��ت  كما  العقوبة،  تنفيذ  بعد  واالإب��ع��اد  �ضنوات   10 بال�ضجن 

اململوكتني له بتهم التهرب من العقوبات والتزوير وغ�ضل اأموال. 
واأ�ضدرت املحكمة قرارها بفر�س غرامة بقيمة 500 األف درهم لكل �ضركة 
39 مليون  تبلغ  والتي  امل�ضارف  املحجوزة يف  ال�ضركتني  اأم��وال  وم�ضادرة 
درهم واإغالق ال�ضركتني.  تاأتي االإدان��ة نتيجة التعاون الوثيق بني جهات 
اإنفاذ القانون وامل�ضرف املركزي ووحدة املعلومات املالية االإماراتية يف هذه 
االإم��ارات م�ضممة على تعطيل اجلرمية  دول��ة  اأّن  وللتاأكيد على  الق�ضية 
املنّظمة بكافة اأ�ضكالها حلماية الدولة وتعزيز نزاهة النظام املايل العاملي. 

حملة الإمارات للتطعيم تقدم 647 مليون جرعة تطعيم لأطفال باك�صتان

رئي�س الدولة ورئي�س موزمبيق يبحثان العالقات الثنائية

جمهورية باك�ضتان االإ�ضالمية، يف 
اإج��راءات وقائية واحرتازية  ظل 
ا�ضتثنائية حلماية فرق التطعيم 
واالأطفال امل�ضتهدفني وعائالتهم 

من انت�ضار الفريو�س . 
ولفتت اإىل اأن التغطية اجلغرافية 

�ضلل االأطفال، وبخا�ضة يف الدول 
امل�ضتهدف باملبادرة وهي جمهورية 
وجمهورية  االإ�ضالمية  باك�ضتان 

اأفغان�ضتان االإ�ضالمية . 
اأن  امل�������ض���روع  اإدارة  واأو�����ض����ح����ت 
فريو�س  تف�ضي  ظ��ل  ويف  احلملة 

امليدانية،  ” وحتدياته  “ كورونا 
 2020 �ضهر يوليو  متكنت منذ 
 2022 ���ض��ب��ت��م��رب  ���ض��ه��ر  وح���ت���ى 
192 مليونا و181  اإعطاء  من 
�ضد  تطعيم  جرعة  و646  األ��ف��ا 
يف  امل�ضتهدفني  لالأطفال  املر�س 

•• اأبوظبي-وام

االإماراتي  امل�����ض��روع  اإدارة  اأعلنت 
نتائج  ع����ن  ب��اك�����ض��ت��ان  مل�������ض���اع���دة 
�ضد  للتطعيم  االإم������ارات  ح��م��ل��ة 
نف��������ذت  وال��ت��ي  االأط���ف���ال  ���ض��ل��ل 
االإ�ضالمية  باك�ضتان  بجمهورية 
خ���الل ال��ف��رتة م��ن ع���ام 2014 
�ضبتمرب  �ض��������هر  نهاي������ة  وحتى 

عام 2022..
اإعطاء  يف  احلملة  جنحت  حيث   
647 مليونا و758 األفا و365 
مر�س  �����ض����د  ت���ط���ع���ي���م  ج�����رع�����ة 
�ضنوات   9 خ��الل  االأط��ف��ال  �ضلل 

لالأطفال يف باك�ضتان. 
 وت����اأت����ي ه����ذه احل��م��ل��ة يف اإط����ار 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ومتابعة  اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة 
اآل  زاي��د  ال�ضيخ من�ضور بن  �ضمو 
نهيان نائب رئَي�س جمل�س الوزراء 
ال��رئ��ا���ض��ة بتقدمي  دي�����وان  وزي����ر 
والتنموية  االإن�ضانية  امل�ضاعدات 
وتعزيز  ال�ضحي  ال��ق��ط��اع  ودع���م 

االأق����ال����ي����م ال��ب��اك�����ض��ت��ان��ي��ة، متت 
اآالف   103 م��ن  اأك��ر  مب�ضاركة 
واملراقبني  االأط��ب��اء  م��ن  �ضخ�س 
واأكر  التطعيم،  ف��رق  واأع�����ض��اء 
من 82 األ��ف من اأف��راد احلماية 
والتن�ضيق،  االإدارة  وفرق  واالأم��ن 
امليدانية  ج���ه���وده���م  ت��رك��ي��ز  مت 
اللقاحات  الإي�������ض���ال  وت��وزي��ع��ه��م 
امل�ضتهدفني،  االأط��ف��ال  وتطعيم 
ك���م���ا خ�����ض�����ض��ت احل���م���ل���ة ف���رق 
اللقاحات  لتوفري  تطعيم خا�ضة 
األف   597 م���ن  اأك����ر  وت��ط��ع��ي��م 
طفل من اأبناء الالجئني االأفغان 
خميماً   22 يف  ي������ت������واج������دون 

لالجئني. 
خليفة  ع����ب����داهلل  ����ض���ع���ادة  وق������ال 
االإماراتي  امل�ضروع  مدير  الغفلي 
ت�ضريح  يف   - باك�ضتان  مل�ضاعدة 
ل�ضلل  العاملي  اليوم  مبنا�ضبة  له 
االأط�����ف�����ال ال������ذي ي�������ض���ادف 24 
“ اإن   : ك���ل ع����ام -  اأك���ت���وب���ر م���ن 
النجاح الكبري الذي حتققه حملة 
ل��ل��ت��ط��ع��ي��م ���ض��د �ضلل  االإم��������ارات 
اإىل  فيه  الف�ضل  ي��ع��ود  االأط��ف��ال 

ال��وق��ائ��ي��ة يف جمهورية  ب��راجم��ه 
باك�ضتان االإ�ضالمية. 

وت��ف�����ض��ي��اًل ل��ن��ت��ائ��ج احل���م���ل���ة .. 
االإماراتي  امل�ضروع  اإدارة  اأ���ض��ارت 
حملة  اأن  اإىل  باك�ضتان  مل�ضاعدة 
ل��ل��ت��ط��ع��ي��م ���ض��د �ضلل  االإم��������ارات 
باك�ضتان  جمهورية  يف  االأط��ف��ال 
االإ����ض���الم���ي���ة، جن��ح��ت م��ن��ذ عام 
يف   ،2022 عام  وحتى   2014
و758  م��ل��ي��ون��ا   647 اإع����ط����اء 
�ضد  تطعيم  جرعة  و365  األ��ف��ا 
م���ر����س ���ض��ل��ل االأط������ف������ال، حيث 
 2014 ع����ام  احل��م��ل��ة يف  ب������داأت 
طفل،  م���الي���ني   3 ب��ا���ض��ت��ه��داف 
مليون   17 اإىل  ال���ع���دد  ل��ي�����ض��ل 
طفل م�ضتهدف �ضهرياً خالل عام 
ال�ضمو  �ضاحب  وكان    .  2022
اآل نهيان  ال�ضيخ حممد بن زاي��د 
اهلل”،  “حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
2011 مبلغ  ع��ام  ق��دم منذ  ق��د 
م�ضاهمة  دوالر،  مليون   )376(
االإن�ضانية  ل��ل��ج��ه��ود  ���ض��م��وه  م���ن 
اللقاحات  ل���ت���وف���ري  واخل����ريي����ة 
�ضد  التطعيم  ح��م��الت  ومت��وي��ل 

�ضد  للتطعيم  االإم�����ارات  حلملة 
�ضلل االأطفال �ضملت 85 منطقة 
والعالية  ال�����ض��ع��ب��ة  امل��ن��اط��ق  م��ن 
باك�ضتان  جمهورية  يف  اخلطورة 
االإ�ضالمية، حيث ت�ضمن النطاق 
 35 ت��غ��ط��ي��ة  للحملة  اجل���غ���رايف 
منطقة يف اإقليم خيرب بختونخوا 
واملناطق القبلية ح�ضل االأطفال 
و953  مليونا   326 على  فيها 
األفا و462 جرعة تطعيم، و33 
بلو�ض�ضتان  اإق���ل���ي���م  يف  م��ن��ط��ق��ة 
 94 ع��ل��ى  فيها  االأط���ف���ال  ح�ضل 
جرعة  و25  األفا  و850  مليونا 
اإقليم  يف  منطقة  و14  تطعيم، 
االأطفال فيها على  ال�ضند ح�ضل 
و29  األفا  و241  مليونا   192
ج��رع��ة ت��ط��ع��ي��م، و3 م��ن��اط��ق يف 
االأطفال  ح�ضل  البنجاب  اإقليم 
 713 و  م��ل��ي��ون��ا   33 ع��ل��ى  فيها 

األفا و 84 جرعة تطعيم . 
امل���������ض����روع  اإدارة  واأو�������ض������ح������ت 
باك�ضتان  مل�����ض��اع��دة  االإم�����ارات�����ي 
لتنفيذ  امل���ي���دان���ي���ة  اجل���ه���ود  اأن 
خمتلف  يف  ال��ت��ط��ع��ي��م  ح���م���الت 

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
واملتابعة  اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة 
احلثيثة ل�ضمو ال�ضيخ من�ضور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�ضة  دي�����وان  وزي����ر  ال�������وزراء 
للجهود امليدانية للحملة، م�ضريا 
اإىل اأن هذا الدعم ميثل منوذجاً 
االهتمام  يف  واإن�����ض��ان��ي��اً  ح�����ض��اري��اً 
الفقراء  االأط��ف��ال  حياة  ب�ضالمة 
وال���������ض����ع����ف����اء، ووق����اي����ت����ه����م من 
لالأمرا�س،  ال�ضلبية  التداعيات 

ودرء املخاطر عنهم”. 
اأن دع����م دول�����ة االإم�������ارات  واأك������د 
مل���خ���ت���ل���ف ال������ربام������ج واجل�����ه�����ود 
على  للق�ضاء  تبذل  التي  العاملية 
اأهم  من  وا�ضتئ�ضالها  االأم��را���س 
ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت�����ض��اه��م يف جناح 
جهود وبرامج هيئة االأمم املتحدة 
للرعاية ال�ضحية لالإن�ضان، وكان 
لها اأثر اإيجابي مبا�ضر وكبري يف 
وم�ضتقبل  ح��ي��اة  ج����ودة  حت�����ض��ني 
م���ئ���ات امل����الي����ني م����ن ال��ب�����ض��ر يف 

خمتلف دول العامل. 

•• اأبوظبي- وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ا���ض��ت��ق��ب��ل 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
فخامة  اأم�س  اهلل(  )حفظه  ال��دول��ة 
رئي�س  ن��ي��و���ض��ي  ���ض��ا���ض��ن��ت��و  ف��ل��ي��ب��ي 
ال�ضديقة  م���وزم���ب���ي���ق  ج���م���ه���وري���ة 

االإم��ارات والواليات املتحدة واأعلنت 
خ���الل ال��ع��ام امل��ا���ض��ي .. ب��ج��ان��ب ما 
ميثله م��وؤمت��ر ال����دول االأط�����راف يف 
تغري  ب�ضاأن  املتحدة  االأمم  اتفاقية 
الذي ت�ضت�ضيفه   ”28 “كوب  املناخ 
دولة االإمارات خالل العام املقبل، من 

اأهمية كبرية يف هذا اخل�ضو�س.

امل���ج���االت. وت���ن���اول ال��ل��ق��اء خمتلف 
االإمارات  دول��ة  بني  العالقات  اأوج��ه 
وموزمبيق والفر�س املتاحة لتو�ضيع 

قاعدة امل�ضالح امل�ضرتكة.
اجلانبان  اأك������د  ال�������ض���ي���اق  ه�����ذا  ويف 
تنمية  ع���ل���ى  امل���������ض����رتك  احل�����ر������س 
ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ودف���ع���ه���ا اإىل 

البلدين  م�ضالح  يخدم  مب��ا  االأم���ام 
و�ضعبيهما ال�ضديقني.

ك��م��ا ت��ط��رق ال��ل��ق��اء اإىل ال��ت��ع��اون يف 
التغري  وم���واج���ه���ة  ال��ب��ي��ئ��ة  جم����ال 
جمهورية  ع�ضوية  ظ��ل  يف  امل��ن��اخ��ي 
“االبتكار  م����ب����ادرة  يف  م���وزم���ب���ي���ق 
الزراعي للمناخ” التي تقودها دولة 

زايد اآل نهيان على ح�ضن اال�ضتقبال، 
العمل  موا�ضلة  على  حر�ضه  موؤكداً 
مع �ضموه ملزيد من النمو واالزدهار 

للعالقات الثنائية.
ح�ضر اللقاء .. �ضمو ال�ضيخ حمدان 
بن حممد بن زايد اآل نهيان ومعايل 
ال�ضيخ حممد بن حمد بن طحنون 

الدولة  اإىل  بزيارة عمل  ال��ذي يقوم 
ت�ضتغرق عدة اأيام.

ورحب �ضموه - يف بداية اللقاء، الذي 
بفخامة   - ال�ضاطئ  ق�ضر  يف  ج��رى 
له،  املرافق  والوفد  رئي�س موزمبيق 
اأن ت�ضكل زيارته دفعة مهمة  متمنياً 
خمتلف  يف  البلدين  ب��ني  للعالقات 

موزمبيق  ورئ��ي�����س  ���ض��م��وه  وت���ب���ادل 
وج����ه����ات ال���ن���ظ���ر ب�������ض���اأن ع�����دد من 
حمل  والدولية  االإقليمية  الق�ضايا 

االهتمام امل�ضرتك.
اأع������رب ف��خ��ام��ة فليبي  م���ن ج��ان��ب��ه 
�ضا�ضنتو نيو�ضي عن �ضكره وتقديره 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب 

ال�ضوؤون اخلا�ضة  اآل نهيان م�ضت�ضار 
ال��رئ��ا���ض��ة وم��ع��ايل ال�ضيخ  يف دي���وان 
وزير  نهيان  اآل  نهيان  بن  �ضخبوط 
مهند�س  ال����رك����ن  وال���ف���ري���ق  دول������ة 
املزروعي  ع��ب��الن  ب��ن  ���ض��ي��ف  عي�ضى 
امل�ضلحة  ال��ق��وات  اأرك���ان  رئي�س  نائب 

وعدد من امل�ضوؤولني.

الإمارات ت�صت�صيف املوؤمتر الت�صاوري لـ»الإ�صكوا«
•• دبي-وام

ت�ضت�ضيف دولة االإمارات العربية املتحدة اليوم الثالثاء اأعمال "املوؤمتر الت�ضاوري واجتماعات 
والتنمية"  الرقمي  للتعاون  العاملي  العربي  واملنتدى  العربية  الرقمية  االأجندة  حول  اخل��رباء 
 “ اآ�ضيا  لغرب  واالجتماعية  االقت�ضادية  املتحدة  االأمم  التنفيذية جلنة  االأمانة  تنظمه  والذي 
اأكتوبر   27 العربية وي�ضتمر حتى يوم  الدول  العامة جلامعة  االأمانة  ” بالتعاون مع  االإ�ضكوا 

اجلاري يف مقر كلية حممد بن را�ضد لالإدارة احلكومية يف دبي . 
العربي  واالحت���اد  الرقمية،  واحل��ك��وم��ة  االت�����ض��االت  تنظيم  هيئة  م��ع  بال�ضراكة  امل��وؤمت��ر  ي��ق��ام 
لالأمم  العام  االأم��ني  مبعوث  مكتب   .. ال�ضريكة  املنظمات  مع  وبالتعاون  الرقمي،  لالقت�ضاد 
لالت�ضاالت،  ال���دويل  ل��الحت��اد  العربي  االإقليمي  املكتب  ن��ي��وي��ورك،  يف  للتكنولوجيا  املتحدة 
االأمم  واإدارة  القاهرة،  يف  اليون�ضكو  مكتب  والثقافة،  والعلم  للرتبية  املتحدة  االأمم  ومنظمة 
امل��ت��ح��دة ل��ل�����ض��وؤون االق��ت�����ض��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة يف ن��ي��وي��ورك، وم��وؤمت��ر االأمم امل��ت��ح��دة للتجارة 
املتو�ضط،  ل�ضرق  االإقليمي  املكتب   - العاملية  ال�ضحة  ومنظمة  جنيف،  يف  )االأونكتاد(  والتنمية 
للتنمية  العربية  واملنظمة  )االآي��ك��ت��وا(،  واملعلومات  االت�ضال  لتكنولوجيات  العربية  واملنظمة 
االإدارية )اأرادو(، واجلهاز القومي لتنظيم االت�ضاالت يف جمهورية م�ضر العربية، واالأكادميية 

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.  تاأتي هذه الفعاليات يف اإطار امل�ضروع امل�ضرتك 
بني االأمانة التنفيذية للجنة االقت�ضادية واالجتماعية لغربي اآ�ضيا )االإ�ضكوا( واالأمانة العامة 
املعلومات  لتكنولوجيا  العربية  اال�ضرتاتيجية  العربية لو�ضع وتطوير وتفعيل  الدول  جلامعة 
اخلرباء  واجتماعات  الت�ضاوري  املوؤمتر  يتناول  و  العربية(،   الرقمية  )االأج��ن��دة  واالت�ضاالت 
عدداً من امل�ضارات واملجاالت املرتابطة مع االأجندة الرقمية العربية، من �ضمنها م�ضار تقارير 
مع  وال��رتاب��ط  الرقمية  للتنمية  العربي  والتقرير  الرقمية  للتنمية  الوطنية  اال�ضتعرا�ضات 
تنفيذها،  التقّدم يف  ملتابعة ور�ضد  الرقمية  التنمية  العربية، ومنوذج ن�ضوج  الرقمية  االأجندة 
يلعبه  اأن  الذي ميكن  للدور  نظراً   - والتنمية  الرقمي  للتعاون  العاملي  العربي  املنتدى  وم�ضار 
وامل�ضارات  العربية،  الرقمية  االأجندة  يف  املندرجة  الق�ضايا  حول  دوري  ح��وار  اإدارة  يف  املنتدى 
االإنرتنت،  العاملي حلوكمة  املنتدى  املعلومات،  العاملية ملجتمع  بها )القمة  التي يرتبط  العاملية 
خارطة الطريق للتعاون الرقمي، وقمة امل�ضتقبل 2024(.  كما تنعقد بالتزامن مع املوؤمتر يف 
كلية حممد بن را�ضد لالإدارة احلكومية يف دبي االجتماعات الت�ضاورية اخلتامية لفريق بلورة 
وفرق  العربية،  ال��دول  امل�ضكل من ممثلي  املعلومات  ونظم  العربية لالت�ضاالت  اال�ضرتاتيجية 
اإع��داد وثيقة  �ضاهموا يف  الذين  العربية والدولية  املنظمات  التي ت�ضم جمموعة من  اخل��رباء 

االأجندة الرقمية العربية، يف دبي خالل الفرتة من 25-27 اأكتوبر اجلاري. 
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات تن�صم اإىل »حتالف الوجبات املدر�صية العاملي« ل�صمان حق كل طفل يف النمو ال�صحي
•• دبي-وام:

 اأ�ضبحت دولة االإمارات اأحدث ع�ضو ين�ضم اإىل حتالف الوجبات املدر�ضية، 
اأزم����ة الغذاء  ان��ع��ق��د يف هل�ضنكي. وت����وؤدي  ال���ذي  ال�����وزاري  ع��ق��ب االج��ت��م��اع 
اإىل حاجة ملحة  الغذائي  االأم��ن  انعدام  زي��ادة  نتج عنها من  املتفاقمة وما 
البلدان و�ضمان ح�ضول كل طفل على  التحالف يف جميع  لتو�ضيع  جديدة 

فر�ضة للنمو والتعلم واالزدهار.
للنظم  املتحدة  االأمم  قمة  يف   2021 ع��ام  اأُط��ل��ق  ال��ذي  التحالف،  ويتاألف 
75 �ضريًكا، مبا يف ذلك وك��االت االأمم  70 دولة و  الغذائية، من اأكر من 
املتحدة واملجتمع املدين والقطاع اخلا�س واملوؤ�ض�ضات االأكادميية- وجميعهم 
املدر�ضية  الوجبات  تقدمي  الإع���ادة  الهادفة  االإج����راءات  لدعم  مًعا  يعملون 
وحت�ضينها وتو�ضيع نطاقها و�ضمان ح�ضول كل طفل يف جميع اأنحاء العامل 

على وجبة �ضحية يف املدر�ضة بحلول عام 2030.
ويف اأوائل عام 2020، قدمت برامج التغذية املدر�ضية حول العامل وجبات 
ذل��ك، مع  وم��ع  388 مليون طفل.  اإىل  لت�ضل  وق��ت م�ضى،  اأي  م��ن  اأك��ر 
البلدان  جميع  اأغلقت  حيث  ال��ربام��ج  توقفت  كوفيد19-،  جائحة  ب��داي��ة 
وجبات  دون  امل��در���ض��ة  يف  طفل  مليون   370 ت��رك  مم��ا  م��دار���ض��ه��ا،  تقريًبا 
اليوم  الوحيدة يف  الوجبة  للكثريين منهم  بالن�ضبة  �ضكلت  والتي  مدر�ضية، 
الدور  على  ال�ضوء  االنقطاع  و�ضلط هذا  التغذية.  عليها يف  يعتمدون  التي 

ا يف توفري  املهم الذي تلعبه املدار�س لي�س فقط يف توفري التعليم ولكن اأي�ضً
خدمات �ضحية وغذائية مهمة لالأطفال.

 : والبيئة  املناخي  التغري  وزي��رة  املهريي،  حممد  بنت  مرمي  معايل  وقالت 
"تلتزم دولة االإمارات بتوفري غذاء كاٍف و�ضحي ومفيد واآمن جليل ال�ضباب 
 ،2007 ع��ام  وم��ن��ذ  نف�ضه.  ال�ضيء  فعل  على  االأخ���رى  ال���دول  ومب�ضاعدة 
املدر�ضية،  والتغذية  ال�ضحة  حمفظة  يف  دوالر  مليون   55 نحو  ا�ضتثمرنا 
وو�ضلنا اإىل 6.9 مليون م�ضتفيد يف 17 دولة، من خالل منظمتنا اخلريية 
يف  اأ�ضا�ضًيا  دوًرا  العطاء  دبي  لعبت  خربتها،  وبف�ضل  العطاء.  دبي  الرائدة 

اإن�ضاء حتالف الوجبات املدر�ضية".
وتعليًقا على القرار اال�ضرتاتيجي لدولة االإمارات باالن�ضمام اإىل التحالف، 
رئي�س جمل�س  ونائب  التنفيذي  الرئي�س  القرق،  الدكتور طارق  �ضعادة  قال 
املدر�ضية،  الوجبات  حتالف  يف  موؤ�ض�ًضا  ع�ضًوا  ب�ضفتها  العطاء:  دب��ي  اإدارة 
التغذية  ب��رام��ج  وم��ن��ا���ض��رة  ال��ق��ط��اع  حتفيز  يف  ال��ع��ط��اء  دب���ي  مهمة  تتمثل 
املدر�ضية الإحداث التغيريات الالزمة يف البلدان التي هي يف اأم�س احلاجة 
اإىل الدعم، وكذلك جذب مانحني جدد لالن�ضمام اإىل هذه احلركة العاملية 
ان�ضمام  �ضاأن  االأطفال. ومن  االإدراك��ي عند  النمو  تعمل على حت�ضني  التي 
اإىل  قوية  اإ���ض��ارة  ير�ضل  اأن  املدر�ضية  الوجبات  حتالف  اىل  االإم����ارات  دول��ة 
املانحني العرب والدول املجاورة من منطقتنا للبحث يف مدى اأهمية االأمن 
الغذائي يف املدار�س. ويف �ضوء اأزمة الغذاء املتفاقمة على وجه اخل�ضو�س، 

يحذر برنامج االأغذية العاملي، امل�ضوؤول عن حتالف الوجبات املدر�ضية، من 
 18 �ضن  دون  اإ�ضايف  �ضاب  مليون   23 عّر�ضت  قد  العاملية  الغذاء  اأزم��ة  اأن 
اإج��م��ايل االأطفال  اإىل و���ض��ول  اأدى  ان��ع��دام االأم���ن الغذائي احل���اد، مم��ا  اإىل 
االأ�ضخا�س  ن�ضف  ح��وايل  ي�ضكل  وه��ذا  مليون.   153 اإىل  االآن  املت�ضررين 
البالغ عددهم 345 مليون �ضخ�س الذين يعانون حالًيا من انعدام االأمن 
�ضارة  التغذية  و���ض��وء  للجوع  امل���دى  طويلة  االآث����ار  وت��ع��د  احل���اد.  ال��غ��ذائ��ي 
باالأطفال، الذين هم م�ضتقبل عاملنا، ويهدف حتالف الوجبات املدر�ضية اإىل 
دولة  االأطفال. وتعتزم  ازده��ار جميع  معاجلة وعك�س هذا االجت��اه ل�ضمان 
االإمارات دعم حتالف الوجبات املدر�ضية من خالل امل�ضاعدة يف اإن�ضاء �ضال�ضل 
اإمدادات غذائية م�ضتدامة وم�ضاركة خربتها يف احلد من فقد وهدر الغذاء 
وتعزيز  )نعمة(،  الغذاء  وه��در  فقد  للحد من  الوطنية  امل��ب��ادرة  خ��الل  من 
التحديات  ملعاجلة  التكنولوجيا  من  واال�ضتفادة  املحلية  املنتجات  مبيعات 
امللحة. كما ت�ضعى اإىل ت�ضجيع الدول االأخرى يف جمل�س التعاون اخلليجي 
اللقاءات  خ��الل  عمله  على  ال�ضوء  وت�ضليط  التحالف  اإىل  االن�ضمام  على 
اأهداف  ثالثة  املدر�ضية  الوجبات  ولتحالف  ال�ضلة.  ذات  امل�ضتوى  رفيعة 
اأ�ضا�ضية بعد اأن اأعيد تن�ضيطه: ا�ضتئناف الوجبات املدر�ضية الوطنية احلالية 
وتقدمي اخلدمات ال�ضحية املدر�ضية بحلول عام 2022؛ للو�ضول اإىل 73 
مليون طفل حمتاج ممن مل يتمكنوا من احل�ضول على وجبات الطعام حتى 
قبل انت�ضار الوباء بحلول عام 2030؛ وحت�ضني اجلودة والكفاءة ال�ضاملة 

 5.8 توفري  �ضرورة  اإىل  التقديرات  وت�ضري   .2030 عام  بحلول  للربامج 
 73 عددهم  البالغ  املحتاجني  االأط��ف��ال  ه��وؤالء  لتزويد  �ضنوًيا  دوالر  مليار 
برامج  تكافح  وبينما  تكميلية.  �ضحية  وتدخالت  مدر�ضية  بوجبات  مليوًنا 
عند  التغذية  ل�ضوء  املتعددة  واالأ���ض��ك��ال  والفقر  اجل��وع  املدر�ضية  الوجبات 
ا تاأثرًيا اأو�ضع  االأطفال للم�ضاهمة يف تنمية مزدهرة لكل اإن�ضان، فاإن لها اأي�ضً
بكثري على املجتمع واالقت�ضاد. ووفًقا لتحليل اأجرته جامعة هارفارد، فاإن 
كل دوالر يتم ا�ضتثماره يف الوجبات املدر�ضية يحقق عوائد اقت�ضادية تناهز 
الوجبات  حتالف  يقوم  رئي�ضية  جم��االت  اأربعة  وهناك  دوالرات.   9 قيمتها 
املدر�ضية من خاللها بدعم االقت�ضادات املحلية، وخلق فر�س العمل و�ضبل 
غري  الغذائية  واالأنظمة  اجل��وع  بني  الروابط  وك�ضر  املجتمعات،  يف  العي�س 
احلماية  املجاالت  ه��ذه  وت�ضمل  املطاف.  نهاية  يف  التعلم  واأزم��ة  امل�ضتدامة 
لتوفري  املدر�ضية  الوجبات  على  االعتماد  لالأ�ضر  ميكن  حيث  االجتماعية، 
املال وزيادة دخل االأ�ضرة؛ والتعليم، حيث توجد زيادة ملحوظة يف االلتحاق 
بالدرا�ضة مبعدل %9 عندما تكون لدى املدار�س برامج مفيدة؛ والزراعة، 
من خالل �ضراء االأغذية املزروعة حملًيا الإعداد الوجبات املدر�ضية، وتعزيز 
فر�س العمل واالأنظمة الغذائية املحلية؛ واأخرًيا التغذية، من خالل توفري 
م�ضدر منتظم للعنا�ضر الغذائية ال�ضرورية للنمو العقلي والبدين الأطفال 
ا على تعزيز امل�ضاواة بني اجلن�ضني، مما  املدار�س. وتعمل هذه الربامج اأي�ضً

ي�ضاعد على جذب الفتيات اإىل املدر�ضة واإبقائهن فيها.

طريان �صرطة اأبوظبي تنقل �صخ�صني 
م�صابني بحادث اإىل �صخبوط الطبية

••  اأبوظبي-الفجر:

نقلت طائرة االإ�ضعاف اجلوي التابعة الإدارة طريان �ضرطة اأبوظبي بقطاع العمليات املركزية 
�ضخ�ضني من اجلن�ضيتني العربية واالآ�ضيوية اإىل مدينة �ضخبوط الطبية لتلقي العالج ، بعد 

اإ�ضابتهما باإ�ضابات متو�ضطة اإثر حادث مروري على �ضارع "حميم"  يف منطقة الظفرة .    
نقلهما،  اأثناء  للم�ضابني  الالزمة،  الطبية  الرعاية  اجل��وي  االإ�ضعاف  طائرة  طواقم  ووف��رت 
�ضمن حر�ضها امل�ضتمر على توفري اأحدث  املعدات واالأجهزة املتقدمة للعناية ب�ضالمة امل�ضابني 

واملر�ضى، خالل عمليات  نقلهم  بالطائرة املروحية متمنية ال�ضفاء العاجل للم�ضابني.

الحتاد العربي للنقل اجلوي يعقد اأعمال جمعيته العامة الــ55 يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام

"كونراد  اأعمال اجلمعية العامة اخلام�ضة واخلم�ضني لالحتاد العربي للنقل اجلوي يف  اأم�س  بداأت 
اأكتوبر اجل��اري حتت رعاية معايل حممد علي   26 ي��وم  اأبوظبي وت�ضتمر حتى  اأب��راج االحتاد" يف 
اإدارة جمموعة االحتاد  ، رئي�س جمل�س  حممد ال�ضرفاء احلمادي رئي�س دائرة التنمية االقت�ضادية 
اأك��ر من مئتي  العامة بدعوة كرمية من االحت��اد للطريان، ومب�ضاركة  تعقد اجلمعية  للطريان.  
ال�ضريكة  ال��ط��ريان  و�ضركات  ب��االحت��اد  االأع�����ض��اء  ال��ط��ريان  ل�ضركات  تنفيذيني  روؤ���ض��اء  م��ن  �ضخ�س 
و�ضركاء االحتاد يف ال�ضناعة من م�ضّنعي طائرات وحمركات و�ضركات نظم التوزيع العاملية وتقنية 
الفعاليات  وتت�ضمن  وال��دويل.   العربي  الطريان  ب�ضناعة  املعنية  ال�ضركات  املعلومات وغريهم من 
حفل االفتتاح العام للجمعية العامة والذ يعقد يف "اللوفر اأبو ظبي" ويلقي الكلمة االفتتاحية راعي 
اجلمعية العامة تليها كلمة لالأمني العام لالحتاد العربي للنقل اجلوي، عبد الوهاب تفاحة.. فيما 
للنقل  العربي  العام لالحتاد  االأم��ني  من  تقريراً  يتخللها  العامة  تعقد غدا جل�ضات عمل اجلمعية 

اجلوي عن حال �ضناعة الطريان.

الإمارات ت�صارك العامل جتاربها يف توظيف التكنولوجيا املتقدمة مبنتدى دويل يف �صربيا

اأبوظبي لالإعالم تتعاون مع جمموعة دوري ميديا لإطالق الن�صخة العربية من م�صل�صل »اإن تريتمنت« 
•• ابوظبي-وام

دولة  يف  ال��رائ��دة  العامة  االإع���الم  خدمات  �ضركة  ل��الإع��الم،  اأبوظبي  اأعلنت 
االإمارات توقيعها اتفاقيًة مع جمموعة دوري ميديا الإنتاج الن�ضخة العربية 
من امل�ضل�ضل الدرامي الذي القى اأ�ضداء عاملية وا�ضعة "اإن تريتمنت"، وذلك 
قطاع  يف  ن��وع��ه��ا  م��ن  االأ���ض��خ��م  الفعالية  "ميبكوم"،  م��ع��ر���س  ه��ام�����س  ع��ل��ى 

التلفزيون والرتفيه التي اأقيمت يف مدينة كان الفرن�ضية. 
اأبوظبي  اختارت  تريتمنت" التي  "اإن  م�ضل�ضل  من  العربية  الن�ضخة  تتاألف 
45 حلقة، علماً  ADtv من  اأبوظبي وتطبيق  لالإعالم عر�ضها على قناة 
اأن العمل االأ�ضلي من اإنتاج �ضركة "�ضيليج" بالتعاون مع املنتج هاجاي ليفي 

احلائز على عدة جوائز والذي قدم اأعمااًل �ضهرية، مثل "�ضينز فرم اإيه ماريج"، 
باعتبارها خطوًة ناجحًة جديدة  ال�ضراكة  اأهمية هذه  اأّفري".  وتربز  و"ذي 
تعاون  اتفاقيات  ي�ضم  وال��ذي  ودوري ميديا،  لالإعالم  اأبوظبي  �ضجل  تري 
كراود".   ذا  ال�ضيلفي" و"وين  "حتدي  برناجمي  الواقع مثل  برامج  لعر�س 
"ي�ضعدنا  باالإنابة:  اأبوظبي لالإعالم  النعيمي مدير عام  الرحيم  وقال عبد 
ير�ضخ  متميز  حمتوى  لتقدمي  ميديا  دوري  جمموعة  مع  �ضراكتنا  تطوير 
مكانة �ضبكة قنوات تلفزيون اأبوظبي الرائدة يف خدمات االإنتاج االإعالمي يف 
منطقة ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، وذلك مبا يلبي خمتلف تف�ضيالت 
مميزة  اإ�ضافًة  تريتمنت  اإن  م�ضل�ضل  وي�ضكل  العربية..  املنطقة  يف  اجلمهور 
كبرياً".   جناحاً  العربية  ن�ضخته  حت�ضد  اأن  ونتوقع  عرو�ضنا،  حمفظة  اإىل 

"ميبكوم"  خ��الل  ال�ضراكة  ه��ذه  ع��ن  االإع���الن  "يكت�ضب  النعيمي:  واأ���ض��اف 
اأهميًة كبريًة، اإذ ي�ضلط ال�ضوء على مكانة اأبوظبي الرائدة والبيئة االإعالمية 
الراعية التي توفرها خلرباء �ضناعة املحتوى يف العامل".  وقال نداف بالتي، 
نطاق  تو�ضيع  "ي�ضرنا  ميديا:  دوري  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س  الرئي�س 
�ضراكتنا مع �ضركة اأبوظبي لالإعالم لت�ضمل املحتوى املعد م�ضبقاً.. وقد وقع 
النجاح  بعد  جديدة  مناطق  يف  لعر�ضه  تريتمنت  اإن  م�ضل�ضل  على  االختيار 
الفكرة  فهم  امل�ضاهدين  ملزيٍد من  �ضنتيح  الق��اه، حيث  ال��ذي  الالفت  العاملي 
التي يطرحها امل�ضل�ضل، والتي تتناول اأهمية تعزيز ال�ضحة الذهنية واأ�ضاليب 
العالج والتعبري عن امل�ضاعر.. ونتطلع لعر�س الن�ضخة العربية من امل�ضل�ضل 
اإن  وي�ضكل  اأفريقيا".  و�ضمال  االأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  يف  امل�ضاهدين  اأم��ام 

تريتمنت، املقتب�س عن م�ضل�ضل بيتيبول، واحداً من اأجنح االأعمال من نوعه 
اإىل  ا�ضتناداً   ،2019 عام  فارايتي  جملة  و�ضفته  حيث  التلفزيون،  عامل  يف 
بحٍث اأجرته موؤ�ض�ضة كي �ضيفن ميديا، باأّنه: "العمل املقتب�س عن ن�س عاملي 
هو االأكر مبيعاً خالل العقد املا�ضي".. وحازت العديد من االأعمال املقتب�ضة 
عن امل�ضل�ضل اإعجاب النقاد، ومن بينها الن�ضخة االأمريكية التي �ضهدت فوز 
اأف�ضل ممثلة م�ضاعدة يف م�ضل�ضل درامي خالل  ديان وي�ضت بجائزة  املمثلة 
 2006 2008.. و�ضهد ع��ام  ل��ع��ام  ت��امي  ب���رامي  اإمي���ي  ت��وزي��ع ج��وائ��ز  حفل 
اقتبا�ضه الحقاً يف  االأوىل، ومت  للمرة  امل�ضل�ضل  االأ�ضلية من  الن�ضخة  اإطالق 
اأو ماك�س  بي  اإت�س  قنوات  اآخرها على  دول��ة، حيث مت عر�س   20 اأك��ر من 

االأمريكية وجلوبوالي الربازيلية واأرتي الفرن�ضية ونوفا اجلورجية. 

•• دبي-وام:

الذي  احليوية  التكنولوجيا  م�ضتقبل  منتدى  اأعمال  يف  االإم���ارات  دول��ة  �ضاركت   
احلكومي  امل��ع��ريف  ال��ت��ب��ادل  ب��رن��ام��ج  اإط���ار  يف  �ضربيا،  جمهورية  حكومة  نظمته 
هدف  ال���ذي  البلدين،  حكومتي  ب��ني  احلكومي  التحديث  يف  الثنائي  وال��ت��ع��اون 
وحت�ضني  ال�ضيا�ضات  وتطوير  املعرفة  تبادل  لتعزيز  الدولية  اجلهود  توحيد  اإىل 
ر يف جمال التكنولوجيا احليوية. التوا�ضل داخل بيئة عاملية داعمة جلهود التطوُّ

�ضهد املنتدى - الذي �ضارك فيه من دولة االإمارات معايل عمر بن �ضلطان العلماء 
بعد  عن  العمل  وتطبيقات  الرقمي  واالقت�ضاد  اال�ضطناعي  للذكاء  دول��ة  وزي��ر 
و�ضعيد  للم�ضتقبل،  دبي  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�س  بلهول  جمعة  خلفان  و�ضعادة 
لعدد م��ن ممثلي  دب��ي للم�ضتقبل - ح�����ض��وراً مم��ي��زاً  اأك��ادمي��ي��ة  ال��ق��رق��اوي مدير 
امل�ضتقبلي  الفكر  تتبنى  التي  العاملية،  وال�ضركات  االأكادميية  والهيئات  احلكومات 
الطب  اأه��م��ه��ا  جم���االت  ع��دة  يف  احل��ي��وي��ة  التكنولوجيا  ع��ل��وم  وتطبيق  لتطوير 

والرعاية ال�ضحية.
الرابعة يف  ال�ضناعية  الثورة  اإطالق مركز  املنتدى االإعالن عن  و�ضملت فعاليات 
جمهورية �ضربيا، الذي ان�ضم موؤخراً اإىل ال�ضبكة العاملية ملركز الثورة ال�ضناعية 

الرابعة التابع للمنتدى االقت�ضادي العاملي.
واأكد معايل عمر �ضلطان العلماء يف كلمة م�ضجلة خالل اأعمال املنتدى، اأن حكومة 
دولة االإمارات تدرك اأهمية تبني التكنولوجيا املتقدمة وتوظيف حلولها املبتكرة 
يف �ضناعة امل�ضتقبل واإحداث االأثر االإيجابي يف املجتمعات، وتوؤمن مبحورية تعزيز 

احلوار وال�ضراكات الدولية الهادفة لت�ضكيل مالمح امل�ضتقبل.
ميكن  وم��وؤث��راً  مهماً  نا�ضئاً  قطاعاً  متثل  احليوية  التكنولوجيا  اإن  معاليه  وق��ال 
اال�ضتفادة منه يف تعزيز �ضحة الفرد واملجتمع واالرتقاء مب�ضتويات جودة احلياة، 

البنية  تهيئة  على  املا�ضية  ال�ضنوات  خ��الل  عملت  االإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  م�ضرياً 
التحتية احلا�ضنة واملحفزة للتكنولوجيا النا�ضئة يف خمتلف املجاالت، واأن املرحلة 
املقبلة تتطلب من الدول تو�ضيع نطاق هذه البيئة لت�ضمل التكنولوجيا احليوية.

واأ�ضاف اأن التكنولوجيا احليوية متثل عن�ضراً اأ�ضا�ضياً وداعماً جلهود مركز الثورة 
ومتكينه  الدقيق  الطب  قطاع  تطوير  يف  االإم����ارات،  دول��ة  يف  الرابعة  ال�ضناعية 

بحلول متنوعة ومبتكرة.
التكنولوجيا  ق��ط��اع  يف  نا�ضئة  �ضركة   2200 تاأ�ضي�س  �ضهد  ال��ع��امل  اأن  واأو���ض��ح 
احليوية يف الفرتة بني 2016 و2021، واأنه خالل عام 2021 وحده �ضهد هذا 
القطاع منواً ملحوظاً بو�ضول عدد ال�ضركات النا�ضئة املتخ�ض�ضة فيه اإىل 3100 

�ضركة، اأ�ضافت اإىل الناجت العاملي 34 مليار دوالر خالل العام املا�ضي.
عن  العمل  وتطبيقات  الرقمي  واالقت�ضاد  اال�ضطناعي  للذكاء  دولة  وزير  واأ�ضاد 
االإم��ارات وحكومة جمهورية �ضربيا يف  الثنائي بني حكومة دولة  بالتعاون  بعد، 
جماالت التبادل املعريف والتحديث احلكومي، التي تقوم على اال�ضتفادة املتبادلة 
من اخلربات والتجارب وق�ض�س النجاح التي طورها البلدان يف جماالت العمل 

احلكومي، موؤكداً اأنها متثل منوذجاً لل�ضراكة الدولية البناءة واالإيجابية.
من جانبه �ضارك �ضعادة خلفان جمعة بلهول يف جل�ضة "بناء جمتمع التكنولوجيا 
ت�ضميم  ت�ضع  االإم����ارات  دول��ة  اأن  خاللها  اأك��د  املنتدى  اأع��م��ال  احليوية" �ضمن 
امل�ضتقبل يف جوهر ا�ضرتاتيجياتها وخططها امل�ضتقبلية، اإمياناً باأهمية ا�ضت�ضراف 
التغريات املقبلة وتوظيف التحوالت التكنولوجية يف تطوير القطاعات الرئي�ضية 
2016 كانت  اأن اإطالق موؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل يف عام  اإىل  وامل�ضتقبلية، م�ضرياً 
نتاج روؤية م�ضتقبلية ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ا�ضت�ضراف  "رعاه اهلل" باأهمية ماأ�ض�ضة  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س 
اإىل منوذج عمل يعزز كفاءة التخطيط اال�ضرتاتيجي وتنفيذ  امل�ضتقبل وحتويله 

امل�ضاريع واملبادرات امل�ضتقبلية.
�ضاهمت  التي  للم�ضتقبل  دبي  موؤ�ض�ضة  وم�ضاريع  مبادرات  اأهم  بلهول  وا�ضتعر�س 
بتعزيز مكانة دبي الرائدة كمدينة للم�ضتقبل، وعملت على ن�ضر املعرفة امل�ضتقبلية 
اإ�ضافة  العمل،  جم��االت  خمتلف  يف  امل�ضتقبلي  اال�ضت�ضراف  اأدوات  تبني  وتعزيز 
وتوظيف  القطاعات،  خمتلف  يف  واالأع��م��ال  وري���ادة  االبتكار  فكر  تبني  دع��م  اإىل 
وترية  م��ن  ت�ضرع  تقليدية  غ��ري  ج��دي��دة  حلول  ابتكار  يف  احلديثة  التكنولوجيا 
اإن العامل ي�ضهد قفزة نوعية يف جمال امليتافري�س الذي  االإجن��از والتقدم. وقال 
يعد بالكثري من الفر�س التي ميكن توظيفها لتعزيز كفاءة القطاعات الرئي�ضية 
اإىل  املوؤ�ض�ضة  مثل ال�ضحة والتعليم واخلدمات احلكومية وغريها، وهذا ما دفع 
اأب��رز اخلرباء  املا�ضي ال�ضت�ضافة  �ضبتمرب  للميتافري�س" يف  دبي  "ملتقى  تنظيم 
احلكومية  اجلهات  روؤى  وا�ضتعرا�س  الفكر  وق��ادة  ال�ضيا�ضات  و�ضناع  واملبتكرين 
وال�ضركات التكنولوجية واملنظمات واملوؤ�ض�ضات الدولية حول م�ضتقبل امليتافري�س، 
وتطوير  املتنوعة،  وتطبيقاته  واإمكاناته  فر�ضه  ال�ضت�ضراف  �ضاملة  �ضورة  ور�ضم 
على  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ن��وع��ي��ة  االأف���ك���ار  ودع���م  والت�ضريعية،  ال��رق��م��ي��ة  التحتية  البنية 

امليتافري�س.
و تطرق بلهول اإىل اأهم خمرجات "منتدى دبي للم�ضتقبل" الذي ا�ضت�ضاف اأكر 
من 400 من اأبرز خرباء وم�ضممي امل�ضتقبل، وقدم من�ضة عاملية لعر�س حتديات 
اإىل  لالن�ضمام  الدولية  املوؤ�ض�ضات  من  للعديد  الفر�ضة  واأت��اح  امل�ضتقبل،  وفر�س 
الدولية  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  ملوؤ�ض�ضات  العاملي  املقر  امل�ضتقبل"  "متحف  جهود 

لتعريف العامل باأهم التغريات التي �ضتحدث خالل ال�ضنوات والعقود القادمة.
�ضارك يف اجلل�ضة معايل برانكو روزيت�س وزير التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية 
املعلومات  تكنولوجيا  ل��وزارة  الدائم  االأم��ني  اإرادوك��ون��دا  اإي��ف  و�ضعادة  يف �ضربيا، 
واالت�ضاالت واالبتكار يف روان��دا، وفابيو �ضكانو ممثل منظمة ال�ضحة العاملية يف 

�ضربيا واملبعوث اخلا�س للمدير االإقليمي ملنطقة غرب البلقان، واأدارتها �ضعادة 
اأر�ضوف�ضكا توموف�ضكا م�ضت�ضارة رئي�ضة الوزراء يف �ضربيا. وبحثت اجلل�ضة  مارتا 
مدى ا�ضتعداد احلكومات العتماد التكنولوجيا احليوية وتطبيقاتها يف مواجهة 
اأ�ضهمت يف تطويرها الثورة  التحديات، خ�ضو�ضاً مع بروزها كتكنولوجيا نا�ضئة، 
املتقدمة  التكنولوجية  احللول  من  العديد  تطور  خالل  من  الرابعة  ال�ضناعية 
والروبوتات،  اال�ضت�ضعار،  اأجهزة  مثل  التقليدية،  الطبيعية  العلوم  يف  ودخولها 
اأدى اإىل ظهور علوم حياتية  والذكاء اال�ضطناعي، والطباعة ثالثية االأبعاد، ما 

تطبيقية نا�ضئة، اأهمها علوم التكنولوجيا احليوية.
وتناول املتحدثون اأهمية دور علوم التكنولوجيا احليوية يف حت�ضني جودة احلياة 
مثل  املجتمع  يواجهها  التي  الكربى  للتحديات  احللول  وتطوير  املجتمعات،  يف 
�ضيخوخة ال�ضكان، والقدرة على حتمل تكاليف الرعاية ال�ضحية و�ضمان جودتها، 

واالأمن الغذائي، وتغري املناخ، والعجز يف الطاقة.
يذكر اأن حكومتي دولة االإمارات وجمهورية �ضربيا وقعتا يف مايو املا�ضي، اتفاقية 
رئي�ضية  حم��اور   10 على  تركز  التي  احل��ك��وم��ي،  التحديث  يف  الثنائي  ال��ت��ع��اون 
والتي  للتحديات،  مبتكرة  حلول  واإي��ج��اد  للم�ضتقبل  اجلاهزية  لتعزيز  للتعاون 
االإم��ارات مع عدة  اتفاقيات عاملية وقعتها حكومة  ل�ضل�ضلة  اإ�ضافة جديدة  مثلت 
دول يف املنطقة والعامل، �ضمن برنامج التبادل املعريف احلكومي، يف اإطار �ضعيها 

لتعزيز التبادل املعريف بني احلكومات خلدمة جمتمعاتها.
ويهدف "برنامج التبادل املعريف احلكومي"، الذي اأطلقته حكومة دولة االإمارات 
العاملية  ال�ضراكات  تعزيز  اإىل  ال��وزراء،  �ضوؤون جمل�س  وزارة  تنفيذه  وت�ضرف على 
لتبادل املعارف واخلربات والتجارب الناجحة يف جماالت العمل احلكومي، لر�ضم 
م�ضارات امل�ضتقبل وابتكار احللول اال�ضتباقية للتحديات التي �ضتواجه احلكومات 
االإدارة  يف  االإم����ارات  دول���ة  طورتها  ال��ت��ي  اال�ضتثنائية  ال��ت��ج��ارب  م��ن  باال�ضتفادة 
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اأخبـار الإمـارات
جامعة العني �صمن اأف�صل 30 جامعة عربية يف ت�صنيف »كيو اإ�س « للعام 2023

•• العني-وام:

 حققت جامعة العني قفزة جديدة بت�ضنيفها �ضمن اأف�ضل 
30 جامعة عربية بعد ح�ضولها على املرتبة ال� 28 للعام 
اإ�س  )كيو  موؤ�ض�ضة  عن  ال�ضادر  الت�ضنيف  ح�ضب   2023

العاملية ( الذي �ضارك به 199 جامعة عربية.
يعد ت�ضنيف املوؤ�ض�ضة اأحد اأكر الت�ضنيفات العاملية �ضهرًة 
وقيا�س  حتليل  ع��ل��ى  الع��ت��م��اده  اجل��ام��ع��ات  ب��ني  للمقارنة 
التعليم  االأكادميية، من حيث م�ضتوى  املوؤ�ض�ضات  مقومات 
العلمية  وال���ق���درات  العلمية،  ال��ب��ح��وث  خم��رج��ات  وج����ودة 

واملهنية للخريجني.
وقال الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفو�س للجامعة 
العام  ع��ن  م��ل��ح��وظ  ب�ضكل  الت�ضنيف  �ضلم  يف  ارت��ق��ي��ن��ا   ":
 28 ال���  املرتبة  على  العني  جامعة  ح�ضول  ويعد  امل��ا���ض��ي، 
اأن  بعد   2023 للعام  العربية  اجل��ام��ع��ات  م�ضتوى  على 
�ضنفت �ضمن اأف�ضل 50 لعام 2022 اإجنازاً رائعاَ مل يكن 

ليتحقق لوال جهود العاملني يف اجلامعة ".
من جانبه اأكد الدكتور غالب الرفاعي، رئي�س اجلامعة، اأن 
العني بجودة  التزام جامعة  حتقيق هذا االإجن��از يعزز من 
التعليم والتميز االأكادميي والعمل اجلاد واجلهود املبذولة 

بها من اأجل م�ضتقبل م�ضتدام.
من جهته اأعرب الدكتور نزيه خداج مالط، نائب الرئي�س 
جامعة  بت�ضنيف  ف��خ��ره  ع��ن  اجل����ودة،  و���ض��م��ان  لالعتماد 
العني �ضمن اأف�ضل 30 جامعة عربية، موؤكًدا اأن اجلامعة 
واإعداد  االأكادميية،  براجمها  بتح�ضني  التزامها  �ضتوا�ضل 

البحوث، والتدريب، والتعلم.
تقييمات  ع��ل��ى  ح�ضلت  ال��ع��ني  ج��ام��ع��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ملحوظة يف موؤ�ضرات QS عن فئات اأع�ضاء هيئة التدري�س 
الدكتوراة،  درج���ة  على  احلا�ضلني  وامل��وظ��ف��ني  ال��دول��ي��ني، 

والطالب الدوليني.

الإمارات وم�صر.. اأخوة را�صخة وقيم م�صرتكة ج�صدها دعم الأزهر ال�صريف 
•• اأبوظبي-وام

وهيئاته  موؤ�ض�ضاته  مبختلف  ال�ضريف  ل��الأزه��ر  االإم��ارات��ي  ال��دع��م  يج�ضد 
واأوا�ضر االأخوة  التاريخية  امل�ضرتكة والروابط  القيم  اأبعاد  جانبا هاما من 
املتحدة وجمهورية م�ضر  العربية  االإم��ارات  دولة  الرا�ضخة بني  وال�ضداقة 

العربية ال�ضقيقة. 
ومنذ تاأ�ضي�س العالقات الر�ضمية بني البلدين مل تدخر االإم��ارات و�ضعا يف 
تقدمي اأ�ضكال الدعم كافة لالأزهر ال�ضريف للقيام بواجبه املنوط به يف ن�ضر 
واملواقف  املبادرات  من  بالكثري  التاريخ  ويحفل  واعتداله  االإ�ضالم  �ضماحة 
التي عربت عن حجم املكانة الكبرية التي يحظى بها االأزه��ر لدى القيادة 
العامل  يف  املعتدلة  الدينية  امل��راج��ع  واأق����دم  اأه���م  ك��اأح��د  و�ضعبها  الر�ضيدة 

االإ�ضالمي. 
ويرجع التعاون بني االإمارات واالأزهر ال�ضريف اإىل ال�ضبعينيات من القرن 
املا�ضي واتخذ هذا التعاون اأ�ضكاال متعددة لعل اأبرزها االتفاق بني الطرفني 
ال���ذي ن�����س ع��ل��ى ان��ت��داب ث��الث��ني م��در���ض��ا اأزه���ري���ا ل��ت��دري�����س م���ادة الرتبية 
االإ�ضالمية يف مدار�س الدولة وتعاون االإمارات مع املجل�س االأعلى لل�ضوؤون 
الرتاث  كتب  ون�ضر  طبع  جم��ال  يف  االأزه���ر-  موؤ�ض�ضات  – اأح��د  االإ�ضالمية 

االإ�ضالمي واالإ�ضراف على طباعة امل�ضحف ال�ضريف. 

منارة  بها،  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  لتعليم  زاي��د  ال�ضيخ  مركز  ويعد 
لتعليم لغة القراآن الكرمي وا�ضتقبال طلبة العلم من �ضائر االأرجاء مبا يرقى 
مل�ضتوى الر�ضالة املباركة التي ت�ضع االإ�ضالم يف مكانته احلقيقية بعيداً عن 
التع�ضب والت�ضدد، يف ظل رعاية االأزهر ال�ضريف باعتباره املرجعية العلمية 

االإ�ضالمية الكربى. 
دوالر،  مليون   3.4 بتكلفة   2011 ع��ام  اإجن���ازه  ال���ذي مت  امل��رك��ز  وي��ه��دف 
وتكفلت به موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�ضانية، 
اإىل تقدمي اأف�ضل اخلدمات للطالب الوافدين لتعلم اللغة العربية، متهيداً 
اللتحاقهم بجامعة االأزه��ر، حيث خ�ض�س للمركز مبنى ي�ضتمل على ت�ضع 
وقاعة  تدري�س  وحجرتي  �ضوتية،  معامل  وث��الث��ة  درا���ض��ي��ة،  حجرة  ع�ضرة 
وقاعة  للطالبات،  واأخ���رى  للطالب  ا�ضرتاحة  وقاعة  املعلمني،  ال�ضرتاحة 

ال�ضيخ زايد للموؤمترات العلمية، ومكتبة. 
و ت�ضلم االأزهر ال�ضريف يف عام 2011 م�ضروع "حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
االإنرتنت" ال��ذي يت�ضمن توثيق  االأزه��ر ون�ضرها عرب  حلفظ خمطوطات 
 8 اأك��ر من  األ��ف خمطوطة ت�ضم   50 وحفظ خمطوطات االأزه��ر البالغة 
مرجع  األ��ف   125 م��ن  اأك��ر  وتخزين  ف��رع��ا،   68 تغطي  �ضفحة  ماليني 

واإن�ضاء �ضبكة ات�ضاالت داخلية للربط بني املعاهد االأزهرية الرئي�ضية. 
ويف عام 2013 اأعلن "مركز جامع ال�ضيخ زايد الكبري" عن مبادرة لتمويل 

250 مليون  اإن�ضائها نحو  تكلفة  تبلغ  ال�ضريف  االأزه��ر  عدة م�ضروعات يف 
درهم وت�ضمل اإن�ضاء 4 مبان ل�ضكن طالب اجلامعة توفر 81 وحدة �ضكنية 
مبا  تكنولوجيا  ومتطورة  جديدة  مكتبة  بناء  و  املغرتبني  الطالب  الإقامة 
ال�ضعبة  معهد  اإن�ضاء  بالعامل،  اإلكرتونيا  ال�ضريف  االأزه���ر  رب��ط  يف  ي�ضهم 
بالقاهرة  االأول  بالتجمع  طالب   1500 ي�ضع  ال��ذي  االأزه���ري  االإ�ضالمية 

اجلديدة. 
م��رك��زا ثقافيا   2014 ع��ام  ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة يف  زاي���د  ود���ض��ن��ت موؤ�ض�ضة 
تابع  والتكنولوجيا"  للثقافة  زاي���د  "مركز  ا���ض��م  حت��ت  م�ضر  يف  اإ�ضالميا 

جلامعة االأزهر ال�ضريف. 
لل�ضوؤون  العامة  والهيئة  ال�ضريف  االأزه��ر  م�ضيخة  وقعت   2015 ع��ام  ويف 
االإ�ضالمية واالأوقاف اتفاقية الفتتاح اأول فرع يف العامل جلامعة االأزهر يف 
دولة االإمارات، وقد بداأت اجلامعة عملها يف مدينة العني، يف العام الدرا�ضي 
االإ�ضالمية،  والرتبية  واالإعالم،  الدعوة  هي  تخ�ض�ضات،  بثالثة   ،2016

الدرا�ضات االإ�ضالمية باللغات االأجنبية. 
لالأخوة  ال��ع��امل��ي  امل��وؤمت��ر   2019 ف��رباي��ر  يف  االإم�����ارات  دول���ة  وا�ضت�ضافت 
و�ضبل  الب�ضر  بني  والتاآخي  التعاي�س  حول  احل��وار  تعزيز  بهدف  االإن�ضانية 
لف�ضيلة  امل�ضرتكة  التاريخية  ال��زي��ارة  م��ع  امل��وؤمت��ر  وت��زام��ن  عامليا  تعزيزه 
البابا  ال�ضريف وقدا�ضة  االأزه��ر  �ضيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور  االأكرب  لالإمام 

فرن�ضي�س بابا الكني�ضة الكاثوليكية للدولة. 
االإن�ضانية  ل��الأخ��وة  ال��ع��امل��ي  امل��وؤمت��ر  التاريخية خ��الل  ال��زي��ارة  ع��ن  و���ض��در 
"وثيق�ة االأخوة االإن�ضانية من اأجل ال�ضالمل العاملي والعي�س امل�ضرتك" التي 

وقع عليها ف�ضيلة االإمام االأكرب �ضيخ االأزهر وبابا الكني�ضة الكاثوليكية. 
�ضكره  ع��ن  ال�ضريف،  ل��الأزه��ر  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع���رب   2021 نوفمرب  ويف 
وتقديره لدولة االإمارات ول�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اإن�ضاء مكتبة االأزه��ر اجلديدة التي  اإمتام  "حفظه اهلل" على  رئي�س الدولة 
تعد �ضرحا علميا تنويريا �ضاخما، يعيد اأجماد مكتبة االأزهر القدمية قبل 

اأن يكون لها مبنى م�ضتقل مبقر م�ضيخة االأزهر. 
ب��ني االإم�����ارات واالأزه����ر  ال��ت��ع��اون  املكتبة اجل��دي��دة ح��ج��م  ت��د���ض��ني  ويعك�س 
ال�ضريف يف خدمة الدين والعلم واالرتقاء بالبحث العلمي، واإتاحة امل�ضادر 
الباحثني  اأمام  والنادرة  التاريخية  واملخطوطات  املتنوعة  العلمية  واملراجع 

من خمتلف اأرجاء العامل. 
اأنحاء  املكتبة كنزا ومرجعا وراف��دا مهما وقويا للباحثني من خمتِلف  تعد 
العامل وتلعب دورا رائدا وفعاال يف ن�ضر الثقافة والعلوم االإ�ضالمية واللغة 
الذي ت�ضمه  العظيم  االإ�ضالمي  الرتاث  والعلوم احلديثة، وحفظ  العربية 
ويبلغ عدده 116.133 كتابا يف خمتلف العلوم والفنون، تقع يف اأكر من 

ن�ضف مليون جملد. 

خالل تروؤ�شه� الجتم�ع الث�لث ملجل�س جودة احلي�ة يف 2022

ح�صة بوحميد: م�صرية جودة احلياة م�صتمرة لأنها جزء متاأ�صل من منظومة العمل احلكومي يف دولة الإمارات
•• دبي – الفجر:

عي�ضى  بنت  ح�ضة  معايل  تراأ�ضت 
املجتمع،  تنمية  وزي���رة  بوحميد، 
رئ��ي�����ض��ة جم��ل�����س ج������ودة احل���ي���اة، 
ملجل�س  الثالث  ال���دوري  االجتماع 
جودة احلياة خالل العام 2022، 
ال������ذي ع���ق���د يف م��ت��ح��ف االحت�����اد 
م��ع ال��ي��وم العاملي  ب��دب��ي، ت��زام��ن��اً 
لل�ضحة النف�ضية الذي يوافق 10 
اأكتوبر من كل عام، وذلك ملناق�ضة 
جم���م���وع���ة م����ن م�����ب�����ادرات ج����ودة 

احلياة على م�ضتوى احلكومة.
جمل�س  اأع�����ض��اء  االج��ت��م��اع  ح�ضر 
جودة احلياة، من وكالء الوزارات، 
االحتادية،  اجلهات  عموم  وم��دراء 
واملجال�س التنفيذية على م�ضتوى 
ال���دول���ة. واأك�����دت م��ع��ال��ي��ه��ا خالل 
ج�����ودة  م�������ض���رية  اأن  االج�����ت�����م�����اع، 
الأنها  م�����ض��ت��م��رة،  �ضتبقى  احل���ي���اة 
العمل  منظومة  من  متاأ�ضل  جزء 

االجتماع، ا�ضتعرا�س ا�ضرتاتيجية 
جودة احلياة االقت�ضادية مب�ضاركة 
�ضعادة / عبد اهلل اأحمد اآل �ضالح، 
وعر�ضت  االق��ت�����ض��اد.  وزارة  وك��ي��ل 
�ضعادة / ليلى ال�ضويدي، مدير عام 

ع���ل���ى م�����ض��ت��وى دول������ة االإم���������ارات، 
وح���ق���ق���ت اإجن���������ازات م���ه���م���ة، مثل 
ال��وط��ن��ي��ة جلودة  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
و�ضعت  ال���ت���ي   ،2031 احل����ي����اة 
اأ�ض�س جودة احلياة واأبرز املجاالت 

املجتمع.  تنمية  ووزارة  الب�ضرية 
البلو�ضي،  اأم����ل  ا���ض��ت��ع��ر���ض��ت  ك��م��ا 
بوزارة  احلياة  ج��ودة  فريق  رئي�س 
م�ضتجدات  اأب���رز  املجتمع،  تنمية 
الربنامج الوطني لل�ضعادة وجودة 

احل���ك���وم���ي ع���ل���ى م�����ض��ت��وى دول����ة 
االإم��������ارات، م�����ض��رية م��ع��ال��ي��ه��ا اإىل 
والربامج  امل���ب���ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د 
حتت  انطلقت  ال��ت��ي  وال�ضيا�ضات، 
م���ظ���ل���ة جم���ل�������س ج��������ودة احل����ي����اة 

الهيئة االحتادية للموارد الب�ضرية 
احلكومية باالإنابة، اأبرز ما ت�ضمنه 
النف�ضية  ال�����ض��ح��ة  ت��ع��زي��ز  )دل��ي��ل 
الذي  العمل(  مكان  يف  االإيجابية 
للموارد  االحت��ادي��ة  الهيئة  اأع��دت��ه 

احلياتية التي توؤثر يف جودة حياة 
الفرد واملجتمع والدولة، ومر�ضد 
جودة  حالة  لقيا�س  احل��ي��اة  ج��ودة 
احلياة يف دول��ة االإم���ارات، و�ضواها 
من املبادرات امل�ضتمرة. ومت خالل 

احل����ي����اة، و���ض��ّل��ط��ت ال�������ض���وء على 
الوطني  اال�ضتبيان  نتائج  اأح���دث 
ال����ذي   ،2022 احل����ي����اة  جل������ودة 
كل  دوري����ة  ب�ضفة  تنفيذه  ي��ج��ري 

عامني.

عبد اهلل املري يرتاأ�س اجتماع جمل�س اإدارة اأكادميية �صرطة دبي
•• دبي-الفجر:

عبداهلل  ال���ف���ري���ق  م���ع���ايل  ت����راأ�����س 
خ���ل���ي���ف���ة امل����������ري، ال����ق����ائ����د ال����ع����ام 
ل�ضرطة دبي، اجتماع جمل�س اإدارة 
دب����ي، بح�ضور  ���ض��رط��ة  اأك���ادمي���ي���ة 
�ضعادة  االإدارة،  جم��ل�����س  اأع�����ض��اء 
�ضعيد حممد حارب، و�ضعادة اللواء 
متقاعد اأ�ضتاذ دكتور حممد اأحمد 
اأ�ضتاذ  ال���ل���واء  و���ض��ع��ادة  ف��ه��د،  ب���ن 
ال�ضويدي،  غ�����امن  غ���ي���ث  دك����ت����ور 
وال���ع���م���ي���د اأ����ض���ت���اذ دك����ت����ور حممد 
دكتور  والعقيد  ال�ضام�ضي،  بطي 

لتبني  تطمح  دب��ي  �ضرطة  اأن  اإىل 
م�����ض��اري��ع م�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة ت�����ض��اه��م يف 
والنجاح  املوؤ�ض�ضي  التميز  حتقيق 

العلمي.
خالل  واحل�ضور  معاليه  وا�ضتمع 
اأ�ضتاذ  اللواء  من  ل�ضرح  االجتماع، 
دك��ت��ور غيث غ��امن ال�����ض��وي��دي عن 
التخ�ض�ضات العلمية التي تقدمها 
التطويرية  واخلطط  االأكادميية، 
وامل�ضاريع امل�ضتقبلية التي حتر�س 
القيادة،  ت��وج��ي��ه��ات  ت��رج��م��ة  ع��ل��ى 
التعليم  م���ن���ظ���وم���ت���ي  ل���ت���ط���وي���ر 
وال���ت���دري���ب، واالرت����ق����اء ب��ه��م��ا اإىل 

والرائد  ال�����ض��ح��ي،  حم��م��د  اأح���م���د 
ال�ضام�ضي،  ب���رم���ان  ح�����ض��ن  خ��ل��ف 
واليا�س بو�ضعب، والدكتور يو�ضف 
الع�ضاف، وهند علي املعال، وعفاف 

بوع�ضيبه.
ورحب معايل القائد العام ل�ضرطة 
دب�����ي ب���اأع�������ض���اء امل��ج��ل�����س اجل�����دد، 
موؤكداً اأن املجل�س اجلديد اأع�ضاوؤه 
وطويلة  متنوعة  خ��ربات  ميلكون 
تطوير  يف  و�ضي�ضاهمون  ونوعية، 
اأكادميية  يف  التعليمية  املنظومة 
التوجهات  مل��واك��ب��ة  دب����ي،  ���ض��رط��ة 
م�ضرياً  ل��ل��ق��ي��ادة،  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

م�������ض���ت���وى ع��������اٍل ي���ن���اف�������س اأع������رق 
االأكادمييات الع�ضكرية يف العامل.

عن  �ضرحاً  ال�ضويدي  اللواء  وق��دم 
يعد  ال����ذي  "الرتاكيز"  ب��رن��ام��ج 
م�ضتوى  ع��ل��ى  ن���وع���ه  م���ن  االأول 
ال�ضرطية  والكليات  االأك��ادمي��ي��ات 
يف العامل، الإح��داث نقلة نوعية يف 
املوؤ�ض�ضي،  والتفوق  التميز  م�ضرية 
�ضباط  ت���خ���ري���ج  اإىل  وي�����ه�����دف 
املر�ضحني  الطلبة  من  منوذجيني 
ل�ضوق  واإع�����داده�����م  وامل���ر����ض���ح���ات، 
التخرج،  بعد  م��ا  وم��رح��ل��ة  العمل 
العامة  ب�������������االإدارات  ل���الل���ت���ح���اق 

ومراكز ال�ضرطة بكفاءة عالية.
اأكادميية  اإدارة  جم��ل�����س  وات���ف���ق 
���ض��رط��ة دب���ي ع��ل��ى ت��و���ض��ي��ات عدة، 
الطلبة،  ب��دع��م  يخت�س  م��ا  منها 
تاأليف  وح��ق��وق  ال��ط��ال��ب،  وميثاق 
والرتقيات  وامل�����ق�����ررات،  امل���ن���اه���ج 
ال����ع����ل����م����ي����ة الأع�������������ض������اء ال���ه���ي���ئ���ة 
اجلاهزية  واختبارات  التدري�ضية، 

البدنية ملنت�ضبي االأكادميية.
جمل�س  واأع�����ض��اء  معاليه  وجت���ول 
االإدارة يف نادي ال�ضباط، واطلعوا 

على مرافق النادي. 

هيئة البيئة-اأبوظبي تناق�س مع 60 جهة حكومية تطبيق  الدليل الإر�صادي
•• اأبوظبي-وام:

بح�ضور  ور�ضة عمل  م��وؤخ��راً  اأبوظبي   - البيئة  هيئة   عقدت 
مل��ن��اق�����ض��ة ت��ط��ب��ي��ق الدليل  60 ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة  مم��ث��ل��ني ع���ن 
ملرة واحدة:  امل�ضتخدمة  املواد  "حكومة خالية من  االإر�ضادي 

دليل اجلهات احلكومية يف اأبوظبي".
ياأتي ذلك يف اأعقاب بدء حظر ا�ضتخدام االأكيا�س البال�ضتيكية 
وان��ط��الق حملة  يونيو  االأول من  واح��دة يف  مل��رة  امل�ضتخدمة 
بهدف  املجتمع  فئات  ملختلف  املوجهة  ال�ضفر"  نحو  "معاً 
ملرة  امل�ضتخدمة  البال�ضتيكية  املواد  نفايات من  حتقيق �ضفر 

واحدة يف اإمارة اأبوظبي.
و�ضلطت ور�ضة العمل ال�ضوء على اأهمية احلد من ا�ضتخدام 
املنتجات امل�ضتخدمة ملرة واحدة وا�ضتبدالها مبنتجات متعددة 
كما  التلوث  من  البيئة  حماية  يف  للم�ضاهمة  اال�ضتخدامات 
التي  االإجن�����ازات  واأب����رز  ال��ن��ج��اح  ق�ض�س  الهيئة  ا�ضتعر�ضت 
حققتها املوؤ�ض�ضات احلكومية التي متكنت من تقليل اعتمادها 
�ضبل  امل�ضتخدمة ملرة واح��دة مع الرتكيز على  املنتجات  على 

حتقيق ذلك الهدف.
وبداأت العديد من املوؤ�ض�ضات احلكومية يف اأبوظبي بالتخل�س 
ملرة  وامل�ضتخدمة  امل�ضتهدفة  املنتجات  جميع  من  التدريجي 
واحدة مبا يف ذلك اأدوات املائدة واالأكواب واالأطباق والقناين 

وعيدان التحريك بغ�س النظر عن املواد امل�ضنوعة منها.

و�ضل�ضلة  احلكومية  امل��ب��اين  جميع  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت�ضتهدف 
هذه  م��ن  مت��اًم��ا  خالية  اأبوظبي  حكومة  تكون  لكي  االإم���داد 
بيئياً  االأف�����ض��ل  امل��م��ار���ض��ات  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  وت�ضليط  امل��ن��ت��ج��ات 

وت�ضجيع ال�ضلوك املوؤ�ض�ضي امل�ضتدام.
تنفيذ  على  حر�ضت  اأبوظبي،التي   - البيئة  هيئة  قامت  كما 
امل��ك��ات��ب واملرافق  ال��دل��ي��ل يف جميع  ب��ه��ذا  اإج�����راءات االل��ت��زام 
القناين  مثل  امل�ضتهدفة  املنتجات  باإزالة جميع  تديرها  التي 
وتوجيه  املياه  مب��ربدات  وا�ضتبدالها  واح��دة  مل��رة  امل�ضتخدمة 
جميع �ضركات ال�ضيافة ومزودي اخلدمات ذات ال�ضلة بعدم 
فعالياتها  جميع  يف  واح���دة  مل��رة  امل�ضتخدمة  امل���واد  ا�ضتخدام 

وا�ضتخدام املواد متعددة اال�ضتخدام.
تتمثل  وال��ت��ي  ال�ضفر"  نحو  "معاً  حملة  ال��ور���ض��ة  وت��ن��اول��ت 
اإحدى مبادراتها الرئي�ضية يف توفري جمموعة من املج�ضمات 
زيرو" "Big Zero" يف  "بيغ  رق��م �ضفر كبري  �ضكل  على 
اأب���وظ���ب���ي ل��ت��ك��ون مب��ث��اب��ة ن���ق���اط خم�ض�ضة  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع 
ملرة  امل�ضتخدمة  البال�ضتيكية  املياه  عبوات  لو�ضع  للجمهور 

واحدة ليتم اإعادة تدويرها.
كما مت خالل الور�ضة ت�ضليط ال�ضوء على احلملة االإعالمية 
ال�ضفر"،  نحو  "معاً  حلملة  للرتويج  الهيئة  تنفذها  التي 
وحث اجلمهور على و�ضع وتنفيذ مبادرات لتقليل ا�ضتهالك 
اأهداف  وتبنى  واح���دة  مل��رة  امل�ضتخدمة  البال�ضتيكية  امل���واد 
وحميطهم،  جمتمعهم  يف  ال��ت��وع��ي��ة  ر���ض��ائ��ل  ون�����ض��ر  احل��م��ل��ة 

باهارون  اأح��م��د  وق���ال  بيئًيا.  م�ضتدامة  مم��ار���ض��ات  واع��ت��م��اد 
والتوعية  والعلوم  املعلومات  اإدارة  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
�ضيا�ضة  اأطلقنا  اأن  منذ  اأبوظبي:   - البيئة  هيئة  يف  البيئية 
املواد البال�ضتيكية امل�ضتخدمة ملرة واحدة يف اإمارة اأبوظبي كنا 
حري�ضني على تكثيف جهودنا والعمل مع الفئات امل�ضتهدفة 
تكون  اأن  املتمثلة يف  روؤيتنا  قادرين على حتقيق  لنكون  كافًة 
اأبوظبي خالية من املواد البال�ضتيكية ذات اال�ضتخدام الواحد 
ومن موؤ�ضرات قيا�س تطبيق االلتزام على م�ضتوى اجلهات هو 
يف اأن ت�ضبح جميع جهات حكومة اأبوظبي خالية من املنتجات 
امل�ضتخدمة ملرة واحدة خالل �ضنة لذلك قمنا بتنظيم ور�ضة 
العمل املكثفة هذه ال�ضتعرا�س الدليل االإر�ضادي للموؤ�ض�ضات 
حتى  ا�ضتف�ضاراتهم  ع��ل��ى  واالإج���اب���ة  اأب��وظ��ب��ي  يف  احل��ك��وم��ي��ة 

يتمكنوا من دعم جهودنا املبذولة لتوفري بيئة �ضحية .
باتخاذ  املوؤ�ض�ضات  م��ن  العديد  بقيام  �ضعدنا  لقد  واأ���ض��اف: 
اجلهات  ن�ضجع  ون��ح��ن  التزامهم  وت��اأك��ي��د  اإيجابية  خ��ط��وات 
على م�ضاركة ق�ض�س جناحهم حتى يحذو االآخرون حذوهم 
اإيجابية  فعل  ردود  تلقينا  ولقد  جتربتهم  م��ن  وي�ضتفيدوا 
االأفكار  من  العديد  وا�ضتك�ضفنا  العمل  ور�ضة  خ��الل  للغاية 
ا�ضتهالك  من  احل��د  يف  ت�ضاهم  التي  االإب��داع��ي��ة  واملقرتحات 
املوؤ�ض�ضات  يف  واح��دة  مل��رة  امل�ضتخدمة  البال�ضتيكية  املنتجات 
االأفكار تنب�س  روؤية هذه  اإىل  اأبوظبي ونتطلع  احلكومية يف 

باحلياة يف م�ضاريع وبرامج قابلة للتنفيذ.

قائد �صرطة عجمان يكرم عددا من املوظفني املتميزين 
•• عجمان-وام

النعيمي  اهلل  عبد  ب��ن  �ضلطان  ال�ضيخ  ال��ل��واء  �ضعادة  ك��رم 
ق��ائ��د ع���ام ���ض��رط��ة ع��ج��م��ان ع�����دداً م���ن امل��وظ��ف��ني الذين 
حققوا اإجنازات متميزة يف م�ضريتهم املهنية.. واأثنى على 
جهودهم.  فقد كرم �ضعادته امل�ضاعد اأول فار�س الكعبي من 
اإدارة العمليات تقديراً الإخال�ضه يف العمل ومهارته وخربته 
�ضكر  ر�ضائل  وتلقيه  واإ�ضعادهم،  اجلمهور  مع  التعامل  يف 

واإ�ضادة من املتعاملني وامل�ضاعد اأول حمد �ضعيد املطرو�ضي 
من مركز �ضرطة احلميدية ال�ضامل لفوزه باملركز االأول يف 
م�ضابقة التجديف التي نظمتها جلنة ال�ضراع والتجديف 
يف دولة الكويت، اإ�ضافة اإىل تكرمي العريف حممد ال�ضحي 
االإ�ضالمي  الت�ضامن  األعاب  دورة  الثالث يف  باملركز  لفوزه 
عن  املكرمون  عرب  جانبهم  من  الرتكية.   اجلمهورية  يف 
التكرمي،  على  عجمان  �ضرطة  ع��ام  قائد  ل�ضعادة  �ضكرهم 

متمنني ل�ضرطة عجمان وقيادتها دوام التميز.
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•• دبي-الفجر:

اع�����ت�����م�����دت ج���م���ع���ي���ة االإم��������������ارات 
ا�ضرتاتيجيتها  امل��وه��وب��ني  لرعاية 
امل�ضتقبلية اجلديدة للموهوبني يف 
وروؤيتها  اأهدافها  وح��ددت  ال��دول��ة، 
تطلعات  لتواكب  وقيمها  ور�ضالتها 
االإم���ارات  ل��دول��ة  القيادة اجل��دي��دة 
االإمارات  ومئوية  املتحدة،  العربية 
املبنية  امل��وؤ���ض��رات  وف��ق  2071م، 
واملعايري  ال�ضيا�ضات  من  ع��دد  على 
رعايتها،  وكيفية  املوهبة  وجماالت 

بالتن�ضيق مع اجلهات املعنية.
ج���اء ذل���ك خ���الل االج��ت��م��اع الذي 
عقد برئا�ضة معايل الفريق �ضاحي 
خلفان متيم، نائب رئي�س ال�ضرطة 

واالأمن العام يف دبي رئي�س جمل�س 
لرعاية  االإم��������ارات  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة 
روؤ�����ض����اء جل�ضة  و����ض���م  امل���وه���وب���ني، 
عقدت  ال����ت����ي  ال���ذه���ن���ي  ال���ع�������ض���ف 
موؤخرا  دب��ي  �ضرطة  �ضباط  بنادي 
املخططني  م���ن  ن��خ��ب��ة  مب�����ض��ارك��ة 
اال����ض���رتات���ي���ج���ي���ني االإم����ارات����ي����ني، 
واأع�ضاء  وامل��وه��وب��ني،  واملخت�ضني، 
ت�ضور  ل���و����ض���ع  االإدارة،  جم��ل�����س 
لال�ضرتاتيجية اجلديدة للجمعية، 
وتبادل وجهات النظر لتقدمي اأفكار 
اإب��داع��ي��ة ح��ول اأف�ضل  وم��ق��رتح��ات 
املوهوبني  رع���اي���ة  يف  امل���م���ار����ض���ات 
نوعية  نقلة  لتحقيق  واحت�ضانهم، 

يف هذا املجال.
وجاء يف الروؤية اجلديدة باأن تكون 

جمعية االإمارات لرعاية املوهوبني، 
رائدة يف اكت�ضاف املوهوبني واإثراء 
�ضناعة  يف  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م  ق���درات���ه���م 
التكنولوجيا املتقدمة، اأما الر�ضالة 
متمكنة  اأج��ي��ال  تهيئة  على  فتن�س 
املتقدمة  التكنولوجيا  �ضناعة  يف 
القت�ضاد م�ضتدام، وتكون القيم هي 
النزاهة،  الفكرية،  االأمانة  ال��والء، 

االإ�ضرار والتحدي.
وتتمثل االأهداف اجلديدة يف اأربعة 
املوهوبني،  اك��ت�����ض��اف  وه���ي  حم���اور 
املوهوبني، ومتكني  ق��درات  واإث���راء 
امل��وه��وب��ني، وت��ع��زي��ز ال�����ض��غ��ف لدى 

املوهوبني.
اأما املوؤ�ضرات اجلديدة فجاءت على 
النحو التايل اأال يقل عدد املوهوبني 

ا،  20 موهوًبا �ضنويًّ املكَت�ضفني عن 
املوهوبني يف  اإث��راء  ن�ضبة  تقل  واأال 

خمتلف املجاالت عن 75%،
مع  بالتن�ضيق  امل��وه��وب��ني  ومت��ك��ني 
والتعليمية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  اجل���ه���ات 
اأجل  م��ن  العالقة  وذات  والبحثية 
والقيام  امل��ن�����ض��ود،  ال��ه��دف  حت��ق��ي��ق 
واملبادرات  والفعاليات  باالأن�ضطة 

لتعزيز ال�ضغف لدى املوهوبني.
ال�������ذي عقد  وت�����ن�����اول االج����ت����م����اع 
رئي�س  نائب  مبكتب  ال�ضالم  بقاعة 
ال���ع���ام يف دبي،  ال�����ض��رط��ة واالأم������ن 
واالآراء  املقرتحات  كافة  ا�ضتعرا�س 
العمل  ف������رق  ب���ه���ا  خ����رج����ت  ال����ت����ي 
ال��ذه��ن��ي التي  ال��ع�����ض��ف  يف ج��ل�����ض��ة 
ا�ضتخال�س  ومت  م���وؤخ���را،  ع��ق��دت 

بت�ضور  للخروج  اأه��م ما جاء فيها، 
اجلديدة  ل��ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  وا���ض��ح 

للجمعية.
الفريق  اأ����ض���اد م��ع��ايل  م���ن ج��ان��ب��ه 
بروؤ�ضاء  مت���ي���م،  خ���ل���ف���ان  ����ض���اح���ي 
الفرق وامل�ضاركني يف جل�ضة الع�ضف 
الذهني من امل�ضوؤولني واملخططني 
جمل�س  واأع�����ض��اء  اال�ضرتاتيجيني 
وتفاعلهم  ت��ع��اون��ه��م  ع��ل��ى  االإدارة، 
باأهمية  الوطني  الناجت من ح�ضهم 
الوطن،  اأبناء  من  املوهوبني  رعاية 
امل�ضتقبل،  لعلماء  ن���واة  اإي��ج��اد  ويف 
واح���ت�������ض���ان امل����وه����وب����ني واالأخ�������ذ 
اأج��ي��ال متمكنة يف  ب��ي��ده��م، وخ��ل��ق 
من  املتقدمة  التكنولوجيا  �ضناعة 
وتتما�ضى  م�����ض��ت��دام،  اقت�ضاد  اأج���ل 

الر�ضيدة  القيادة  ا�ضرتاتيجية  مع 
لتبني جيل من املوهوبني واملبدعني 
ح�ضر  واملعرفة.  بالعلم  املت�ضلحني 
العور  من�ضور  ال��دك��ت��ور  االج��ت��م��اع 
ومنرية  اجل��م��ع��ي��ة،  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 

و�ضعادة  ال���ع���ام،  ال�����ض��ر  اأم���ني  �ضفر 
املناعي، و�ضعادة مريزا  اللواء وليد 
اجلابري،  �ضيف  والدكتور  ال�ضايغ، 
ابراهيم،  ال�����ض��ن��دوق، ودي���اال  اأم���ني 
امل�ضت�ضار  ال�����ض��اب��وين  زي���د  وامل��ق��دم 

والدكتورة  للجمعية،  االإع���الم���ي 
العلمية  امل�����ض��ت�����ض��ارة  ث��اب��ت  م��ن��اه��ل 
جلمعية االإمارات لرعاية املوهوبني، 
واملقدم  ب�ضتكي،  عي�ضى  وال��دك��ت��ور 

عمر بالعبيدة، وح�ضن البدوي.

•• اأبوظبي- الفجر

الإدارة  اأب����وظ����ب����ي  م����رك����ز  اأع�����ل�����ن 
نحو  ف��رز  ع��ن  "تدوير"  النفايات 
األف طن من النفايات منذ   838
الربع  نهاية  وحتى   2022 بداية 
ال��ث��ال��ث م���ن ال���ع���ام، ���ض��م��ل��ت امل���واد 
البال�ضتيكية والورقية واخلردوات 
النفايات  اإىل  باالإ�ضافة  املختلطة 
ال�ضلبة كاحلديد واخل�ضب التي مت 
جمعها من املكبات التابعة للمركز 
يف العني والظفرة واأبوظبي، وذلك 
باحلفاظ  امل��رك��ز  ال���ت���زام  اإط����ار  يف 
ا�ضتنزاف  م��ن  واحل���د  البيئة  على 

مواردها.
االأ�ضهر  خ���الل  امل���رك���ز  وق���د جن���ح 
اجلاري  العام  من  االأوىل  الت�ضعة 

األ����ف طن  اأك����ر م���ن 110  ب��ف��رز 
م���ن امل�����واد ال��ب��ال���ض��ت��ي��ك��ي��ة، واأك���ر 
م��ن 659 األ��ف ط��ن م��ن اخل�ضب، 
النفايات  األ��ف طن من   28 ونحو 
ال��ورق��ي��ة وال��ك��رت��ون، ون��ح��و 950 
املختلطة  اخل����������ردوات  م����ن  ط����ن 
والتي ت�ضم االأقم�ضة والفلني، اإىل 
جانب اأكر من 14 األف طن من 
احلديد، وحوايل 24 األف طن من 
ب��دء مراحل  االأمل��ن��ي��وم وذل���ك قبل 
النفايات واإع��ادة تدويرها  معاجلة 
لتحويلها اإىل مواد �ضديقة للبيئة 
جماالت  عدة  يف  ا�ضتغاللها  ميكن 
اإطار  يف  حيوية،  وطنية  وم�ضاريع 
اأف�ضل  تقدمي  على  امل��رك��ز  حر�س 
ف��ي��م��ا يخ�س  امل���ب���ت���ك���رة  احل����ل����ول 

ا�ضتدامة املوارد البيئية.

وقامت فرق العمل التابعة للمركز 
بفرز هذه النفايات مع اتباع اأف�ضل 
النفايات  م��ك��ب��ات  يف  امل���م���ار����ض���ات 
والتي  للمركز،  التابعة  الثمانية 
اأبوظبي،  يف  ح��م��ي��م  م��ك��ب  ت�����ض��م 

ومكبات  ال���ع���ني  م���دي���ن���ة  وم���ك���ب 
وال�ضلع،  وامل����رف����اأ،  زاي�����د،  م��دي��ن��ة 
باالإ�ضافة  وجفن،  وليوا،  وغياثي، 
يف  يقع  واح��د  هند�ضي  مطمر  اإىل 

مدينة العني.
املهند�س  ق����ال  ال�������ض���دد،  ه����ذا  ويف 
اإدارة  مدير  الكثريي  عبداملح�ضن 
امل�ضاريع واملن�ضاآت يف مركز اأبوظبي 
الإدارة النفايات )تدوير): "تعك�س 
التي حققناها خالل  النتائج  هذه 
العام اجلاري التزام املركز بت�ضخري 
للحفاظ  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  ك��اف��ة 
البيئة وم��وارده��ا، وذل��ك مبا  على 
على  امل�ضتمر  حر�ضنا  مع  ين�ضجم 
اال�ضتفادة  م��ن  ق��در  اأك���رب  حتقيق 
واإع���ادة  ف��رزه��ا  النفايات ع��رب  م��ن 
تدويرها وحتويلها ملواد ومنتجات 

اقت�ضاد  ت���دع���م  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ���ض��دي��ق��ة 
الدولة".

"ويحر�س  ال���ك���ث���ريي:  واأ�����ض����اف 
النفايات  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
على  م�����ض��ت��م��ر  ب�����ض��ك��ل  "تدوير" 
والتقنيات  احللول  اأف�ضل  توظيف 
جمال  يف  وامل���ت���ك���ام���ل���ة  امل���ت���ط���ورة 
تدويرها  واإع������ادة  ال��ن��ف��اي��ات  ف���رز 
اأف�ضل  تطبيق  خ���الل  م��ن  وذل����ك 
القّيمة  املواد  املمار�ضات ال�ضتخراج 
النفايات  اأن����������واع  خم���ت���ل���ف  م�����ن 
�ضديقة  ومنتجات  مل��واد  وحتويلها 
الدائري،  االقت�ضاد  تدعم  للبيئة 
وذلك مبا ين�ضجم مع روؤية املركز 
الرامية اإىل حتقيق نظام م�ضتدام 
بيئة  وت���وف���ري  ال���ن���ف���اي���ات  الإدارة 
اإمارة  واآمنة وم�ضتدامة يف  نظيفة 

بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن  اأبوظبي". 
مركزاً   17 ت���وف���ر  "تدوير"  اأن 
ل��ت��ج��م��ي��ع امل������واد ال��ق��اب��ل��ة الإع�����ادة 
على  النفايات(  )مناجم  التدوير 
يف  تتوزع  اأبوظبي،  اإم���ارة  م�ضتوى 
مدينتي اأبوظبي والعني، ومنطقة 
اإط�����ار حر�س  ال��ظ��ف��رة، وذل����ك يف 
املجتمع  اأف��راد  ت�ضجيع  املركز على 
ع��م��ل��ي��ة ف�ضل  امل�����ض��اه��م��ة يف  ع��ل��ى 
واملحافظة  النفايات من م�ضدرها 
على بيئة �ضحية اآمنة وم�ضتدامة، 
امل�ضتمرة  ين�ضجم مع جهوده  ومبا 
لتطوير خدمات فرز النفايات. كما 
اجلاري  العام  خ��الل  املركز  �ضاهم 
العامة  النظافة  خدمات  تعزيز  يف 
اليدوي  الكن�س  خدمات  فيها  مبا 
املخلفات  ون���ق���ل  وج���م���ع  واالآيل، 

م���ن خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق يف االإم�����ارة 
وحتويلها للمحطات اخلا�ضة بها، 
م��ن خ��الل تخ�ضي�س فرق  وذل���ك 
باأحدث  وتزويدهم  خمت�ضة  عمل 
املعدات واأدوات التنظيف واملركبات 
�ضمان  ب��ه��دف  للنفايات،  الناقلة 
توفري خدمات جمع ونقل النفايات 
ال���ب���ل���دي���ة وال�������ض���ل���ب���ة، وخ����دم����ات 

اأنحاء  خمتلف  يف  العامة  النظافة 
ووفق  االأوق�����ات  جميع  يف  االإم�����ارة 
ت�ضمنت  ك��م��ا  امل�����ض��ت��وي��ات.  اأع���ل���ى 
اخلطط التي و�ضعها املركز توفري 
خ��دم��ات ت��ف��ري��غ احل���اوي���ات ب�ضكل 
م�����ض��ت��م��ر ويف خم��ت��ل��ف امل���واق���ع يف 
االإم��ارة مبا يف ذلك منطقة العني 

والظفرة ومدينة اأبوظبي.

•• اأبوظبي- الفجر

الرائدة يف جمال  ال�ضركة  اأبوظبي وم��ريال،   - وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة  اأعلنت 
تطوير الوجهات والتجارب الغامرة يف اأبوظبي، عن و�ضول عمليات االإن�ضاء يف 
متحف التاريخ الطبيعي اأبوظبي اإىل ن�ضبة %25، وذلك بعد تعيني جمموعة 
األيك للهند�ضة واملقاوالت، التي تتخذ من دولة االإمارات مقراً لها، للبدء باأعمال 

االإن�ضاءات يف وقت �ضابق من هذا العام. 
ومن املتوقع اأن مينح املتحف اجلديد، االأكرب من نوعه يف املنطقة من موقعه 
مبنطقة ال�ضعديات الثقافية، الزوار فر�ضة ا�ضتك�ضاف رحلة عرب الزمن متتد اإىل 
ما قبل 14 مليار �ضنة من التاريخ، وذلك من خالل ت�ضليط ال�ضوء على ن�ضوء 

الكون وتوفري ملحة عن االآفاق امل�ضتقبلية لكوكب االأر���س. كما �ضيمّثل املتحف، 
وم�ضدراً  العلمية  واالأب��ح��اث  للتعليم  موؤ�ض�ضًة   ،2025 ع��ام  يف  افتتاحه  املقرر 
ال��زوار من خمتلف الفئات  معرفياً حول ق�ضة تطور كوكب االأر���س، و�ضي�ضجع 

العمرية على اكت�ضاب اهتمام و�ضغف كبريين بالتعرف على العامل الطبيعي.
 – وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة  وكيل  احلو�ضني،  العزيز  عبد  �ضعود  �ضعادة  وق��ال 
اأبعاداً جديدًة لرحلة  اأبوظبي  التاريخ الطبيعي يف  "�ضي�ضيف متحف  اأبوظبي: 
الك�ضف العلمي لدى اأفراد جمتمع اإمارة اأبوظبي، ُمقدماً لزواره عر�ضاً ثقافياً 
اآخراً ملهماً وحمفزاً على املتعة واالكت�ضاف. مع انطالق اأعمال بناء هذا  عاملياً 
روؤيتنا  حتقيق  من  فاأكر  اأك��ر  نقرتب  فاإننا  الرائد،  واملتحفي  العلمي  ال�ضرح 
اإىل  ال�����ض��رح  ه��ذا  �ضي�ضاف  اك��ت��م��ال��ه،  عند  ال�����ض��ع��دي��ات.  يف  الثقافية  للمنطقة 

للخربات  عاملية  من�ضة  معها  ليكّون  ال�ضعديات  يف  الكربى  املتاحف  جمموعة 
الثقافية، مما يعزز مكانة اأبوظبي كوجهة عاملية مف�ضلة لالإبداع واالبتكار".

"متّكنا،  التنفيذي ملريال:  الرئي�س  الزعابي،  ومن جانبه، قال حممد عبد اهلل 
من خالل تعاوننا مع دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي، من اإحراز تقدم كبري 
الثقايف  املعلم  ه��ذا  �ضيوفر  حيث  اأبوظبي،  الطبيعي  التاريخ  متحف  تطوير  يف 
املميز جتربة ثقافية غامرة وملهمة للزوار �ضتعزز من مكانة جزيرة ال�ضعديات 
والفنون  للثقافة  كمركٍز  اأبوظبي  موقع  تر�ضيخ  اإىل  اإ�ضافًة  مف�ضلة،  كوجهًة 
واالإبداع. كما �ضيدعم املتحف روؤية ال�ضعديات 2025 الرامية اإىل تعزيز اأعداد 
املنظومة  �ضي�ضهم يف تطوير  ب��اأ���ض��ره، مم��ا  وال��ع��امل  ال��دول��ة  م��ن  زوار اجل��زي��رة 
ال�ضياحية يف اأبوظبي بالكامل". و�ضيعمل املتحف على تو�ضيع حمفظة اأبوظبي 

التي  الثقافية،  ال�ضعديات  الثقافية يف منطقة  املتاحف واملوؤ�ض�ضات  املتنوعة من 
الوطني؛  زاي��د  متحف  قريباً  ت�ضّم  اأن  وامل��ق��رر  اأبوظبي،  اللوفر  متحف  ت�ضم 
العاملي احلديث واملعا�ضر؛  الفن  الذي يركز على  اأبوظبي  ومتحف جوجنهامي 
�ضمن  يهودياً  وكني�ضاً  وكني�ضة  م�ضجداً  ي�ضمل  الذي  االإبراهيمية  العائلة  وبيت 
بني  االإن�ضاين  التعاي�س  تعك�س  ومعمارية  ثقافية  منارة  وه��و  متكامل،  جمّمع 
اأبوظبي  الطبيعي  التاريخ  اأن متحف  بالذكر  واجلدير  االإبراهيمية.   الديانات 
�ضيوفر العديد من فر�س العمل يف العا�ضمة االإماراتية وعلى امل�ضتوى املحلي 
اأنواع  خمتلف  لتغطية  املتاحف  اأمناء  من  عدد  تعيني  املقرر  من  اإذ  واالإقليمي، 
العلوم الطبيعية يف املتحف، ف�ضاًل عن ا�ضتقطاب املواهب ال�ضابة وتطويرها يف 

اإطار م�ضاعي اأبوظبي لت�ضريع منو القطاعني الثقايف واالإبداعي.

•• اأبوظبي-وام

املواطنني  للطلبة  افرتا�ضًيا  تعريفًيا  لقاًء  الدرا�ضية"  البعثات  "مكتب  نّظم 
املُتمّيزين علمًيا يف ال�ضف الثاين ع�ضر، با�ضتخدام تقنية االت�ضال املرئي، ح�ضره 
اإ�ضافًة اإىل  3200 طالب وطالبة من املدار�س احلكومية واخلا�ضة،  اأكر من 

طلبة معاهد التكنولوجيا التطبيقية يف اأبوظبي. 
ياأتي اللقاء التعريفي يف اإطار جهود املكتب لتعريف الطلبة ب�ضروط بعثة �ضاحب 
ال�ضمو رئي�س الدولة للطلبة املُتمّيزين علمًيا ، وبرنامج املنح الداخلية اإىل جانب 
توعية الطلبة مُبتطلبات التقدمي خارج وداخل الدولة .  ت�ضّمن اللقاء التعريفي 

االفرتا�ضي كلمًة ترحيبية األقاها �ضعادة حممد �ضامل الظاهري، ع�ضو جمل�س 
اإدارة املكتب، اأّكد خاللها اهتمام القيادة الر�ضيدة بالعلم والتعليم واحلر�س على 
النهو�س به وتعزيز دوره ومكانته، واملتابعة امل�ضتمرة من �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن 
ال��وزراء وزير ديوان الرئا�ضة ملكتب البعثات  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زايد 

الدرا�ضية، واهتمام �ضموه ورعايته للطلبة املتميزين. 
ودعا الظاهري يف كلمته الطالب لبذل املزيد من اجلهد لتحقيق اأعلى الدرجات 

العلمية، ما يعود باخلري على الوطن وم�ضريته التنموية. 
مت خالل اللقاء عر�س فيلم وثائقي حول روؤية ور�ضالة املكتب واإجنازاته واأهدافه، 
مت نبذة تعريفية حول البعثات الدرا�ضية املُقّدمة من املكتب واأهدافها  كما ُقدِّ

ومزاياها و�ضروط احل�ضول عليها، وجمموعة من الن�ضائح واالإر�ضادات للطلبة 
مل�ضاعدتهم يف حتقيق التمّيز االأكادميي، وحّثهم على بذل اجلهد املُ�ضاعف من 
ُي�ضّهل  ال��ذي  االأم��ر  العامة،  الثانوية  امتحان  يف  العليا  ال��درج��ات  حتقيق  اأج��ل 

ح�ضولهم على هذه البعثة املرموقة. 
كما تخلل اللقاء فقرات تعريفية ملنحة االأر�ضاد اجلوية وبعثة االأر�ضيف واملكتبة 

الوطنية، ونبذة عن اإختبارات االإمارات القيا�ضي – اإم�ضات. 
"مكتب  مدير  الرميثي،  جمعة  ال�ضيد   .. املرئي  االت�ضال  بتقنية  اللقاء  ح�ضر 
البعثات الدرا�ضية"، والدكتورعبداهلل ال�ضبلي، مدير اإدارة �ضوؤون الطلبة باالإنابة 
باالإ�ضافة اإىل ممثلني عن مكتب البعثات الدرا�ضية واالأر�ضيف واملكتبة الوطنية 

واملركز الوطني لالأر�ضاد والزالزل . 
بعثة  اإدارة   -  1999 �ضنة  اأُ�ّض�س  ال��ذي   - الدرا�ضية"  البعثات  "مكتب  ويتوىل 
�ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة للطلبة املتمّيزين علمًيا، وبرنامج املنح الداخلية، 
وُي�ضرف على املكتب جمل�س اإدارة ُيدير �ضوؤون البعثة، مبا يف ذلك اختيار الطلبة 

�ضات العلمية لهم.  املُر�ّضحني لالإيفاد، وحتديد اجلامعات والتخ�ضّ
ويقوم املكتب من خالل فريق خمت�ّس بالعمل على ا�ضتقطاب نخبة من الطلبة 
املواطنني املُتمّيزين من خّريجي الثانوية العامة، والعمل على انت�ضابهم الأف�ضل 
كاّفة،  املُبا�ضر  االأكادميي  االإر�ضاد  خدمات  وتقدمي  واملحّلية،  العاملية  اجلامعات 

واملُتابعة احلثيثة ل�ضوؤونهم منذ اليوم االأول وحتى التخّرج. 

بح�شور 3200 ط�لب وط�لبة 

مكتب البعثات الدرا�صية ُينّظم لقاًء تعريفًيا افرتا�صًيا 

حاكم ال�صارقة يوجه بتخ�صي�س اأر�س لإن�صاء 
حديقة بحي ال�صيخ �صلطان بخورفكان 

•• ال�صارقة-وام

ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وج��ه 
حديقة  الإن�ضاء  اأر����س  قطعة  بتخ�ضي�س  ال�ضارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س 

الأهايل حي ال�ضيخ �ضلطان يف خورفكان . 
كما وجه �ضموه بلدية خورفكان بزراعة املنطقة الفا�ضلة بني احلي وم�ضاكن 

العمال ب�ضاتر من االأ�ضجار لتوفري اخل�ضو�ضية لالأهايل. 
اأعلن �ضموه هذا التوجيه خالل برنامج اخلط املبا�ضر الذي يبث عرب اإذاعة 

وتلفزيون ال�ضارقة. 

جمعية الإمارات لرعاية املوهوبني تعتمد ا�صرتاتيجيتها اجلديدة

منذ ين�ير وحتى نه�ية �شبتمرب 2022

)تدوير( تقوم بفرز حوايل 838 األف طن من النفايات خالل ت�صعة اأ�صهر 

دائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي ومريال تعلنان عن ا�صتكمال 25 % من الأعمال الإن�صائية ملتحف التاريخ الطبيعي اأبوظبي

•• دبي-وام

ا�ضتخراج  خدمة  نطاق  يف  التو�ضع  ع��ن  بدبي  ال�ضحة  هيئة  اأعلنت 
دبي  يف  اخل��ا���ض��ة  امل�ضت�ضفيات  لت�ضمل  وال��وف��ي��ات  امل��وال��ي��د  ���ض��ه��ادات 
و"ميدكري"  "مردف"  مب�ضت�ضفيي  ب��داأت��ه��ا  متتابعة  م��راح��ل  وف���ق 
"الكرامة"  مركزي  يف  اخلدمة  تقدمي  توقف  مع  واالأط��ف��ال  للن�ضاء 

و"الرا�ضدية" ال�ضحيني. 
ياأتي ذلك �ضمن اأعمال حت�ضني وتطوير م�ضتوى اخلدمات التي تقوم 
بها الهيئة ب�ضكل متوا�ضل لتحقيق املزيد من ر�ضا املتعاملني وثقتهم 
وتوفرياً جلهدهم ووقتهم حيث ق�ضر التوجه اجلديد اخلدمة على 
امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة املنت�ضرة يف دبي وذلك �ضمن االإجراءات والنظم 

املعمول بها يف هذا ال�ضاأن وباإ�ضراف ومتابعة من "�ضحة دبي". 

وت���وق���ع���ت ال��ه��ي��ئ��ة ���ض��م��ن خم��ط��ط��ه��ا-ال��ت��ح��اق ق��ائ��م��ة ط��وي��ل��ة من 
امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة مب�ضت�ضفيي "مردف" و"ميدكري" لتقدمي خدمة 
..2023 املقبل  العام  مطلع  والوفيات  املواليد  �ضهادات  ا�ضتخراج 
فيما مت�ضي الهيئة قدما يف اإجراءات مراجعة ظروف كل م�ضت�ضفى 
االإجراءات  اإمكانية تقدمي اخلدمة وفق  على حده لالطمئنان على 
املي�ضرة وبجودة عالية.  تعد هذه اخلدمة املميزة واحدة من اخلدمات 
االإجراءات  تب�ضيط  بهدف  الهيئة  تقدمها  التي  املطورة  االإلكرتونية 
�ضهادات  ا�ضتخراج  من  املتعاملني  ومتكني  االإداري��ة  املعامالت  واإنهاء 
دبي  اإم��ارة  امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة على م�ضتوى  والوفيات من  املواليد 
اأعلى  اأخ��رى وذلك مع مراعاة  اإىل عدة جهات  دون احلاجة للذهاب 
درجات اخل�ضو�ضية وال�ضرية التامة يف التعامل مع البيانات واإجناز 

املعامالت ب�ضرعة ودقة. 

�صحة دبي توفر �صهادات املواليد والوفيات يف امل�صت�صفيات اخلا�صة 



الثالثاء   25  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13680  
Tuesday    25    October    2022   -  Issue No   1368006

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :�ضالون جولدن 

زون للحالقة الرجالية
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم:2901872 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة عبداهلل �ضعيد خمي�س �ضامل احل�ضيني %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف مانع علي طالب ح�ضني احلارثي 

تعديل �ضركاء/حذف مانع احلارثي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :مطعم بوي�ضكي

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم:2686308 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة حممد ح�ضني م�ضعود جويعد االأحبابي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف غالب عبداهلل �ضلطان �ضيف الكعبي 
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :موؤ�ض�ضة الرتاث 

العربي للمقاوالت وال�ضيانة العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم:1102797 

تعديل �ضركاء 
علي احمد عبده �ضعيد النعيمي

تعديل �ضركاء 
�ضامل نا�ضر �ضليمان �ضامل العزيزي %100 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اآر اإم اإيه 

للمقاوالت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4165358 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/�ضلمى  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بوتيك للتجارة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2865430 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/ بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافترييا اأ�ضكلي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3824426 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/هوم  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تات�س لالنظمة الذكية واالمنية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3908944 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مربط 

جالوريا لبيع اخليول وم�ضتلزماتها
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2803641 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/ بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تيكفيجن للحلول الرقمية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3712217 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/ بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جايدن�س للعقارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3693542 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

الواحد  ال�ضخ�س  �ضركة   - الديون  لتح�ضيل  التجاري:بروفي�ضينال  اال�ضم 
ذ.م.م

علي  وحدة   0.1-1 مكتب   1 الطابق   123 ق   9 م  ال�ضركة:امل�ضفح  عنوان 
حممد �ضعيد نايع واخرين

CN 2156520 :رقم القيد يف ال�ضجل االقت�ضادي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�ضركة وت�ضفية  حل   -  1
فرع   - قانونيون  حما�ضبون  والتدقيق  للمحا�ضبة  ال�ضادة/االيد  تعيني   -  2
بناء  بتاريخ:2022/10/19 وذلك  لل�ضركة  - كم�ضفي قانوين   1 اأبوظبي 
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2205043282 -  تاريخ التعديل:2022/10/24
املعني  امل�ضفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

اال�ضم التجاري:م�ضاريع عا�ضف للتجهيزات االأمنية ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:امل�ضفح م 0.34 مبنى حكومة اأبوظبي
CN 1095091 :رقم القيد يف ال�ضجل االقت�ضادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
ال�ضركة وت�ضفية  حل   -  1

2 - تعيني ال�ضادة/مكبت دلتا لتدقيق احل�ضابات - كم�ضفي قانوين لل�ضركة 
العمومية  اجلمعية  حم�ضر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/19 
تاريخ    - بالرقم:2250025097  العدل  املوثق لدى كاتب   ، العادية  غري 

التعديل:2022/10/23
املعني  امل�ضفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

اال�ضم التجاري:موديلز لالأزياء واخلياطة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:جزيرة ابوظبي غرب 0.10 مبنى حمد بن طحنون بن حممد

CN 2622803 :رقم القيد يف ال�ضجل االقت�ضادي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�ضركة وت�ضفية  حل   -  1
لل�ضركة  ال�ضادة/القمة - حما�ضبون قانونيون - كم�ضفي قانوين  2 - تعيني 
العمومية  اجلمعية  حم�ضر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/22 
تاريخ    - بالرقم:2250025008  العدل  املوثق لدى كاتب   ، العادية  غري 

التعديل:2022/10/24
املعني  امل�ضفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

اال�ضم التجاري:خمترب ترو اليف ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:املنطقة ال�ضناعية �ضعبة ال�ضلم 122 �ضارع خليفة زيد االول - 

مبنى ال�ضيد حممد ثعلوب �ضامل حمد واخرين
CN 3681474 :رقم القيد يف ال�ضجل االقت�ضادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
ال�ضركة وت�ضفية  حل   -  1

 - �ضامل(  احمد  )�ضليمان  والتدقيق  للمراجعة  ال�ضادة/الدره  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/19  لل�ضركة  قانوين  كم�ضفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�ضر  قرار 

بالرقم:2205043291 -  تاريخ التعديل:2022/10/24
املعني  امل�ضفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
التجارية  للو�ضاطة  اال�ضود  الفر�س   : ال�ضادة   / باأن  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ذ.م.م   رخ�ضة رقم:CN 1050229 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�ضافة هاله وهبى �ضعد الدين حممد ابو العنني

كمالك   - العنني  ابو  الدين حممد  �ضعد  هاله وهبى  اإ�ضافة   / ال�ضركاء  ن�ضب  تعديل 
بن�ضبة %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ريا�س ال�ضيد نعيم ال�ضيد حممد �ضرف الها�ضمى
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ الفر�س اال�ضود للو�ضاطة التجارية ذ.م.م
BLACK STALLION COMMERCIAL BORKERS LLC

اإىل/ الفر�س اال�ضود للو�ضاطة التجارية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
BLACK STALLION COMMERCIAL BROKERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : بري�ضجن لال�ضت�ضارات االدارية ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 2420260 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / م�ضعل ربحى ابو�ضيدو من �ضريك اإىل مدير

تعديل ن�ضب ال�ضركاء / م�ضعل ربحى ابو�ضيدو من 49 % اإىل %0
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / م�ضعل ربحى ابو�ضيدو من �ضريك اإىل مالك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / م�ضعل ربحى ابو�ضيدو من 49 % اإىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عبدالبا�ضط را�ضد حمد را�ضد ال�ضاعدى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 20000
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ بري�ضجن لال�ضت�ضارات االدارية ذ.م.م
PRECISION MANAGMENT CONSULTANCY L.L.C

اإىل/ بري�ضجن لال�ضت�ضارات االدارية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
PRECISION MANAGMENT CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : بو�ضتون ميدل اي�ضت للتجارة ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 3912862 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / �ضعيب على �ضوكان من �ضريك اإىل مالك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / �ضعيب على �ضوكان من 49 % اإىل %100
تعديل مدير / اإ�ضافة �ضعيب على �ضوكان

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه �ضامل حممد الربيعى املن�ضورى
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ بو�ضتون ميدل اي�ضت للتجارة ذ.م.م
BOSTON MIDDLE EAST TRADING L.L.C

اإىل/ بو�ضطن ميدل اي�ضت للتجارة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
BOSTON MIDDLE EAST TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : �ضن�ضو لتجارة املالب�س ذ.م.م - فرع

رخ�ضة رقم:CN 2975612 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / ب�ضام عبداهلل خليل دروي�س من �ضريك اإىل مالك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / ب�ضام عبداهلل خليل دروي�س من 49 % اإىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / ب�ضام عبداهلل خليل دروي�س من �ضريك اإىل مدير

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / ب�ضام عبداهلل خليل دروي�س من 49 % اإىل %0
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حمد احمد را�ضد ال�ضام�ضى

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضن�ضو لتجارة املالب�س ذ.م.م - فرع
SENSO GARMENTS TRADING L.L.C. - BRANCH

اإىل/ �ضن�ضو لتجارة املالب�س - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م - فرع
SENSO GARMENTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : �ضن�ضو لتجارة املالب�س ذ.م.م - فرع

رخ�ضة رقم:CN 4648451 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / ب�ضام عبداهلل خليل دروي�س من �ضريك اإىل مالك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / ب�ضام عبداهلل خليل دروي�س من 49 % اإىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / ب�ضام عبداهلل خليل دروي�س من �ضريك اإىل مدير

تعديل ن�ضب ال�ضركاء / ب�ضام عبداهلل خليل دروي�س من 49 % اإىل %0
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حمد احمد را�ضد ال�ضام�ضى

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضن�ضو لتجارة املالب�س ذ.م.م - فرع
SENSO GARMENTS TRADING L.L.C. - BRANCH

اإىل/ �ضن�ضو لتجارة املالب�س - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م - فرع
SENSO  GARMENTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
والتطوير  لال�ضتثمار  راما   : ال�ضادة   / باأن  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العقاري رخ�ضة رقم:CN 1080308 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ راما لال�ضتثمار والتطوير العقاري

RAMA REAL ESTATE INVESTMENT & DEVELOPMENT

اإىل/ راما لال�ضتثمار والتطوير العقاري - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

RAMA REAL ESTATE INVESTMENT & DEVELOPMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• فرانكفورت، اأملانيا-الفجر:

القا�ضمي،  ب����دور  ال�����ض��ي��خ��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
للنا�ضرين،  ال����دويل  االحت����اد  رئي�ضة 
املثمرة  ال���ن���ق���ا����ض���ات  م����ن  اأ�����ض����ب����وع����اً 
الثقافية خالل ح�ضورها  واحل��وارات 
وم�����ض��ارك��ت��ه��ا يف ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة ال� 
الدويل  ف��ران��ك��ف��ورت  ل�"معر�س   74
للمرة  ت��ق��ام  ال��ت��ي   ،2022 للكتاب" 
اأر�س  على  اأع���وام  ثالثة  منذ  االأوىل 
دورة  تنظيم  اأن  بعد  بالكامل،  الواقع 
)واقعي  ه��ج��ني  ب�ضكل  امل��ا���ض��ي  ال��ع��ام 
فريو�س  جائحة  ب�ضبب  واف��رتا���ض��ي( 

كورونا امل�ضتجد )كوفيد19-(.
القا�ضمي  ب����دور  ال�����ض��ي��خ��ة  وح�����ض��رت 
ح��ف��ل اف��ت��ت��اح احل����دث ال��ث��ق��ايف الذي 
اأي��ام، وتراأ�ضت  اأقيم على مدار خم�ضة 
قادة  مع  العاملية  النقا�ضات  من  ع��دداً 
حول  الن�ضر،  �ضناعة  وخ���رباء  الفكر 
لبناء  ال���الزم���ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  اخل���ط���وات 
ل�ضناعة  وم�����ض��ت��دام  ن��اج��ح  م�ضتقبل 

الن�ضر.
و�ضاركت رئي�ضة االحتاد للنا�ضرين يف 
تخدم  "كيف  بعنوان  نقا�ضية  جل�ضة 

نظمها  الن�ضر؟"  ���ض��ن��اع��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
"معر�س فرانكفورت الدويل للكتاب" 
بالتعاون مع "املنظمة العاملية للملكية 
الفكرية"، حيث �ضّلطت ال�ضيخة بدور 
القا�ضمي ال�ضوء على النتائج الرئي�ضة 
لتحليل البيانات التي جمعها "االحتاد 
تقرير  م����ن  للنا�ضرين"  ال��������دويل 
الن�ضر  "�ضناعة  ح��ول  املنظمة  اأعدته 

العاملية". 

القا�ضمي  ب��دور  ال�ضيخة  وا�ضتعر�ضت 
الن�ضر  اأم�����ام ق��ط��اع  ث��الث��ة م�����ض��ارات 
تعافيه  تعزيز فر�س  اأجل  العاملي من 
تتّلخ�س  اأن��ه��ا  اإىل  م�ضرية  وت��ط��وره، 
اإىل  املّلحة  واحل��اج��ة  اال�ضتدامة،  يف: 
م��ع��اجل��ة ال����ف����وارق يف ت���ع���ايف اأ����ض���واق 
كورونا  مرحلة  خالل  النامية  ال��دول 
التحّول  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  ب��ع��ده��ا،  وم���ا 
ال�������الزم لهذه  وال���ت�������ض���ري���ع  ال���رق���م���ي 

العملية ل�ضمان ازدهار �ضناعة الن�ضر 
يف تلك الدول.

اأن  القا�ضمي  بدور  ال�ضيخة  واأو�ضحت 
خالل  العامل  �ضهدها  التي  االأح���داث 
ال�����ض��ن��وات ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ض��ي��ة اأج����ربت 
النا�ضرين على تبني احلد االأدنى من 
اإىل  للو�ضول  الرقمي  التحول  عملية 
االأ�ضواق وتعزيز الفر�س التي جنمت 
عن ازدياد الطلب على الن�ضر الرقمي 

والت�ضّوق االإلكرتوين.
واأك����������دت رئ���ي�������ض���ة االحت��������اد ال������دويل 
قطاع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  اأن  ل��ل��ن��ا���ض��ري��ن 
كامل من  ب�ضكل  ي�ضتفيدوا  الن�ضر مل 
النق�س  واأن  الرقمي،  التحّول  عملية 
�ضعف  نقطة  �ضّكل  البيانات  جمع  يف 
الدعم احلكومي  اأعاقت ح�ضد  رئي�ضة 
لتن�ضيق تطوير  امل�ضرتك  والتخطيط 
ا�ضتخدام  اأن  اإىل  الف��ت��ة  ال�����ض��ن��اع��ة، 

على  الن�ضر  �ضناعة  ي�ضاعد  البيانات 
والنمو  امل�ضتدامة  التنمية  عجلة  دفع 
بدور  ال�ضيخة  وحتدثت  االقت�ضادي. 
التي  اال�ضتدامة"  "قمة  يف  القا�ضمي 
للنا�ضرين"  ال��دويل  "االحتاد  نظمها 
خالل فعاليات املعر�س، ووجهت دعوة 
للرتكيز  ال��ن�����ض��ر  ق��ط��اع  يف  للعاملني 
للجميع،  اإيجاد حلول م�ضتدامة  على 
م�ضّلطة ال�ضوء على الق�ضايا البيئّية 

والتحديات التي واجهت العامل.
ال��ذي يقدمه  الدعم  ا�ضتمرار  واأك��دت 
اإيجاد  العمل على  االحت��اد من خالل 
ل��ل��ت��ح��دي��ات التي  ح���ل���ول م�����ض��ت��دام��ة 
وحتدثت  ال���ن�������ض���ر،  ���ض��ن��اع��ة  ت����واج����ه 
العاملي  ال��ن�����ض��ر  ت�����ض��ري��ع  "وثيقة  ع��ن 
بني  امل�������ض���رتك  امل�������ض���روع   ،"2030
للنا�ضرين"،  ال���������دويل  "االحتاد 
التي  و"احتاد النا�ضرين االأوروبيني"، 

لتقدمي  م����وؤخ����راً  ع��ن��ه��ا  االإع������الن  مت 
ال���دع���م واخ���ت���ب���ار االأف����ك����ار وامل���راح���ل 
تتناول  ال����ت����ي  ل���ل���م�������ض���اري���ع  االأوىل 
اال�ضتدامة واإحداث التغيري االإيجابي 
يف قطاع الن�ضر. وعلى هام�س معر�س 
�ضهدت  للكتاب،  ال���دويل  ف��ران��ك��ف��ورت 
ال�ضيخة بدور القا�ضمي حفل االإعالن 
االأوىل  للدورة  الق�ضرية  القائمة  عن 
الن�ضر"  حلقوق  ال�ضارقة  "جائزة  من 
التي تقدمها "هيئة ال�ضارقة للكتاب" 
الن�ضر،  ���ض��ن��اع��ة  ب���خ���رباء  ل��الح��ت��ف��اء 

وجهودهم واإجنازاتهم. 
القا�ضمي  ب���دور  ال�ضيخة  ت��ك��رمي  ومت 
العرب"  النا�ضرين  "احتاد  قبل  م��ن 
خالل فعالية خا�ضة باملعر�س تقديراً 
�ضناعة  ب��دع��م  وال��ت��زام��ه��ا  ل�����ض��غ��ف��ه��ا 
الن�ضر خالل تراأ�ضها لالحتاد الدويل 
ال�ضيخة بدور  للنا�ضرين، كما حظيت 
الذين  االأوروب��ي��ني،  زمالئها  بتقدير 
جمعية  من  تقدير  �ضهادة  لها  قدموا 
اليونانيني،  الكتب  وبائعي  النا�ضرين 
�ضناعة  يف  الإ����ض���ه���ام���ات���ه���ا  ام���ت���ن���ان���اً 
الن�ضر، وحر�ضها على دعم النا�ضرين 

والت�ضامن معهم. 

اأكدت اأهمية التحول الرقمي والبي�ن�ت املوثوقة يف التغّلب على حتدي�ت الن�شر 

بدور القا�صمي ترتاأ�س النقا�س العاملي حول م�صتقبل �صناعة الن�صر يف فرانكفورت الدويل للكتاب 2022 

•• اأبوظبي-وام

واال�ضتجابة  اجل��اه��زي��ة  ملركز  التنفيذي  امل��دي��ر  علي  اآل  ف��ار���س  �ضالح  ال��دك��ت��ور  اأنتخب 
للطوارئ يف دائرة ال�ضحة - اأبوظبي رئي�ضاً لالحتاد الدويل لطب الطوارئ وذلك خالل 

انتخابات االحتاد التي اأقيمت يف ملبورن و �ضارك فيها ممثلو اأكر من 54 بلداً . 
ومن املنتظر اأن ي�ضاهم اآل علي من خالل خربته الوا�ضعة يف هذا املجال جنباً اإىل جنب 
العاملية االأخرى للم�ضي يف تعزيز  اإدارة االحتاد واملنظمات ال�ضحية  اأع�ضاء جمل�س  مع 
طب الطوارئ عاملياً وم�ضاركة التجربة االإماراتية يف حتقيق خدمات طب طوارئ متميزة 
اجلودة يف خمتلف اأنحاء العامل.  ُيعد �ضالح اآل علي اأول �ضخ�ضية عربية تتوىل املن�ضب 
ممثاًل لدولة االإمارات العربية املتحدة ِمن خارج الدول املوؤ�ض�ضة لالحتاد مبا يف ذلك كندا 
والواليات املتحدة واململكة املتحدة واأ�ضرتاليا و �ضي�ضاهم يف اإن�ضاء اآليات فاعلة للتعاون يف 

الق�ضايا ذات ال�ضلة بطب الطوارئ وتعزيز قطاع الرعاية ال�ضحية عاملياً. 

"توفري  اآل علي يف حتقيق روؤية االحتاد الدويل للطب الطوارئ القائمة على  و�ضي�ضهم 
عامل تتمتع فيه جميع املجتمعات يف كافة البلدان باإمكانية الو�ضول اإىل رعاية �ضحية 

طارئة مب�ضتويات جودة متميزة". 
وقال معايل ال�ضيخ عبداهلل بن حممد اآل حامد رئي�س دائرة ال�ضحة - اأبوظبي : “توؤكد 
التي حتت�ضنها يف قطاع  والقدرات  الوطنية  الكفاءات  على مدى متيز  اأبوظبي جم��دداً 
الرعاية ال�ضحية وهو ما ُيعد ثمرة للدعم املتوا�ضل الذي يحظى به القطاع من قيادتنا 
الر�ضيدة ”.  واأ�ضاف : " تفخر دائرة ال�ضحة - اأبوظبي بانتخاب اأحد اأفراد فريق عملها 
ُيعد  و  ال��ط��وارئ  ال��دويل لطب  كاالحتاد  موؤ�ض�ضة مرموقة  الهام �ضمن  املن�ضب  ه��ذا  يف 
انتخاب الدكتور �ضالح اآل علي نتاجاً للجهود املتفانية التي قدمها يف تعزيز قطاع طب 
التي حتظى بها دائرة  املتميزة  النماذج  اأحد  اأبوظبي والعامل وال��ذي يعترب  الطوارئ يف 
ال�ضحة - اأبوظبي فقد �ضاهم ب�ضكل كبري يف اإثراء مبادراتها اال�ضرتاتيجية التي عززت 

مكانة اأبوظبي كوجهة رائدة للرعاية ال�ضحية على م�ضتوى العامل". 

اآل علي  �ضخر  العامل يف مواجهة حمتدمة مع جائحة كوفيد19-  كان  “بينما   : وق��ال 
معرفته وخربته التي امتدت لعقود يف دعم م�ضاعي الدائرة ال�ضتك�ضاف احللول املبتكرة 
ال��دائ��رة منذ  االإم���ارات فقد حر�ضت  ودول��ة  اأبوظبي  ال��واع��دة وتوفريها يف  والعالجات 
املجاالت من خالل  �ضتى  يف  ال�ضحية عاملياً  الرعاية  تعزيز قطاع  اإن�ضائها على موا�ضلة 

ت�ضخري املوارد واملعارف ملا فيه منفعة املجتمعات يف كل مكان ”. 
من جانبه قال الدكتور �ضالح فار�س اآل علي املدير التنفيذي ملركز اجلاهزية واال�ضتجابة 
قيادتنا  اإىل  االإجن���از  ه��ذا  اأق���دم  اأن  “ي�ضعدين  – اأب��وظ��ب��ي:  ال�ضحة  دائ���رة  للطوارئ يف 
الر�ضيدة التي مهدت اأمامنا الطريق نحو النجاح والتميز و�ضخرت لنا الو�ضائل الالزمة 

لتحقيق مثل هذه العالمات الفارقة يف م�ضرية القطاع ال�ضحي يف اأبوظبي والدولة ”. 
واأ�ضاف اآل علي: "اأتطلع ُقدماً اإىل اغتنام الفر�ضة والعمل جنباً اإىل جنب مع نخبة من 
قادة طب الطوارئ حول العامل ملا فيه منفعة املجتمعات يف كل مكان، وموا�ضلة تعزيز طب 

الطوارئ واإبراز اأهميته ودوره املحوري يف النظم ال�ضحية". 

�صالح فار�س اآل علي رئي�صا لالحتاد الدويل لطب الطوارئ 

•• اأبوظبي-وام

تنظم مبادرة عطايا معر�س ال�ضيافة االأول من نوعه بعنوان "العطاء عرب فن 
4 نوفمرب املقبل مبركز  اأكتوبر اجل��اري اإىل   31 ال�ضيافة" خالل الفرتة من 
زايد للدرا�ضات والبحوث يف اأبوظبي، مب�ضاركة 40 جهة خمت�ضة بفن ال�ضيافة 

من داخل الدولة وخارجها. 
اإي��رادات املعر�س لدعم م�ضاريع التعليم وال�ضحة والبنية التحتية يف  تخ�ض�س 

العديد من الدول حول العامل. 
واأكد �ضعادة حمود عبد اهلل اجلنيبي ، االأمني العام املكلف لهيئة الهالل االأحمر 
االإماراتي، يف ت�ضريح بهذه املنا�ضبة اأن مبادرة عطايا التي حتظى برعاية كرمية 
من حرم �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
اآل  حممد  بن  حمدان  بنت  �ضم�ضة  ال�ضيخة  �ضمو  االأح��م��ر  الهالل  هيئة  رئي�س 
نهيان، م�ضاعد �ضمو رئي�س الهيئة لل�ضوؤون الن�ضائية رئي�ضة اللجنة العليا ملبادرة 
عطايا، حققت خالل اأكر من عقد من الزمان اإجنازات اإن�ضانية وتنموية عديدة 
يف خمتلف املجاالت، واكت�ضبت �ضركاء جددا بف�ضل ريادتها وحيويتها يف ا�ضتدامة 

العطاء.  وقال : " ت�ضعى املبادرة حاليا لتو�ضيع مظلة امل�ضتهدفني منها، والو�ضول 
اإىل م�ضتفيدين جدد من خالل ابتكار فعاليات واأن�ضطة ت�ضويقية ت�ضيف بعدا 
جديدا لعطايا وت�ضع ب�ضمة نوعية يف م�ضريته نحو الريادة والتميز، لذلك ياأتي 
اأبوظبي  معر�س ال�ضيافة االأول من نوعه الذي �ضينطلق نهاية هذا ال�ضهر يف 

لتحقيق هذه الغايات النبيلة". 
ومعززة  متقدمة  وخطوة  ومبتكرة،  نوعية  اإماراتية  مبادرة  عطايا  اأن  واأ�ضاف 
للر�ضالة االإن�ضانية العاملية التي ت�ضطلع بها دولة االإمارات وقيادتها الر�ضيدة، 
االإن�ضانية  للم�ضاعدات  املانحة  ال��دول  اأه��م  واح��دة من  االإم���ارات  اأ�ضبحت  حتى 
وامل�ضاهمة يف مواجهة  املبادرات اخلالقة  اإط��الق  والتنموية، وحمطة مهمة يف 

الق�ضايا االإن�ضانية التي تعاين منها الكثري من املجتمعات الب�ضرية. 
واأو�ضح اأن معر�س ال�ضيافة االأول ق�ضد منه تنويع فعاليات واأن�ضطة وجماالت 
املالئمة  احللول  وابتكار  االب��داع  على  اأ�ضال  قائمة  امل��ب��ادرة  اأن  باعتبار  عطايا، 
لتعزيز قدرة ال�ضرائح التي تعاين من وطاأة الظروف، ون�ضر ال�ضعادة واالإيجابية 
يف اأو�ضاطها من خالل امل�ضاريع والربامج التنموية التي يتم تنفيذها يف املناطق 
االأق��ل من��وا.  وقال : “من االأه��داف العليا ملبادرة ”عطايا" اأي�ضا اإح��داث نقلة 

اأ�ضحاب  جتاه  واملوؤ�ض�ضات  لالأفراد  املجتمعية  امل�ضوؤولية  تعزيز  جهود  يف  نوعية 
من  يعترب  ه��وؤالء  بجانب  الوقوف  اأن  باعتبار  �ضعفا،  االأ�ضد  والفئات  احلاجات 
بامل�ضوؤولية  وال��ت��زام��ا  واإن�ضانيا  وطنيا  وواج��ب��ا  احلنيف،  ال��دي��ن  تعاليم  �ضميم 
الت�ضامنية التي ميليها علينا انتماوؤنا لهذا الوطن املعطاء ولالإن�ضانية جمعاء، 
كانوا  وال��ذي��ن  االإن�����ض��اين  االإم����ارات  ل�ضرح  املوؤ�ض�ضني  بنهج  االل��ت��زام  جانب  اإىل 
دائما بجانب االإن�ضان يف كل مكان دون متييز وحتقيق حلمه يف العي�س واحلياة 
الكرمية".  ولفت اإىل اأن عطايا ي�ضعى دائما الرتياد جماالت اأرحب يف البذل و 
العطاء من اأجل االإن�ضانية، وك�ضب �ضركاء جدد يعززون م�ضرية التنمية الب�ضرية 
و االإن�ضانية يف مناطق االأزمات و الكوارث حول العامل، وقد حتقق هذا الهدف 
بف�ضل جتاوب املتربعني والداعمني للمبادرة، واملت�ضامنني مع امل�ضتهدفني من 
فعالياتها.  واأكد اجلنيبي اأن مبادرة عطايا تهتم اأي�ضا بتقدير جهود املوؤ�ض�ضات 
اأن�ضطتها ومن  اأو خارجها، ومتابعة  الدولة  �ضواء داخل  اخلدمية واالجتماعية 
ثم اختيار اإحداها �ضنويا لتوجيه ريع املعر�س لدعم و تعزيز جهودها املتميزة، 
وال���رتوي���ج الأن�����ض��ط��ت��ه��ا وت��ع��ري��ف امل��ج��ت��م��ع ب��اخل��دم��ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا والفئات 
اخلريي  العمل  بني  باملزج  عطايا  متيز  اإىل  منوها  براجمها..  من  امل�ضتهدفة 

واالإن�ضاين والت�ضوق وفق معايري جودة و موا�ضفات عالية خللق مفهوم جديد 
للبذل وا�ضتدامة العطاء. 

يذكر اأن مبادرة عطايا قامت بت�ضكيل جلنة م�ضغرة من خربات متنوعة، لو�ضع 
امل�ضتقبلية،  تعزز م�ضرية عطايا  التي  واالأن�ضطة  الفعاليات  حمتوى جديد من 

وحتقق اأهدافه يف التو�ضع واالنت�ضار. 
ومهتمة  دي��ك��ور  ومهند�س  فني  ت�ضميم  خم��رج��ة  البغلي  زي��ن��ب  اللجنة  ت�ضم 
باال�ضتدامة والبيئة ال�ضديقة، وال�ضيخة هند بنت ماجد القا�ضمي رائدة اأعمال، 
وناتايل �ضاغوري م�ضت�ضارة يف جمال االأمن الغذائي، واملهند�ضة موزة املزروعي 

واملهند�ضة جواهر املزروعي، وعنود الزبن مهند�ضة معمارية وم�ضممة. 
واأ�ضبح  ودوليا،  اإقليميا  بعدا  قليلة  �ضنوات  غ�ضون  يف  اكت�ضب  عطايا  اأن  يذكر 
االإن�ضاين، و�ضاهم يف مد يد  الت�ضامن  اأروع �ضور  رائ��دة جت�ضد  اإن�ضانية  من�ضة 
ال��ع��امل، وذلك  15 دول��ة ح��ول  ال��ع��ون وامل�ضاعدة الأك��ر م��ن مليون �ضخ�س يف 
 33 بلغت  والتي  املعر�س  ري��ع  تنفيذها من  �ضاهم يف  التي  امل�ضاريع  خ��الل  من 
م�ضروعا تنمويا يف خمتلف املجاالت ال�ضحية والتعليمية واالجتماعية وال�ضكنية 

واخلدمية. 

مبادرة عطايا تنظم معر�س العطاء عرب فن ال�صيافة 31 اأكتوبر 

بلدية منطقة الظفرة تنفذ 1785 
زيارة تفتي�صية خالل 30 يوما 

•• الظفرة-وام

ملتابعة  يوماً   30 تفتي�ضية خالل  زي��ارة   1785 الظفرة  بلدية منطقة  نفذت 
املنظمة  والقوانني  للوائح  واالمتثال  ال�ضحي  والرتخي�س  التفتي�س  اأع��م��ال 
اجلوالت  خالل  من  ال�ضحية  للرقابة  واخلا�ضعة  الغذائية  غري  املن�ضاآت  على 

امليدانية. 
فيها  والعاملني  املن�ضاآت  اأ�ضحاب  وع��ي  زي���ادة  التفتي�ضية  ال��زي��ارات  خ��الل  مت 
اإن��ذارات، وذلك بهدف املحافظة  بال�ضروط واللوائح والقوانني كما مت توجيه 
على ال�ضحة العامة و�ضالمة املجتمع.  �ضملت اجلوالت املراكز غري الغذائية 
، مراكز التجميل، و�ضالونات احلالقة، والور�س باملناطق ال�ضناعية، و�ضاالت 

االألعاب وت�ضلية االأطفال، واأحوا�س ال�ضباحة وخزانات املياه. 

•• دبي-وام 

�ضاركت وزارة الثقافة وال�ضباب يف "جتمع املهن االإبداعية" الذي 
بدبي  املركز  مقر  يف  يومني  ا�ضتمر  جميل" و  "فّن  مركز  نظمه 
يف  ودوره��ا  واالإب��داع��ي��ة،  الثقافية  التخ�ض�ضات  باأهمية  للتعريف 
دعم م�ضرية التنمية امل�ضتدامة، وت�ضجيع الطالب لال�ضتفادة من 
برنامج البعثات الدرا�ضية الذي تقدمه وزارة الرتبية والتعليم يف 

التخ�ض�ضات الثقافية واالإبداعية. 
ي��ع��د ه���ذا ال��ت��ج��م��ع اأح���د اأب����رز امل��ه��رج��ان��ات ال�����ض��ن��وي��ة املخ�ض�ضة 
ال�ضتك�ضاف م�ضتقبل الطلبة يف قطاع الثقافة و الفنون، ويت�ضمن 
الفر�س  مبجموعة  وتعريفهم  ال�ضباب  الإل��ه��ام  تفاعلية  اأن�ضطة 

الوا�ضعة وامل�ضوقة يف القطاع االإبداعي. 
وتت�ضمن الفعالية الذي مت تنظيمها بدعم وزارة الثقافة وال�ضباب 
- عقد �ضل�ضلة من ور�س العمل التي تعزز كفاءة ومهارة املنت�ضبني 
ال�ضخ�ضية،  واملقابالت  الذاتية،  ال�ضري  كتابة  تقنيات  جماالت  يف 
عدداً  ت�ضت�ضيف  ال��ت��ي  امل��ل��ه��م��ة  احل���واري���ة  اجل��ل�����ض��ات  ج��ان��ب  اإىل 
جانب  اإىل  وخارجها،  الدولة  داخ��ل  من  املبدعة  ال�ضخ�ضيات  من 
امل�ضاركني  متنح  التي  واملعار�س  املتاحف  كوالي�س  وراء  اجل��والت 
نظرة وا�ضعة عما تقدمه الفعالية وغريها من اخليارات املتنوعة. 
وتتيح الفعالية التي ت�ضتهدف الطالب من اأعمار 14 وحتى 24 
الفّن، واال�ضتفادة  للعثور على وظائف يف جماالت  الفر�ضة  عاماً 
الثقافية  ل��ل�����ض��ن��اع��ات  ال��وط��ن��ي��ة  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ق��دم��ه  مم���ا 

واالإبداعية، والتي تدفع باجتاه تعزيز م�ضاهمة قطاع ال�ضناعات 
الثقافية واالإبداعية يف حتقيق اأ�ض�س التنمية امل�ضتدامة، واالرتقاء 
مبكانة وح�ضور الدولة كوجهة عاملية ت�ضتقطب اخلربات واملواهب 
االإبداعية ومتكينها من حتقيق واإنتاج املحتويات االإبداعية يف بيئة 

داعمة ومتميزة ت�ضمن لها اال�ضتدامة واجلودة والكفاءة. 
وت�ضعى الوزارة وب�ضكل دوري للرتويج للبعثات التي تقدمها من 
خالل تنظيم �ضل�ضلة لقاءات تعريفية ت�ضّلط ال�ضوء على الربنامج 
واأهدافه، واأهمية الو�ضول اإىل الكفاءات الوطنية يف هذه املجاالت 
واالبتعاث فيها، اإىل جانب الرتكيز على ابراز العديد من ق�ض�س 
النجاح للطلبة املبتعثني، والفر�س املتوفرة لهذه التخ�ض�ضات يف 
يقّدمه  ملا  للرتويج  �ضفراء  وجعلهم  واخلا�س،  احلكومي  القطاع 

الربنامج م�ضتقباًل. 
وقامت وزارة الثقافة وال�ضباب من خالل م�ضاركتها يف هذا التجمع، 
بتعريف الطالب باآلية اال�ضتفادة من نظام البعثات الدرا�ضية التي 
توفرها وزارة الرتبية والتعليم، يف املجاالت الثقافية واالإبداعية 
يف خمتلف اجلامعات العاملية املرموقة، والذي يوفر فر�ضاً مميزة 
بالفر�س  تعريفهم  جانب  اإىل  االبداعية،  التخ�ض�ضات  لدرا�ضة 
على  متزايدة  منو  معدالت  ي�ضهد  ال��ذي  القطاع  هذا  يف  الواعدة 

امل�ضتويني املحلي والعاملي. 
كما تهدف امل�ضاركة اإىل التعريف مبجموعة وا�ضعة من الوظائف 
لل�ضباب  مفتوح  ي��وم  خ��الل  م��ن  ال��واع��د،  القطاع  ه��ذا  يف  املمكنة 
االأك��ادمي��ي��ة من  املوؤ�ض�ضات  اأب���رز  ت�����ض��ارك فيه  واآخ���ر  وال��ع��ائ��الت، 

جميع  م��ع  بالتعاون  ال��دول��ة،  يف  وفنّية  حملية،  وكّليات  م��دار���س 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����ض���ة، ب���ه���دف ت���وف���ري ب��ي��ئ��ة مالئمة 
جماالت  خمتلف  يف  االإماراتية  واملواهب  الطاقات  يف  لال�ضتثمار 

القطاع. 
وال�ضباب:  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  وك��ي��ل  ال��ن��اخ��ي  م��ب��ارك  ���ض��ع��ادة  وق����ال 
الوطنية  اال�ضرتاتيجية  م�ضتهدفات  حتقيق  على  ال���وزارة  تعمل 
لل�ضناعات الثقافية واالإبداعية من خالل ال�ضراكة مع القطاعني 
بالتعاون  م�ضاركتنا يف معر�س فن جميل  وتاأتي  واخلا�س.  العام 
مع وزارة الرتبية والتعليم لت�ضليط ال�ضوء على اأهمية ا�ضتقطاب 
ودعم املواهب املواطنة، وت�ضجيعها لدرا�ضة التخ�ض�ضات االإبداعية، 
بهدف تلبية الطلب املتزايد عليها يف �ضوق العمل ورفده بالكفاءات 

والكوادر واملواهب الوطنية املوؤهلة. 
يف  التخ�ض�ضات  خمتلف  دع���م  ع��ل��ى  ال�����وزارة  حت��ر���س  واأ����ض���اف: 
التعاون  اأ�ض�س  الثقافية واالإبداعية وتدعيم  املجاالت  العديد من 
والعاملية  املحلية  االأك��ادمي��ي��ة  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع  تربطها  التي 
تعّد  والتي  امل�ضتقبلية،  وتوجهاتها  الدولة  لروؤية  حتقيقاً  وذل��ك 
الإدراكها  وذل��ك  املجتمعية،  التنمية  حم��اور  م��ن  ا�ضا�ضياً  حم���وراً 
بالكفاءات  واال�ضتثمار  ال�ضناعات  ه��ذه  وانت�ضار  من��و  اأن  اأهمية 
واملهارات االإبداعية يوؤثر ب�ضكل اإيجابي على االأجندة االقت�ضادية 
واالجتماعية للدولة ويدعمها بالكثري من اخليارات املبتكرة التي 
ت�ضهم ب�ضكل فاعل يف االرتقاء مب�ضتوى االقت�ضاد االإبداعي الذي 

يعّد اليوم ركيزة اأ�ضا�ضية للنمو والتطور. 

الثقافة وال�صباب ت�صارك يف جتّمع املهن الإبداعية 

•• اأبوظبي- وام

الذي  ل��الإع��الم  العاملي  للكونغر�س  العليا  اللجنة  اأعلنت 
تنظمه جمموعة اأدنيك بالتعاون مع وكالة اأنباء االإمارات 
"الربنامج العاملي لتمكني االإعالميني  اإطالق  "وام" عن 
مركز  يف  يقام  ال��ذي  الكونغر�س  فعاليات  ال�ضباب" �ضمن 
 17  15 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  للمعار�س يف  الوطني  اأب��وظ��ب��ي 
300 �ضحفي �ضاب  املقبل.  ي�ضارك يف الربنامج  نوفمرب 
ال��ع��امل م��ن ذوي اخل��ربة املهنية التي  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
ترتاوح بني 3 و 5 �ضنوات ويت�ضمن جمموعة ور�س عمل 
االإمارات  اأن��ب��اء  وكالة  �ضركاء  من  نخبة  ينفذها  متنوعة 
لتقدم  العاملية  االإعالمية  املوؤ�ض�ضات  خمتلف  من  "وام" 
وا�ضعة  جمموعة  على  متعمقاً  تدريباً  ال�ضابة  للمواهب 
الرقمية  ال�ضحافة  فيها  مبا  والتخ�ض�ضات  امل��ه��ارات  من 
اال�ضطناعي  ال����ذك����اء  وت��ط��ب��ي��ق��ات  احل����ل����ول،  و���ض��ح��اف��ة 
وتدقيق  االإع����الم  جم��ال  يف  االأع�����ض��اب  علم  وتكنولوجيا 
وحماربة  الن�ضو�س  وكتابة  امليتافري�س  وع��امل  احلقائق 
باالإ�ضافة  ال�ضوتي،  املحتوى  و�ضناعة  امل�ضللة  املعلومات 

اإىل الكثري من املوا�ضيع الرئي�ضية. 
من  كرمية  رعايٍة  حتت  لالإعالم  العاملي  الكونغر�س  ُيقام 
�ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير ديوان الرئا�ضة وبتنظيم من جمموعة اأدنيك 
اأعمال حافل  اأنباء االإم��ارات، وي�ضتمل على جدول  ووكالة 
اأحدث  ع��ل��ى  ُي��رك��ز  متخ�ض�ضاً  وم���وؤمت���راً  م��ع��ر���ض��اً  ي�ضم 

التطورات واالآفاق امل�ضتقبلية يف قطاع االإعالم. 
و قال �ضعادة حممد جالل الري�ضي مدير عام وكالة اأنباء 
للكونغر�س  املنظمة  العليا  اللجنة  "وام" رئي�س  االإم���ارات 
العاملي لالإعالم اإن "الربنامج العاملي لتمكني االإعالميني 
واآخر  التكنولوجية  اخل��ربات  نقل  اإىل  يهدف  ال�ضباب" 
ال��ت��ط��ورات االإع��الم��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة اإىل اجل��ي��ل اجل��دي��د من 

اخلرباء االإعالميني. 
واأ�ضاف: "لن تقت�ضر م�ضاعينا على هذه اخلطوة فح�ضب 
بل ن�ضعى ال�ضتقطاب م�ضاركات م�ضابهة يف الدورات القادمة 
امل�ضاركون  و�ضيحظى  ل��الإع��الم..  العاملي  الكونغر�س  م��ن 
تعّلم  تتيح  ور���ض��ة   30 م��ن  اأك���ر  م��ن  اال���ض��ت��ف��ادة  بفر�ضة 
الطاحمني  ال�ضباب  اأم���ام  االأ�ضا�ضية  واخل���ربات  التقنيات 

لتحقيق م�ضتقبل م�ضرق يف قطاع االإعالم". 

ا�ضتقطاب  اأن  اإىل  الري�ضي  ج��الل  حممد  ���ض��ع��ادة  واأ���ض��ار 
اأن��ح��اء ال��ع��امل ي��اأت��ي ان��ط��الق��اً من  �ضحفيني م��ن خمتلف 
تكافوؤ  لتعزيز  وامل��ع��ارف  للخربات  ال��ع��ادل  التوزيع  اأهمية 

الفر�س يف ع�ضر العوملة. 
املعارف  "تتمّثل م�ضوؤوليتنا يف توفري هذه  �ضعادته:  وقال 
وناأمل  العامل  ال�ضباب من حول  وال�ضحفيات  لل�ضحفيني 
ينقلونها  مثمرة  تعليمية  جت��رب��ة  امل�����ض��ارك��ة  متنحهم  اأن 
عملهم  اأم��اك��ن  يف  اإيجابي  ب�ضكل  ليوظفونها  دول��ه��م،  اإىل 
ولي�ضهموا بازدهار قطاع االإعالم يف جمتمعاتهم املحلية.. 
كما ن�ضعى من خالل هذه اخلطوة اإىل تعزيز الدور العاملي 
ال��ق��ط��اع��ات، مب��ا فيها قطاع  ل��دول��ة االإم����ارات يف خمتلف 
من  الوا�ضع  الطيف  ه��ذا  م��ع  للتعاون  ونتطلع  االإع����الم.. 
ال�ضحفيني ال�ضباب من خمتلف املن�ضات والدول واالأقاليم 
واخللفيات الثقافية واللغوية".  ويوفر الكونغر�س العديد 
تباحث  االإع��الم��ي��ة  للموؤ�ض�ضات  تتيح  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س  م��ن 
الكفيلة  التعاونية  وامل�����ض��اري��ع  ال�����ض��راك��ات  اإق��ام��ة  اإمكانية 
بتعزيز منو القطاع و�ضمان ا�ضتدامته على املدى البعيد، 
ف�ضاًل عن ا�ضتمرار تقدمي املحتوى املوؤثر واملوثوق وعايل 

امل�ضداقية. 
االإعالمية  ال�ضخ�ضيات  م��ن  ع���ددا  امل��وؤمت��ر  ي�ضت�ضيف  و 
البارزة على م�ضتوى العامل لبحث جمموعة من الق�ضايا 

املتعلقة مب�ضتقبل قطاع االإعالم. 
تتيح  عاملية  من�ضًة  ل��الإع��الم  ال��ع��امل��ي  الكونغر�س  وي��وف��ر 
للم�ضرتين والبائعني االجتماع وتبادل االأفكار والتوا�ضل 
وحلول  منتجاٍت  وا�ضتك�ضاف  التجارية  االأعمال  ومزاولة 
وتقنيات جديدة، بوجود اأكر من 150 �ضركة متخ�ض�ضة 
م��ن ق��ط��اع االإع����الم واالإن���ت���اج، مم��ا ي��ق��دم ف��ر���ض��ًة مثالية 

لالرتقاء بقطاع االإعالم يف املنطقة والعامل. 
وي��ن��ع��ق��د يف اإط����ار ال��ف��ع��ال��ي��ة م��وؤمت��ر ال��ك��ون��غ��ر���س العاملي 
لالإعالم، االأول من نوعه يف ال�ضرق االأو�ضط، حتت عنوان 
�ضياغة م�ضتقبل قطاع االإعالم.. وي�ضتمر ثالثة اأيام يركز 
فيها على ر�ضم مالمح م�ضتقبل القطاع من خالل توحيد 
اجلهود وتبادل االأفكار املبتكرة واحللول التقنية املتطورة، 
كما يوفر من�ضًة فريدة ت�ضلط ال�ضوء على دور االإعالم يف 
ال�ضرق االأو�ضط وتدفع بتطور القطاع من خالل الو�ضول 
املبتكرة  ال�����روؤى  ودع����م حت��ق��ي��ق  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��م��اه��ري  اإىل 

وتاأ�ضي�س عالقات التعاون. 

مب�ش�ركة 300 �شحفي �ش�ب من حول الع�مل 

الكونغر�س العاملي لالإعالم بالتعاون مع )وام( 
يطلق الربنامج العاملي لتمكني الإعالميني ال�صباب  
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ال�ضتخدام هذا االدعاء، ذريعة للت�ضعيد. نرف�س اأي ذريعة 
للت�ضعيد من جانب رو�ضيا«.

�ضممت القنبلة القذرة لتلويث منطقة وا�ضعة مبواد م�ضعة، 
على  تنطوي  ال  اأن��ه��ا  اإال  املدنيني.  على  خطرة  يجعلها  م��ا 

انفجار نووي.
االأمن  با�ضم جمل�س  املتحدثة  اأعلنت  االأح��د  �ضابق  يف وقت 
التي  مو�ضكو  ت�ضريحات  اأن  االب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  يف  ال��ق��وم��ي 
اتهمت اأوكرانيا باال�ضتعداد ال�ضتخدام “قنبلة قذرة” �ضد 

القوات الرو�ضية، هي “خاطئة بو�ضوح«.
وقالت اأدريني وات�ضون يف بيان اإن الواليات املتحدة ترف�س 
الرو�ضي  )ال���دف���اع  ل��وزي��ر  ب��و���ض��وح  اخل��اط��ئ��ة  “االدعاءات 

 اإن رو�ضيا �ضبق اأن اعدت كل ذلك. اأعتقد اأن على العامل اأن 
يرد باأق�ضى قدر ممكن«.

اإن  بيان  يف  )البنتاغون(  االأم��ريك��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
وزير الدفاع االأمريكي لويد اأو�ضنت حتدث اأي�ضا االأحد مع 

�ضويغو بناء على طلب االأخري.
ع���ذر لت�ضعيد من  “اأي  اأو���ض��نت  رف�����س  امل��ك��امل��ة،  ه���ذه   ويف 
مل  ال���ذي  البنتاغون  ق��ال  م��ا  بح�ضب  الرو�ضي”،  اجل��ان��ب 
ل�”قنبلة  باالإعداد  االتهامات  ذكر  على  مبا�ضر  ب�ض���كل  ياأت 

قذرة«.
كما اأ�ضار الوزير االأمريكي اإىل اأهمية “التوا�ضل امل�ضتمر” 

يف �ضياق احلرب يف اأوكرانيا.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

رف�ضت الواليات املتحدة وبريطانيا وفرن�ضا االأحد املزاعم 
الرو�ضية باأن اأوكرانيا ت�ضتعد ال�ضتخدام قنبلة قذرة، حمذرة 

مو�ضكو من ا�ضتخدام اأي ذريعة لت�ضعيد النزاع.
ب��ي��ان م�ضرتك مع  وق��ال��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة االأم��ريك��ي��ة يف 
اأو�ضحت  “لقد  وال��ف��رن�����ض��ي��ة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ت��ني 
لرو�ضيا  الكاذب�������ة  املزاع��������م  نرف�س  جميع������ا  اأنن����ا  بلداننا 
على  ق����ذرة  قنبلة  ال�ض�����تخدام  ت�ض�������تعد  اأوكراني�������ا  ب��اأن 

اأرا�ضيها«.
اأي حماولة  م��ن خ��الل  ���ض��ريى،  “العامل  ال��ب��ي��ان  واأ���ض��اف 

�ضريغي( �ضويغو جلهة اأن اأوكرانيا ت�ضتعد ال�ضتخدام قنبلة 
قذرة على اأرا�ضيها«.

ونبهت اىل اأن “العامل لن يكون غبيا يف حال جرت حماولة 
ال�ضتخدام هذا االدعاء ذريعة لت�ضعيد«.

الربيطاين  نظرائه  م��ع  االأح���د  هاتفية  وخ��الل حم��ادث��ات 
املتعلقة  “خماوفه  عن  �ضويغو  اأع��رب  والرتكي،  والفرن�ضي 
با�ضتعمال  اأوك��ران��ي��ا  ج��ان��ب  م��ن  املحتملة  ب��اال���ض��ت��ف��زازات 

+قنبلة قذرة+«.
ورف�س الرئي�س االوكراين فولودميري زيلين�ضكي االتهامات 
الرو�ضية، وقال “اإذا كانت رو�ضيا تقول اإن اأوكرانيا يف �ضدد 

التح�ضري الأمر ما، فهذا يعني اأمرا واحدا:

      نفي غربي ل�صتعداد اأوكرانيا ا�صتخدام قنبلة قذرة 

ل��ي��ز ت���رو����س وح����ده����ا؟ م���ا حدث 
خالل ال�ضهر املا�ضي ك�ضف فراغاً 
يف قلب ال�ضيا�ضة الربيطانية من 

حيث الطموح واخليال والروؤية.
الربيك�ضيت،  ب��ع��د  م��ا  ���ض��ي��اق  ويف 
الفراغ  ه��ذا  م��لء  ي��ك��ون  اأن  يجب 

مرثية  مب���ث���اب���ة  م�ضتوى”  ك����ل 
ت��رو���س، ول��ك��ن ال  ل��ف��رتة  منا�ضبة 
اإذا  عما  يت�ضاءل  اأن  اإال  امل��رء  ي�ضع 
مل ت��ك��ن جت��رب��ت��ه��ا م���ن اأع���را����س 

م�ضكلة اأكرب بكثري.
األي�س من ال�ضهل اإلقاء اللوم على 

•• الفجر -ماثيو فليندرز
- ترجمة خرية ال�صيباين

ع��ن��دم��ا اب��ت��ع��دت ل��ي��ز ت���رو����س عن 
امل�ضدح خارج 10 داونينغ �ضرتيت 
بعد اإعالن ا�ضتقالتها، رمبا اأدركت 
اأن فرتة واليتها كرئي�ضة للوزراء 
ك���ان���ت اأق�������ض���ر م����ن ح��م��ل��ة حزب 
املحافظني الداخلية التي �ضمحت 

لها بالو�ضول اإىل هذا املن�ضب.
جون�ضون،  ب���وري�������س  رح���ي���ل  ب��ع��د 
املتحدة  اململكة  يف  ك��ث��ريون  �ضعر 
لال�ضتقرار  ح���ان  ق���د  ال���وق���ت  اأن 
قائد  وج������ود  م���ي���زة  وال����ك����ف����اءة: 
مم���ّل م��ث��ل ت��رو���س مي�����ض��ك بدّفة 
ال��ق��ي��ادة ه��ي اأن��ه��ا ���ض��ت��ع��رف كيف 
الربيطانية  ل��ل�����ض��ف��ي��ن��ة  ت��ع��ط��ي 
ما  �ضرعان  لكن  وا���ض��ًح��ا.  م�����ض��اًرا 
اأنها ال متلك مهارات  مت اكت�ضاف 
الربان، و�ضتكون فرتتها الق�ضرية 
يف ال��ن��ه��اي��ة اأك����ر ا���ض��ط��راب��ا من 
ترو�س  ل��ي��ز  ت��ول��ت  �ضلفها.  ف���رتة 
اأوائل �ضبتمرب باأجندة  مهامها يف 
مت  م����ا  اإذا  وال����ت����ي  رادي����ك����ال����ي����ة، 

تنفيذها، على حد زعمها، �ضتعزز 
اململكة  يف  االق���ت�������ض���ادي  ال���ن���م���و 
اإىل  ان��ه��ا ا�ضطرت  امل��ت��ح��دة. غ��ري 
كبرية  ب�����ض��رع��ة  امل��ج��ادي��ف  �ضحب 
ال����ذي  ه����و  ال���ع���ك�������س مت����اًم����ا  الأن 
حدث: اأدت مقرتحاتها اإىل انهيار 
منه  تتعافى  مل  ف��وري  اقت�ضادي 
اأبًدا. اإن ق�ضر فرتة واليتها يجعل 
خم�ضة  تلخي�س  ج��دا  ال�ضهل  من 

عنا�ضر رئي�ضية تف�ضر �ضقوطها.

�شيئة -بداية   1
كان  �ضيا�ضياً  خ��ط��اً  ت��رو���س  تبّنت 
مو�ضع ت�ضاوؤل منذ بداية واليتها. 
لقد رف�ضت، اأن تعنّي يف احلكومة 
خالل  ي��دع��م��ه��ا  مل  ���ض��خ�����س  اأي 
احل��م��ل��ة، االأم����ر ال����ذي مل يرتك 
����ض���وى جم���م���وع���ة حم�������دودة من 

املواهب حتت ت�ضرفها.
م����ن وج����ه����ة ن���ظ���ره���ا، ك���ن���ت اإم����ا 
ا�ضتبعاد  )ومت  ع����دًوا  اأو  �ضديقا 
انها  �ضمعة  اأك�ضبها  مما  االأع���داء( 

منتقمة ومتطرفة.
ال���ب���داي���ة ج����ي����دة... كان  ت��ك��ن  مل 
هناك نق�س وا�ضح يف الكفاءات يف 

�ضهرين  اأق��ل من  وبعد  حكومتها، 
اإقالة  اإىل  ا���ض��ط��رت  امل��ن�����ض��ب،  يف 
الداخلية  وزي���ر اخل��زان��ة ووزي���رة 
احلكومية  احلقائب  اأب��رز  -وهما 

بعد من�ضب رئي�س الوزراء.

�شيئة  اختي�ر  -عملية   2
داخل حزب املح�فظني

لكن الت�ضدعات ظهرت حتى قبل 
ب�ضبب  م��ن�����ض��ب��ه��ا،  ت���رو����س  ت����ويل 
حزب  بها  ينتخب  التي  الطريقة 

املحافظني قادته.
وج�����دت  ت�����رو������س  اأن  ل���ل���ت���ذك���ري   
من  االأخ�����رية  اجل��ول��ة  يف  نف�ضها 
بهدف  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
�ضتخلف  التي  ال�ضخ�ضية  حتديد 
غياب  يف  ج����ون���������ض����ون  ب����وري���������س 
بدعم  اأب���ًدا  تتمّتع  ومل  االف�����ض��ل، 

حما�ضي حلزبها.
االنتخابات،  يف  ال��ف��وز  اأج���ل  فمن 
كان عليها اغراء القاعدة احلزبية 
االأكر حمافظة من خالل وعدها 
م�ضممة  ���ض��ري��ب��ي��ة  ب�����ض��ي��ا���ض��ات 
بالكامل الحتياجاتها بداًل من اأن 
تعك�س احتياجات اأو اأولويات البلد 

ككل. لقد تبنت �ضخ�ضية من نوع 
م��ا ثبت  وه���ذا  تات�ضر،  م��ارغ��ري��ت 
اأنه خيار اأخرق من حيث ال�ضورة، 
ورادي������ك������ايل ل���ل���غ���اي���ة مب����ف����ردات 

ال�ضيا�ضة.

�شيئة -�شي��شة   3
ك������ان االن����ط����ب����اع ال�����ع�����ام ه�����و اأن 
امل�ضتاأجرة اجلديدة ل� 10 داونينغ 
على  من�ضجمة  ت��ك��ن  مل  ���ض��رتي��ت 
االإط���الق م��ع ال���راأي ال��ع��ام وحتى 

مع غالبية اأع�ضاء حزبها.
 حتول هذا االنطباع اإىل حقيقة يف 
اللحظة التي مت فيها االإعالن عن 
االإج����راءات،  تكن  مل  ميزانيتها: 
املالية  ال��ق��ي��ود  جميع  اإزال����ة  م��ث��ل 
امل�ضرفيني وخف�س  على ع��الوات 
ال�����ض��رائ��ب ع��ل��ى ال�����ض��رك��ات، هي 
االأن�ضب الأن البالد كانت غارقة يف 
اأزمة اقت�ضادية جتد ترجمتها يف 

االأ�ضا�س يف ارتفاع تكلفة املعي�ضة.

4 -عر�س �شيء
هي  امل��ط��اف،  نهاية  يف  ال�ضيا�ضة، 
خدمة النا�س. يجب اأن تكون قادًرا 

على التوا�ضل والتفكري والتفاعل 
مع النا�س واإظهار التعاطف.

وبالتايل، فاإن اأهم �ضكل من اأ�ضكال 
للوزراء  لرئي�س  بالن�ضبة  ال��ذك��اء 
لهذا(  خ��رباء  )لدينا  فكرًيا  لي�س 
م�ضت�ضارون(  )ل��دي��ه��م  م��ال��ًي��ا  اأو 

ولكنه عاطفي.
تبُدوا  ترو�س مل  اأن  احلقيقة هي 
اأب������ًدا ق�����ادرة ع��ل��ى ال��ت��وا���ض��ل مع 
حتى  اأو  الربيطانيني  امل��واط��ن��ني 
ان تبدو مرتاحة يف دوره��ا. كانت 
ردوده��������ا ع���ل���ى امل���ق���اب���الت دائ���ًم���ا 
ج�ضدها  ولغة  للغاية،  ميكانيكية 

�ضارمة جدا.

�شيء -متو�شع   5
�ضيًئا،  ت��رو���س  م�ضاكل  ك�ضفت  اإذا 
فهو على االأرجح خماطر الد�ضتور 
ال��ربي��ط��اين. ف��ه��ذا االخ���ري يبقى 
ال�ضلطة  ت�����ويل  ح�����ول  ي��ت��م��ح��ور 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة: مي��ك��ن ل��ع��دد �ضغري 
ب�ضكل ال ي�ضدق من النا�س اتخاذ 
ان��ع��دام او مع  ق����رارات مهمة م��ع 

القليل من الرقابة وال�ضيطرة.
على  ال�ضيئة  “القرارات  تكون  قد 

•• عوا�صم-وكاالت

الربيطاين  امل���ال���ي���ة  وزي�����ر  ب����اإع����الن 
املحافظني،  ح���زب  وع�����ض��و  ال�����ض��اب��ق، 
لرئا�ضة  ت��ر���ض��ح��ه  ����ض���ون���اك،  ري�����ض��ي 
ال���وزراء، فاإنه ح��ال ف��وزه �ضيكون هو 
و����ض���ادق خ����ان، ع��م��دة ل��ن��دن وع�ضو 
ح���زب ال��ع��م��ال، اأ���ض��ح��اب اث��ن��ني من 
اأرف�����ع م��ن��ا���ض��ب امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، يف 
امل�ضتعمرات  الأبناء  حتدث  مل  �ضابقة 

ال�ضابقة.
امل�ضتعمرات  اب��ن��ا  ب��ذل��ك  �ضيكون  كما 
امل��راك��ز يف مقاعد احلكم  اأرف��ع  توليا 
اآن واحد؛ حيث  ومقاعد املعار�ضة يف 
والعمال  امل��ح��اف��ظ��ني  ح��زب��ا  ي��ت��ب��ادل 

اأدوار احلكم واملعار�ضة.
تر�ضحه  االأحد،  �ضوناك،  ري�ضي  اأعلن 
ل��رئ��ا���ض��ة ال�����وزراء ب��ع��د ا���ض��ت��ق��ال��ة ليز 
ت���را����س، يف ث���اين حم��اول��ة ل��ه خالل 
�ضهرين لقيادة احلكومة التي تواجه 

اأزمات خانقة.
اململكة  “اإن  ت����غ����ري����دة:  يف  وك���ت���ب 
ل��ك��ن��ن��ا نواجه  ب��ل��د ع��ظ��ي��م،  امل��ت��ح��دة 
اإ�ضالح  اأريد  اأزمة اقت�ضادية عميقة، 
اق��ت�����ض��ادن��ا وت��وح��ي��د ح��زب��ن��ا وتقدمي 

امل�ضاعدة لبلدنا«.

املر�ضحني  اأق��������وى  ه����و  و�����ض����ون����اك   
للمن�ضب حتى االآن، واإن فاز �ضيكون 
اأول بريطاين من عائالت املهاجرين 
�ضرتيت،  داون��ي��ن��غ  يف  ي�ضكن  ال��ه��ن��ود 
ويدير حكومة بريطانيا التي احتلت 

التي  “االإمرباطورية  زمن  ب��الده يف 
 100 نحو  ال�ضم�س”  تغيب عنها  ال 
حتى   19 القرن  منت�ضف  من  �ضنة، 

.1947
اأم�����ا ����ض���ادق خ�����ان، ف��ه��و م���ن عائلة 

لربيطانيا،  ه����اج����رت  ب��اك�����ض��ت��ان��ي��ة 
ا�ضتطاع  ال��ع��م��ال  وب��ت��درج��ه يف ح��زب 
العا�ضمة  ع��م��دة  مل��ن�����ض��ب  ال��و���ض��ول 
ل���ن���دن.  وب��اك�����ض��ت��ان ظ��ل��ت ج����زءا من 
 1947 ع��ام  انف�ضالها  حتى  الهند 

�ضوؤال  ع��ل��ى  وردا  دي���ن���ي���ة.  الأ����ض���ب���اب 
الذي يراأ�س  االأول  امل�ضلم  حول كونه 
بلدية لندن، اأجاب خان: “اأنا لندين، 
الديانة،  م�����ض��ل��م  اأن����ا  ب��ري��ط��اين،  اأن����ا 

وبالطبع اأنا فخور باإ�ضالمي«.
باك�ضتانية،  اأ���ض��ول  “لدي  واأ���ض��اف: 
اأنا اأب وزوج ومنا�ضر لنادي ليفربول 
واأن  اأن��ا كل هذا”،  منذ زم��ن طويل، 
اأنك  ه���و  امل��دي��ن��ة  ه���ذه  يف  “العظيم 
اأي  م���ن  ل��ن��دن��ي��ا  ت��ك��ون  اأن  ت�ضتطيع 
ونحن  م��ع��ت��ق��د،  اأي  ب���ال  اأو  م��ع��ت��ق��د 
نحرتم  ب��ل  ف��ق��ط،  بع�ضنا  نتقبل  ال 

بع�ضنا«.
ويف مايو 2021، اأعيد انتخاب خان 
الفوز  ب��ع��د  ل��ن��دن  ع��م��دة  من�ضب  يف 
على مناف�ضه �ضون بيلي، مر�ضح حزب 

املحافظني احلاكم.
باالجتاه  م��ره��ون  ���ض��ون��اك  ف��وز  لكن 
الذي �ضتحدده بو�ضلة قاعدة اأع�ضاء 
حزب املحافظني، التي �ضت�ضوت على 
انتخاب اأحد الوا�ضلني اإىل “النهائي 
�ضبق  ال��ت��ي  ال��ق��اع��دة  وه��ي  الكبري”، 
وخذلته يف مناف�ضته ليز ترا�س على 

املن�ضب قبل �ضهرين.
حملته  يف  ل�ضوناك  ال�ضحرية  الكلمة 
الت�ضخم”،  ع��ل��ى  “ال�ضيطرة  ه���ي 
وذهب بعيدا يف اأطروحاته االقت�ضادية 
�ضرورة  ي��رى  ال  فهو  ب��ذل��ك؛  للقيام 
لتخفيف ال�ضيا�ضة ال�ضريبية، بحجة 
اأن ذلك قد ال يفيد يف ال�ضيطرة على 

الت�ضخم امل�ضتمر.
خيالية  مل�ضتويات  الت�ضخم  وو���ض��ل 
اأكر من  ت�ضهدها بريطانيا منذ  مل 
9.4 باملائة يف �ضهر  40 �ضنة، برقم 

يونيو.
هذه  يف  ���ض��ون��اك  ا�ضتثمار  اأن  وي��ب��دو 
االأزمة العاملية، هو الذي قاده للدور 
احل���ا����ض���م يف ال�����ض��ب��اق ن��ح��و داون���ن���غ 
الربيطانيني  ك��ل  اآن  حيث  �ضرتيت، 
ال�ضيا�ضية  األ���وان���ه���م  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
هّم  لديهم  يعد  مل  واالأي��دي��ول��وج��ي��ة 

اإال حلحلة االقت�ضاد.
وذات االأمر هو الذي اأجرب ليز ترا�س 
فقط  يوما   44 بعد  اال�ضتقالة  على 
الوزراء؛  رئي�ضة  من�ضب  تقلدها  من 
دراية  على  �ضوناك  �ضيكون  وبالتايل 
االقت�ضادية  ال��وع��ود  تكون  ب��اأن  تامة 
ال���ت���ي ي��ق��ط��ع��ه��ا ع��ل��ى ن��ف�����ض��ه ممكنة 

التنفيذ.

 �صلطات خري�صون ت�صكل ميلي�صيا حملية 
•• مو�صكو-رويرتز

اأم�س  االأوكرانية  خري�ضون  منطقة  يف  رو�ضيا  ن�ضبتها  التي  االإدارة  اأعلنت 
املتبقني  اإنه ميكن جلميع الرجال  االثنني ت�ضكيل ميلي�ضيا حملية، قائلة 

يف املدينة االن�ضمام اإليها.
ويف اإ�ضعار على تطبيق تيليجرام، قالت �ضلطات االحتالل اإن الرجال لديهم 
اإذا اختاروا البقاء  لالن�ضمام اإىل وحدات الدفاع عن خري�ضون  “فر�ضة” 

فيها مبح�س اإرادتهم.
وعلى الرغم من ذلك، كان الرجال يف املناطق االأوكرانية املحتلة االأخرى 
لالن�ضمام  م�ضطرين  �ضابق  وق��ت  يف  اأنف�ضهم  وج��دوا  قد  دونيت�ضك  مثل 
والقتال يف �ضفوف اجليو�س التي تعمل بالوكالة ل�ضالح رو�ضيا يف احلرب 

مع اأوكرانيا.
واأعلن الرئي�س الرو�ضي فالدميري بوتني االأ�ضبوع املا�ضي االأحكام العرفية 
يف املناطق املحتلة، االأمر الذي جعل باإمكان االإدارات التي ن�ضبتها رو�ضيا 

تكثيف التعبئة.
ويعد اإجبار املدنيني على اخلدمة يف القوات امل�ضلحة لدولة احتالل انتهاكا 

التفاقيات جنيف املتعلقة بال�ضلوك يف وقت احلرب.
واأمرت ال�ضلطات الرو�ضية املدنيني مبغادرة خري�ضون، وهي واحدة من اأربع 
مناطق اأوكرانية قالت رو�ضيا اإنها �ضمتها ال�ضهر املا�ضي رغم حتقيق قوات 

كييف مكا�ضب ع�ضكرية كبرية.
يف  بالرحيل  املطالبة  حت��ذي��رات  خري�ضون  يف  ووك��الوؤه��ا  رو�ضيا  و���ض��ددت 

مواجهة هجوم اأوكرانيا امل�ضاد.
االأحد  اأم�س  بالفيديو  ر�ضالة  يف  كرافت�ضوف  �ضريجي  التعليم  وزي��ر  وق��ال 

“من ال�ضروري اإنقاذ اأرواحكم«.

لل�ضخ�س  ال�����ض��اغ��ل  ال�����ض��غ��ل  ه���و 
مفاتيح  اأخذ  �ضيقرر  الذي  التايل 

“رقم 10«.
*املدير املوؤ�ش�س ملركز ال�شري 
برن�رد كريك للفهم الع�م 
لل�شي��شة، ج�معة �شيفيلد

فرتته� الق�شرية اأكرث ا�شطراب� من فرتة �شلفه�

ليز ترو�س: الأ�صباب اخلم�صة التي اأدت اإىل ا�صتقالتها...!
جتربة ليز ترو�س املّرة من اأعرا�س م�شكلة اأكرب بكثري

•• برلني-وكاالت

زادت  ال�����ض��ت��اء  ف�ضل  اق���رتب  كلما 
تعي�ضها  ال���ت���ي  ال�������ض���غ���وط  ح�����دة 
اأوروب��ا، على خلفية ت�ضاعد  بلدان 
التململ ال�ضعبي من تفاقم تبعات 
�ضيما  ال  عليها  االأوكرانية  احل��رب 
االق��ت�����ض��ادي��ة م��ن��ه��ا، ح��ي��ث ت�ضجل 
�ضح  مع  مرتفعة  ت�ضخم  معدالت 
الغاز،  وخا�ضة  الطاقة  م�ضادر  يف 
نحو  االقت�ضادات  بتلك  يدفع  مما 

الركود.
املت�ضررة  االقت�ضادات  اأك��ر  وم��ن 
يف اأوروبا من جراء االأزمة العاملية 
اأوك��ران��ي��ا، وم��ا خلفته  بفعل ح��رب 
من عقوبات متبادلة ما بني الغرب 
الذي  االأمل��اين،  االقت�ضاد  ورو�ضيا، 

يعد االأكرب على م�ضتوى القارة.

غ�شب غري م�شبوق
تزايد  م����وؤ�����ض����رات  اأح��������دث  يف   •
جتمع  اأمل��ان��ي��ا  يف  ال�ضعبي  ال�ضيق 
يف  املحتجني  م��ن  االآالف  ع�ضرات 
6 مدن، ال�ضبت، للمطالبة باملزيد 
املخ�ض�ضات  توزيع  العدالة يف  من 
ارتفاع  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  احل��ك��وم��ي��ة 
املعي�ضة،  وتكاليف  الطاقة  اأ�ضعار 
ن���ح���و وقف  ����ض���ري���ع���ا  وب���ال���ت���ح���ول 
الوقود  ا���ض��ت��خ��دام  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد 

احلفري.

م�ضريات  ن���ظ���م���وا  امل���ح���ت���ج���ون   •
ودو�ضلدورف  ب��رل��ني  يف  ح��ا���ض��دة 
ودري�ضدن  و���ض��ت��وت��غ��ارت  وه��ان��وف��ر 
الفتات  راف����ع����ني  وف����ران����ك����ف����ورت، 
حتمل مطالبات بخف�س الت�ضخم 
النووية  الطاقة  حمطات  واإيقاف 
الطاقة  اأ�����ض����ع����ار  دع������م  وزي�����������ادة 

للفقراء.

م�ذا يحدث؟
ي�����ق�����ول ال�����ب�����اح�����ث واخل������ب������ري يف 
ال�����ض��اأن االأمل����اين واالأوروب�����ي ماهر 
التي  ال��ت��ظ��اه��رات  اإن  احل���م���داين، 
عمت عددا من مدن اأملانيا نظمتها 
البالد،  الي�ضارية يف  القوى  اأ�ضا�ضا 
االجتماعية  بالعدالة  تنادي  التي 
الفقراء  ودع��م  الت�ضخم  وخف�س 
ال�ضرائب  م����ن  امل����زي����د  وف����ر�����س 
ع��ل��ى االأغ��ن��ي��اء واأ���ض��ح��اب روؤو�����س 

االأموال.
مع  حديث  يف  احلمداين  وي�ضيف 
“الدرا�ضات  “�ضكاي نيوز عربية”: 
والبيانات ت�ضري اإىل اأن عدد االأملان 
مم���ن ه���م مب�����ض��ت��وى خ���ط الفقر 
ودونه حتى، قد ازداد ب�ضورة كبرية 
خ���الل ال��ع��ام��ني امل��ا���ض��ي��ني، وعلى 
االأ�ضهر  خ���الل  اخل�����ض��و���س  وج���ه 

الربملان  يف  االق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
مرحلة تباطوؤ مقلق، و�ضي�ضهد مع 
اأزم���ات كربى   2023 ع��ام  مطلع 
لي�س اأبرزها الركود رغم خطورته 

طبعا«.

وا�شنطن “بعيدة«
وي�����ض��ت��ط��رد ال��ب��اح��ث واخل���ب���ري يف 
“هذا  واالأوروب����ي:  االأمل���اين  ال�ضاأن 
كبرية  م�ضكلة  ث��م��ة  اأن  ع��ل��ى  ي���دل 
االأوروبية  ال�ضيا�ضة  �ضوغ  تعرتي 
العاملية  االأزم�����ة  ح��ي��ال  واالأمل���ان���ي���ة 
الرو�ضية  احل�����رب  خ��ل��ف��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
�ضفتي  اإن  ح���ي���ث  االأوك�����ران�����ي�����ة، 
االأط���ل�������ض���ي، اأوروب�������ا واأم����ريك����ا، ال 
تت�ضاركان بالت�ضاوي يف حتمل عبء 
هذه االأزمة بتداعياتها الكارثية«.

“الواليات  اأن  احل���م���داين  وي����رى 
والبرتول  للغاز  بلد منتج  املتحدة 
اأزمة  وط���اأة  عنها  يخفف  م��ا  وه��و 
اأنها  كما  اأوروب����ا،  بعك�س  ال��ط��اق��ة، 
ال ت�ضتقبل الالجئني االأوكرانيني 
الأ�����ض����ب����اب ج���غ���راف���ي���ة، ح���ي���ث مع 
توقعات  ه���ن���اك  ال�����ض��ت��اء  اق������رتاب 
اأوكرانية  هجرة  م��وج��ات  ب��ح��دوث 
ج�����دي�����دة ن����ح����و ب�����ل�����دان االحت�������اد 
االأوروب�����������ي، وه�����و ع�����بء ث��ق��ي��ل ال 

االأخرية على وقع تداعيات احلرب 
االقت�ضادية  وتبعاتها  االأوك��ران��ي��ة 
واأملانيا  عامة  اأوروب���ا  على  امل��دم��رة 

خا�ضة«.
تعك�ضه  “ما  اأن  امل��ت��ح��دث  وي����رى 
اأن ثمة غليانا  املظاهرات هو  هذه 

يف م��ق��دم��ة ال�����ض��ع��وب االأوروب����ي����ة 
ال��ت��ي ت��ع��ار���س ف��ر���س امل���زي���د من 
اأن  باعتبار  رو�ضيا،  على  العقوبات 
العقوبات  هذه  به  اأ�ضرت  من  اأول 
االق��ت�����ض��اد االأمل�����اين، ال���ذي يعي�س 
وح�ضب  اخل�������رباء  خم��ت��ل��ف  وف�����ق 

اأملانيا، واإن مل  �ضعبيا مت�ضاعدا يف 
ووا�ضع  ملمو�س  ب�ضكل  بعد  يظهر 
الراأي  ال�ضارع فاإن ا�ضتطالعات  يف 
ال���ع���ام ت��ك�����ض��ف��ه ب���و����ض���وح. االأمل�����ان 
بطبيعتهم، وعلى عك�س الفرن�ضيني 
للتظاهر  ي��خ��رج��ون  ال��ذي��ن  م��ث��ال 

مييلون  ال  ب�������ض���رع���ة،  ب���ال�������ض���وارع 
ال��ع��ل��ن��ي��ة، وميكن  ل��الح��ت��ج��اج��ات 
تلم�س توجهاتهم عرب طرق اأخرى 
م���ن خ����الل ا���ض��ت��ط��الع��ات ال�����راأي 

مثال«.
“االأملان  احل�����م�����داين:  وي�����ض��ي��ف 

اأملانيا على �صفيح �صاخن.. غ�صب �صعبي ب�صبب احلرب والغاز والقت�صاد

هل يتوىل اأبناء امل�صتعمرات زمام الأمور يف بريطانيا؟

ما حدث خالل ال�صهر املا�صي ك�صف فراغًا يف قلب 
ال�صيا�صة الربيطانية من حيث الطموح واخليال والروؤية

ترو�س تلقي خطاب ا�ضتقالتها، 20 اأكتوبر، خارج 10 داونينغ �ضرتيت

يف  حتمله  ال��ب��ل��دان  ه��ذه  ت�ضتطيع 
ا�ضتقبال  على  قدراتها  �ضعف  ظل 

الالجئني واإيوائهم«.
من  “الكثري  احل��م��داين:  ويختم 
اأع��ل��ن��ت ر�ضميا  ال��والي��ات االأمل��ان��ي��ة 
مزيد  ال�ضتقبال  ا�ضتعدادها  ع��دم 
من الالجئني، وهكذا فنحن على 
اأع���ت���اب دخ����ول دوام�����ة ك��ب��رية من 
اال�ضطرابات والتحوالت يف اأوروبا، 
على  ال��ق��ارة  �ضعوب  �ضتعمل  حيث 
ال�ضغوطات  م��ن  امل��زي��د  مم��ار���ض��ة 
ع��ل��ى ح��ك��وم��ات��ه��ا م��ن اأج����ل تغيري 
الرو�ضي  ال�ضراع  جت��اه  �ضيا�ضاتها 

االأوكراين«.
وك����ان ال���ربمل���ان االأمل�����اين ق��د وافق 
اجل���م���ع���ة ع���ل���ى ح����زم����ة االإن�����ق�����اذ 
مليار   200 ب��ق��ي��م��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
ال�ضركات  ح��م��اي��ة  ب���ه���دف  ي������ورو، 
واالأ���ض��ر م��ن ت��اأث��ري ارت��ف��اع اأ�ضعار 
مبلغا  احلزمة  وتت�ضمن  الطاقة، 
فاتورة  لتغطية  واح��دة  يدفع مرة 
وال�ضركات  ل��الأ���ض��ر  ���ض��ه��ري��ة  غ���از 
للحد  واآلية  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية 
م��ن ارت���ف���اع االأ���ض��ع��ار اع��ت��ب��ارا من 

�ضهر مار�س املقبل.
يف  االأمل����اين  الت�ضخم  �ضجل  فيما 
�ضهر �ضبتمرب املا�ضي اأعلى م�ضتوى 
على مدى اأكر من ربع قرن عند 
بارتفاع  م��دف��وع��ا  ب��امل��ئ��ة،   10.9

تكاليف الطاقة واأ�ضعارها.
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اأدت ا�ضتقالة رئي�ضة الوزراء الربيطانية ليز ترا�س اإىل اإجراء اقرتاع 
داخلي جديد حلزب املحافظني ل�ضمان تعيني خلف لها بحلول 28 

ت�ضرين االأول-اأكتوبر على اأبعد تقدير، لكنه انتهى م�ضاء االثنني.
فقد اأُعلن االأحد تر�ضح �ضخ�ضني ر�ضميا هما وزير املال ال�ضابق ري�ضي 
100 تزكية من نواب احلزب ال�ضرورية  �ضوناك الذي ح�ضل على 
التي  بيني موردنت  الربملان  العالقات مع  ووزي��رة  ال�ضباق،  خلو�س 

مل حت�ضل عليها.
جون�ضون  بوري�س  ال�ضابق  ال���وزراء  رئي�س  ق��رار  ي��وؤدي  قد  وبالتايل، 

بعدم الرت�ضح اإىل انتهاء ال�ضباق يف وقت مبكر من م�ضاء االثنني.
يف م��ا ي��اأت��ي اجل����دول ال��زم��ن��ي امل��ح��دد ل��ه��ذه االن��ت��خ��اب��ات، ك��م��ا كان 

خمططا لها قبل ان�ضحاب بوري�س جون�ضون.
تاأييد  على  للح�ضول  النهائي  امل��وع��د  غ(:  ت   13،00(  14،00
100 من اأع�ضاء الربملان املحافظني وبالتايل القدرة على اأن يكون 

ال�ضخ�س مر�ضحا ر�ضميا.
 100 املر�ضحني على  اثنان من  اإذا ح�ضل  الظهر،  بعد  ما  يف فرتة 
النواب  ال�ضباق، ي�ضوت  ال�ضرورية خلو�س  نواب احلزب  تزكية من 
ال�ضيف  ه��ذا  يكن موجودا  اإج��راء مل  وه��و  املف�ضل،  على مر�ضحهم 
النواب  ل  ف�ضّ فيما  ترا�س  ليز  ل�ضالح  احل��زب  اأع�ضاء  �ضوت  عندما 

ري�ضي �ضوناك.
 

امل���درج لدى  ال��ك��وري��ة ع��ن  تابعة للخطوط اجل��وي��ة  خرجت ط��ائ��رة 
باإ�ضابات  ت�ضبب  ما  الفيليبني،  يف  ال��دويل  �ضيبو  مطار  يف  هبوطها 
طفيفة بني الركاب واأرغم ال�ضلطات على اإغالق ثاين اأكر املطارات 

يف البالد ازدحاما، ح�ضبما اأعلن م�ضوؤولون االإثنني.
ومت اإجالء ركاب وطاقم الطائرة التي كانت تقوم برحلة من اإن�ضيون 
بكوريا اجلنوبية، والبالغ عددهم 173، من الطائرة وهي من طراز 
330، عقب خروجها عن املدرج االأحد، على ما اأكدت  اإيه  اإيربا�س 

هيئة الطريان املدين يف الفيليبني يف تقرير.
اإ�ضعافات  وتلقى عدد من االأ�ضخا�س الذين ا�ضيبوا بجروح طفيفة 
نابويل،  غلني  باملطار،  العام  املدير  م�ضاعد  واأك��د  امل��ط��ار.  عيادة  يف 
على  ال�ضلطات  و�ضتعمل  الليل  منت�ضف  حتى  يغلق  �ضوف  املطار  اأن 
ا�ضتئناف الرحالت خالل اليوم. وقال يف موؤمتر �ضحايف “ناأمل اأن 

نتمكن من �ضحب الطائرة بحلول الغد«.
اأ�ضباب احلادث. وقدم رئي�س اخلطوط الكورية  وبداأ حتقيق ملعرفة 
وو كيي-هونغ اعتذاره اإزاء احلادثة ووعد باإجراء “حتقيق معمق” 

من جانب ال�ضلطات الفيليبينية والكورية اجلنوبية.
“نعطي  لل�ضركة  االل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ع��ل��ى  ن�ضر  ب��ي��ان  يف  وو  وق���ال 
لل�ضغط  حقا  وناأ�ضف  عملياتنا  جميع  يف  لل�ضالمة  دائما  االأول��وي��ة 

واالإزعاج لركابنا«.

 
ال��غ��رب��ي للمك�ضيك  ال�����ض��اح��ل  ال���ذي ���ض��رب  اأدى االإع�����ض��ار رو���ض��ل��ني 
على  �ضخ�ضني  مقتل  اىل  الثالثة،  الفئة  من  قوية  عا�ضفة  م�ضنفا 

االأقل وتدمري منازل وطرق.
ناياريت  االأم���ن يف والي��ة  بينيتو رودري��غ��ي��ز م�ضوؤول  وق��ال خ��ورخ��ي 
ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون احل���ك���وم���ي اإن������ه مت ال���ع���ث���ور ع���ل���ى ���ض��خ�����س م���ي���ت يف 

رو�ضامورادا.
من جهتها اأفادت اإدارة حماية املواطنني ومكافحة احلرائق يف وقت 
ثقيل يف  ان��ه��ار هيكل  ت��ويف عندما  الثمانني  يبلغ  رج��ال  ب���اأن  الح��ق 

منزله يف جزيرة ميك�ضكالتيتان.
القوة  ال�ضديدة  ال��ري��اح  م��ن  االح��ت��م��اء  اىل  ال�ضكان  االإع�����ض��ار  ودف��ع 

واحتمال حدوث في�ضانات مفاجئة.
اإن االإع�ضار �ضرب قرب  وقال املركز الوطني االأمريكي لالأعا�ضري 
م�ضحوبا  ال�ضاحلية  ناياريت  والي��ة  يف  ال�ضغرية  ك��روز  �ضانتا  بلدة 

برياح تقدر �ضرعتها الق�ضوى بنحو 195 كيلومرتا يف ال�ضاعة.
املك�ضيكي،  ال�ضاحل  اإىل  االإع�����ض��ار  و���ض��ول  م��ن  فقط  �ضاعات  وق��ب��ل 
ُخّف�س ت�ضنيف رو�ضلني من الفئة الرابعة اإىل الثالثة على مقيا�س 
�ضفري-�ضمب�ضون لالأعا�ضري، مع توقع املركز الوطني تراجعا �ضريعا 

يف قوته بعد بلوغه الياب�ضة.

عوا�صم

لندن

مانيال

مك�سيكو �سيتي

بنغالد�س تبداأ اإجالء الآلف قبيل اإع�صار 
•• دكا-اأ ف ب

االإثنني من م�ضار  االأ�ضخا�س  اآالف  اإج��الء مئات  بنغالد�س  �ضلطات  ب��داأت 
اإع�ضار يقرتب من هذا البلد املنخف�س ذي الكثافة ال�ضكانية املرتفعة.

والذين  بورما،  من  الروهينغا  الالجئني  من  األ��ف   33 قرابة  من  وُطلب 
نقلوا من خميمات يف الرب الرئي�ضي اإىل جزيرة معر�ضة للعوا�ضف يف خليج 

البنغال، البقاء داخل م�ضاكنهم.
ووترية  �ضدة  م��ن  االأرج���ح  على  �ضيزيد  املناخي  التغري  اإن  العلماء  يقول 
بنغالد�س  املدين  املجتمع  وجمموعات  املتحدة  االأمم  و�ضنفت  االأعا�ضري، 
القا�ضية  املناخية  الظواهر  البلدان ت�ضررا من  اأكر  اأنها واح��دة من  على 
منذ مطلع القرن. ومن املتوقع اأن ي�ضرب االإع�ضار �ضيرتانغ ترافقه رياح 
88 كلم بال�ضاعة، الياب�ضة قرب بلدة خيبوبارا بجنوب بنغالد�س  �ضرعتها 

بحلول �ضباح الثالثاء، على ما اأعلن مكتب االأر�ضاد.
اإىل  البحر  مياه  م�ضتوى  بارتفاع  توقعات  ال�ضلطات  قلق  يثري  ما  واأك��ر 
نحو ثالثة اأمتار فوق م�ضتويات املد العادية، ما قد ُيغرق م�ضاحات ي�ضكنها 

ماليني االأ�ضخا�س باملياه.
اإىل  اإن ما ي�ضل  بر�س  لوكالة فران�س  �ضاحلية  وقال م�ضوؤولون يف مناطق 
400 األف �ضخ�س ميكن اأن يتم اإجالوؤهم من مناطق عر�ضة للخطر من 
االإداري يف منطقة  امل�ضوؤول  واأك��د  اإي��واء.  اإىل مراكز  �ضاحلية وج��زر،  قرى 
“و�ضعنا خطة الإجالء نحو  باتواخايل كمال ح�ضني لوكالة فران�س بر�س 
250 األف �ضخ�س. هناك 703 مالجئ من االأعا�ضري يف املنطقة، والعديد 

من املباين متعددة الطوابق. �ضن�ضتكمل عمليات االإجالء الليلة«.

لنزع �صالح الإتاوات.. 4 �صربات تتلقاها »حركة ال�صباب« بال�صومال

انتخابات الرئا�صة النيجريية..18 مر�صحا وملفات من العيار الثقيل

اأزمة الفي�صانات يف اأ�صرتاليا تدخل اأ�صبوعها الثالث 
اأ�ضرتاليا اأ�ضبوعها الثالث.

وظل ما يقرب من 200 حتذير من الفي�ضانات �ضاريا يف كال 
الواليتني حتى �ضباح اليوم االثنني، من بينها 132 حتذيرا 

يف نيو �ضاوث ويلز.
من  “التحذيرات  اإن  االأر����ض���اد  خ��ب��ري  ن���ارام���ور  دي���ن  وق����ال 
الفي�ضانات كبرية للغاية ... هناك الكثري من االأنهار املعر�ضة 

للفي�ضانات من جنوب كوينزالند اإىل �ضمال فيكتوريا«.
اأج��زاء من لي�ضمور، وهي بلدة يبلغ عدد  وتعر�س ال�ضكان يف 
�ضمايل  كيلومرت   700 بعد  على  ن�ضمة  األ���ف   77 �ضكانها 
اآذار،  م��ار���س  يف  في�ضانات  بالفعل  اجتاحتها  وال��ت��ي  �ضيدين 
ملوجة اأخرى من االأمطار بعد هطول اأمطار غزيرة يف مطلع 
اليوم  ال�����ض��يء  الطق�س  م��ن  ال��ت��ح��ذي��ر  اإن��ه��اء  االأ���ض��ب��وع. ومت 

االثنني، لكن املنطقة ال تزال يف حالة تاأهب للفي�ضانات.
وت��اأث��رت ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��اط��ق ال��زراع��ي��ة ومنها م���وري حيث 
الفي�ضانات  م�ضتويات  من  ليقرتب  ذروت��ه  املحلي  النهر  بلغ 

التاريخية.
اي��ه. لتلفزيون  م���وري  بلدية  رئي�س  جون�ضون  م���ارك  وق���ال 
بع�س  �ضيجني  ال��ن��ط��اق..  ووا����ض���ع  م���روع  “ال�ضرر  ب��ي.���ض��ي 
كثريون  يح�ضل  لن  ولكن  املحا�ضيل  بع�س  الذين  املزارعني 

على اأي �ضيء هذا العام«.
وح��ث��ت ط��واق��م ال���ط���وارئ ال�����ض��ك��ان ع��ل��ى جت��ن��ب ال��ق��ي��ادة على 
اأنها  ام��راأة تردد  اأثناء بحثهم عن  املياه  الطرق التي غمرتها 
الفي�ضانات  كانت حت��اول اخل��روج من مركبة عالقة يف مياه 

بالقرب من بلدة مودجي.

•• �صيدين-رويرتز

التاأهب  ح��ال��ة  االث��ن��ني  اأم�����س  االأ���ض��رتال��ي��ة  ال�ضلطات  اأع��ل��ن��ت 
اأنحاء  يف  امل��ي��اه  بالفعل  غمرتها  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دات  يف  الق�ضوى 
ال��ت��ي هطلت يف مطلع  ال��غ��زي��رة  ال��ب��الد بعد االأم��ط��ار  ���ض��رق 
ال�ضيء  الطق�س  ي�ضتمر  اأن  املحتمل  من  اإن  وقالت  االأ�ضبوع، 
اإىل مزيد  ي��وؤدي  حتى وق��ت الح��ق من ه��ذا االأ�ضبوع مما قد 

من الفي�ضانات.
من  وا�ضعة  م�ضاحة  على  وامل���زارع  املنازل  اآالف  املياه  وغمرت 
من  واليتني  اأك��رب  وهما  وفيكتوريا،  ويلز  �ضاوث  نيو  واليتي 
حيث عدد ال�ضكان يف اأ�ضرتاليا، ولقي خم�ضة اأ�ضخا�س حتفهم 
م��ع دخ���ول اأزم����ة ال��ف��ي�����ض��ان��ات ال��راب��ع��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام يف �ضرق 

•• مقدي�صو-وكاالت

املايل  للجهاز  جديدة  �ضربة  ال�ضومايل  اجلي�س  وجه 
جامعي  من   3 بت�ضفية  االإره��اب��ي  ال�ضباب”  ل�”حركة 
االإتاوات باحلركة، املتوقع اأن ت�ضاب ب�”�ضلل عملياتي” 

اإن ا�ضتمر ا�ضتهدافها بعمليات مماثلة.
يتفاءل حمللون �ضوماليون، يف حديثهم ملوقع “�ضكاي 
توجهها  ال��ت��ي  امل��ت��الح��ق��ة  ب��ال�����ض��رب��ات  عربية”،  ن��ي��وز 
والناجتة  القاعدة،  لتنظيم  املوالية  للحركة  احلكومة 
وال�ضعب،  احلكومة  بني  موؤخرا  مت  ال��ذي  التوافق  عن 
داع����ني ال���ض��ت��م��رار ���ض��رب اجل���ه���از امل����ايل ل��ل��ح��رك��ة يف 

العظم.
واأعلن اجلي�س ال�ضومايل مقتل 3 من عنا�ضر “حركة 
ال�ضباب” يف عملية ع�ضكرية نفذها ال�ضبت، يف منطقة 
باإقليم هريان  “حما�س”  التابعة لبلدة  “مقوكوري” 

و�ضط ال�ضومال.
القتلى هم  ف��اإن  27 من اجلي�س،  الفرقة  ووف��ق قيادة 
امل�����ض��وؤول��ون ع��ن ج��م��ع ال�����ض��رائ��ب )االإت������اوات( ل�ضالح 

احلركة.
ي��اأت��ي ه���ذا ب��ع��د اأي����ام م��ن ا���ض��ت��ع��ادة اجل��ي�����س ال�ضيطرة 
الكاملة على قرى وركلن، وبكجيح، وغاليف، ورعي�ضي، 
الو�ضطى،  �ضبيلي  حمافظة  يف  وجيلبلي  وق��ورط��ريي، 
“حركة  الع�ضرات من  اإعالنه قتل  وذل��ك بعد يوم من 

ال�ضباب” قرب �ضبيلي وهريان.
االإتاوات  بفر�س  اأم��وال  من  احلركة  جتلبه  ما  ويقدر 

والتهريب وغريه بنحو 100 مليون دوالر �ضنويا.

اأبرز ال�شرب�ت “امل�لية” التي تلقته� احلركة:
باإقليم  “حركة ال�ضباب”  3 من عنا�ضر  اجلي�س يقتل 

هريان من م�ضوؤويل جمع االإتاوات.

•• اأبوجا-وكاالت

تهيمن ق�ضايا االقت�ضاد واالأمن واجلماعات املتطرفة 
على برامج حمالت 18 مر�ضحا يف االنتخابات الرئا�ضية 
النيجريية املقررة يف فرباير 2023، خلالفة الرئي�س 

احلايل حممد بخاري الذي حكم البالد 8 �ضنوات.
اأجواء  و���ض��ط  للمر�ضحني  االنتخابية  احلملة  وت��اأت��ي 

حمتدمة ت�ضيطر عليها التوجهات االإثنية والدينية.
وتكت�ضب االنتخابات النيجريية اأهمية اإقليمية ودولية 
كبرية اإذ تعترب اأكرب اقت�ضاد يف اإفريقيا بناجت اإجمايل 
بيانات  بح�ضب  دوالر  م��ل��ي��ار   510 م��ن  ب��اأك��ر  ي��ق��در 
الفائز يف االنتخابات  واأيا كان  النقد الدويل.  �ضندوق 
اقت�ضادية  حت��دي��ات  �ضيواجه  ف��اإن��ه  املقبلة  الرئا�ضية 
واأمنية كبرية. فعلى امل�ضتوى االقت�ضادي تعاين البالد 
من ديون قدرت يف يونيو بنحو 103 مليارات، وت�ضل 
املئة من  102 يف  اإىل نحو  تكلفة خدمة تلك الديون 
التي  ال�ضلعي  الدعم  بفاتورة  اأ�ضال  املنهكة  االإي���رادات 

تقدر بنحو 12 مليار دوالر �ضنويا.
اأما على امل�ضتوى االأمني، فال تزال م�ضاألة الق�ضاء على 

اجلماعات املتطرفة ت�ضكل حتديا كبريا اأي�ضا.
قال في�ضتو�س  ويف حديث ملوقع “�ضكاي نيو ز عربية”، 
تاميز”  “برمييوم  ل�����ض��ح��ي��ف��ة  ال���ع���ام  امل���ح���رر  اأوي������ت 
وحماربة  واالأج�����ور  ال��ب��ط��ال��ة  ق�ضايا  اإن  ال��ن��ي��ج��ريي��ة، 
الف�ضاد وانعدام االأمن تت�ضدر اهتمامات ال�ضباب الذين 
ي�ضكلون اأكر من 50 يف املئة من الناخبني امل�ضجلني 

البالغ عددهم نحو 80 مليون ناخب.
اأن طريقة تعاطي املر�ضحني الثمانية  اأويت اإىل  واأ�ضار 
ع�����ض��ر م���ع ال��ق�����ض��اي��ا امل��ل��ح��ة ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا نيجرييا 
�ضتحدد  واالقت�ضاد،  ب��االأم��ن  املتعلقة  تلك  وخ�ضو�ضا 

تعبئة واإعالن حرب
اعتربها  ما  ير�ضد  ح�ضن،  نعمان  ال�ضومايل  الباحث 
“تعبئة واإعالن حرب” بني ال�ضوماليني �ضد “حركة 
ال�ضباب”، خا�ضة بعد اأن �ضار جامعو االإتاوات عبئا على 
ال�ضعب؛ حيث ينهبون االأموال حتت م�ضمى ال�ضرائب.
واجل��ي�����س معا  ال�ضعب  ح�����ض��دت  احل��ك��وم��ة  اأن  وي��و���ض��ح 
اأفراد  كل  و�ضار  البالد،  من  االإرهابية  احلركة  لطرد 
جامعي  ا���ض��ت��ه��داف  اأه��م��ي��ة  اأم���ا  م�ضتهدفني،  احل��رك��ة 
�ضل  ت�ضريع  فهدفه  الت�ضفية،  اأو  بالقب�س  االإت����اوات 

احلركة بتجفيف منابعها.
ويتوقع ح�ضن اأن �ضرب املوارد املالية للحركة �ضيخنقها، 

االإث���ن���ني، فر�س  اأع��ل��ن��ت،  االأم��ريك��ي��ة  اخل���زان���ة  وزارة 
عقوبات على 14 من “حركة ال�ضباب”، بينهم 6 قالت 
اأف��راد يف �ضبكة �ضراء االأ�ضلحة وتدبري ت�ضهيالت  اإنهم 

مالية.
احلرك�ة  عليه������ا  ت�ض����يطر  ملناط�����ق  اجلي�س  ا���ض��رتداد 
من  جتمعه����ا  التي  االإت������اوات  م��ن  حرمانه�������ا  يعني 

�ض���كانها.
من  القبائل  موقف  حت��ول  �ضهدت  االأخ���رية  االأ�ضابيع 
موقف  اإىل  للحركة  االإت�����اوات  ت��ق��دمي  يف  اال�ضت�ضالم 
من  كثري  وكذلك  �ضدها،  حربها  يف  للحكومة  امل�ضاند 

رجال االأعمال وال�ضركات.

اأن العامل اجلغرايف االإثني قد يرجح  اإال  بوال تينوبو، 
الرئي�ضي  امل��ن��اف�����س  ال��دمي��ق��راط��ي  ال�ضعب  ح���زب  ك��ف��ة 
للحزب احلاكم والذي ر�ضح �ضماليا م�ضلما هو اأتيكو اأبو 
اإىل القومية الفوالنية االأكر نفوذا  بكر الذي ينتمي 
تتزايد  ق��د  االآخ���ر  اجل��ان��ب  وعلى  الغربي.  ال�ضمال  يف 
اأكرب االأح��زاب يف البالد  حظوظ حزب العمال - ثالث 
- من خالل مر�ضحه بيرت اأوبي الذي ينتمي اإىل اإثنية 

االإيبو، ثالث اأكرب جمموعة يف نيجرييا.
اأك��رب من قبل  ا�ضطفافا  اأوب��ي  اأن يح�ضد  املتوقع  ومن 
ن��اخ��ب��ي ال�����ض��رق ال��ن��ي��ج��ريي ال��ذي��ن مل ي��ق��دم��وا �ضوى 

اأويت  ون��ّب��ه  ال��رئ��ا���ض��ي.  ال�ضباق  م��وج��ه��ات  كبري  ب�ضكل 
توجهات  حتديد  يف  وال��دي��ن  العرق  عاملي  اأهمية  اإىل 
الناخبني، وقال مو�ضحا: “نيجرييا بلد يتقا�ضم فيها 
الرئي�س  الأن  ون��ظ��را  ال��ن��ف��وذ.  وامل�ضيحيون  امل�ضلمون 
احل�����ايل حم��م��د ب���خ���اري ال�����ذي ح��ك��م ال���ب���الد ثمانية 
ال�ضمال، فاإن اجلنوبيني  �ضنوات هو م�ضلم ينحدر من 
اأن  املقبل يجب  الرئي�س  اأن  ي��رون  امل�ضيحيني يف حزبه 

يكون جنوبيا م�ضيحيا«.
ففي  ال�����ض��يء،  بع�س  معقدا  االنتخابي  امل�ضهد  وي��ب��دو 
حني ر�ضح احلزب التقدمي احلاكم جنوبيا م�ضلما هو 

ل��ك��ن��ه رب���ط ف��ع��ال��ي��ة ه���ذا ب��ا���ض��ت��م��رار اال���ض��ت��ه��داف، وال 
اأن تعو�ضهم  اأف��راد ميكن للحركة  يكون مق�ضورا على 

باآخرين.

�شلل عملي�تي
هيبة،  اآدم  ال�����ض��وم��ايل،  ال�ضيا�ضي  الباحث  معه  يتفق 
نتيجة  ح�ضار  حت��ت  ���ض��ارت  ال�ضباب”  “حركة  اأن  يف 
والتجار،  وال�ضعب  اجلي�س  بني  والتفاهم  “االن�ضجام 
احلكومة  مل�ضاعدة  جل��اأوا  التجار  من  كثريا  اأن  خا�ضة 

بعد تهديدات احلركة لهم ولتجارتهم«.
ويو�ضح هيبة، دور هذا التوافق ال�ضعبي احلكومي حول 
روؤية موحدة، يف ا�ضطياد عدد كبري من امل�ضوؤولني عن 
اأن  وامل��زارع��ني، متوقعا  التجار  االإت��اوات وتهديد  جمع 
ت�ضاب احلركة ب�”�ضلل عملياتي” اإن ا�ضتمر ا�ضتهداف 
ج��ام��ع��ي االأم�����وال. واأك����د ال��رئ��ي�����س ال�����ض��وم��ايل، ح�ضن 
�ضيخ حممود، يف ت�ضريح له، اأن من اأولويات احلكومة 

حماربة املوارد املالية للحركة.

مليون دولر �شهري�  15
و�ضبق اأن ر�ضد معهد “هريال” ال�ضومايل، املتخ�ض�س 
يف الدرا�ضات االأمنية، رقما مهوال لالأموال التي حت�ضل 
عليها احلركة، وذلك يف درا�ضة اعتمدت على مقابالت 
اأجريت بني يونيو واأكتوبر 2020 مع 70 من رجال 
االأعمال واملوظفني احلكوميني وممثلي املنظمات غري 
الغربية  اجلنوبية  واملنطقة  مقدي�ضو  يف  احلكومية 
وهري�ضابيل وجوباالند وبونتالند. ووفق الدرا�ضة فاإن 
15 مليون دوالر على االأقل  جتمع  ال�ضباب”  “حركة 
�ضهريا، وياأتي اأكر من ن�ضف املبلغ من مقدي�ضو؛ حيث 
للحكومة  الر�ضمية  ال�ضرائب  لدفع  ال�ضركات  ت�ضطر 

ودفع االإتاوات للحركة االإرهابية يف وقت واحد.

 1960 ال��ع��ام  يف  ال��ب��الد  ا�ضتقالل  منذ  واح���دا  رئي�ضا 
وهو اجلرنال اأغييي اأيرون�ضي الذي حكم البالد ملدة 6 
اأ�ضهر فقط بعد انتخابات العام 1966 قبل اأن يطيح 
لوالية  املنتمي  ج��ون  يعقوب  ق��اده  ع�ضكري  انقالب  به 

بالتو املح�ضوبة على ال�ضمال.

مر�شحون حتت اخلم�شني
 5 دخ��ول  ه��و  املقبلة  االنتخابات  يف  لالهتمام  وامل��ث��ري 
الرئا�ضي  ال�����ض��ب��اق  يف  اخلم�ضني  ���ض��ن  حت��ت  مر�ضحني 
واأوبيج  عاما(  كري�ضتوفر )39  اأمواين  وه��م:  احل��ايل 
عاما(   48( دوم��ب��ي  وك��ا���ض��ي��ك��و  ع����ام(   44( برن�ضبي 
 48( �ضنداي  واأدونيغا  ع��ام(   49( �ضارل�س  ونوميدو 

عام(.
وعلى الرغم من انتمائهم الأحزاب اأقل حظا اإال اأنه من 
املتوقع اأن يك�ضبوا تاأييدا معقوال من الناخبني ال�ضباب، 
توىل  اأن  ي�ضبق  مل   1999 العام  ومنذ  اأن��ه  خ�ضو�ضا 

احلكم يف نيجرييا رئي�ضا من جيل ال�ضباب.
ويعتقد اأويت اأن ال�ضبب الرئي�ضي وراء بروز مر�ضحني 
�ضباب يف االنتخابات املقبلة هو توق ال�ضباب اإىل تغيريات 
خذلهم  اأن  بعد  وال��ب��ل��د  ال�ضيا�ضي  ال��ن��ظ��ام  يف  ج��ذري��ة 
املر�ضحني  طموحات  وتعيق  التقليديون.  ال�ضيا�ضيون 
ال�ضباب العديد من العقبات، فتاريخيا ظلت الغلبة يف 
وكبار  االأثرياء  ل�ضالح  النيجريية  الرئا�ضة  انتخابات 
الرئا�ضي  ال�ضباق  خ��و���س  عملية  تتطلب  حيث  ال�ضن 
ماليني  لع�ضرة  اأحيانا  ت�ضل  قد  �ضخمة  اأم��وال  اإنفاق 
دوالر للمر�ضح الواحد، كما اأن الكثري من النيجرييني 
تنا�ضر  التي  التقليدية  بالنظرة  يتم�ضكون  يزالون  ال 
كبار ال�ضن باعتبارهم االأكر خربة وحكمة يف التعامل 

مع تعقيدات امل�ضهد النيجريي.

�صيول وبيونغ يانغ تطلقان عيارات حتذيرية على احلدود 
•• �صيول-اأ ف ب

ق���ال ج��ي�����س ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة اإنه 
اأط����ل����ق ع�����ي�����ارات حت���ذي���ري���ة على 
���ض��ف��ي��ن��ة ك����وري����ة ���ض��م��ال��ي��ة عربت 
ال��واق��ع للبلدين، ما  ح��دود االأم���ر 
اإطالق  اإىل  ال�ضمالية  ك��وري��ا  دف��ع 

عيارات حتذيرية يف املقابل.
من  �ضل�ضلة  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ  واأج�����رت 
ال��ت��ج��ارب ع��ل��ى االأ���ض��ل��ح��ة، مب��ا يف 
ذلك ما قالت اإنها تدريبات نووية 
االأخ����رية،  االأ���ض��اب��ي��ع  يف  تكتيكية، 
ووا�ضنطن  ���ض��ي��ول  ك��ّث��ف��ت  ف��ي��م��ا 
التدريبات الع�ضكرية امل�ضرتكة ردا 

على ذلك.
لفرتة  امل����ح����ادث����ات  ت����وق����ف  وم�����ع 
ط��وي��ل��ة، اأ���ض��ب��ح��ت ال��ع��الق��ات بني 
اجلنوبية  وكوريا  ال�ضمالية  كوريا 
�ضنوات  منذ  م�ضتوياتها  اأدن���ى  يف 
ال�ضهر  اأون  جونغ  كيم  اإع��الن  مع 
كقوة  يانغ  بيونغ  و�ضع  اأن  املا�ضي 

اأدى  م��ا  فيه”،  رج��ع��ة  “ال  ن��ووي��ة 
اإىل اإنهاء املفاو�ضات ب�ضاأن براجمه 

لالأ�ضلحة املحظورة.
وال ت���زال احل����دود ال��ب��ح��ري��ة التي 
املوقع  االتفاق  ر�ضميا يف  مل حتدد 
اأنهى االأعمال  1953 والذي  عام 
العدائية يف احلرب الكورية، نقطة 
ال�ضتباكات  م�ضرحا  وكانت  �ضاخنة 
ع�����دة ب����ني ال���ك���ورّي���ت���ني ع���ل���ى مر 

ال�ضنني.
امل�ضرتكة  االأرك������ان  ه��ي��ئ��ة  وذك����رت 
ل��ل��ج��ي�����س ال����ك����وري اجل���ن���وب���ي اأن 
�ضمالية  ك���وري���ة  جت���اري���ة  ���ض��ف��ي��ن��ة 
ع������ربت م�����ا ي����ع����رف ب���خ���ط احل���د 
بينغنيونغ  ج��زي��رة  ق��رب  ال�ضمايل 
عند ال�ضاعة 3،42 �ضباحا، لكنها 
اأطلقت  ب��ع��دم��ا  ���ض��م��اال  ت��راج��ع��ت 
البحرية الكورية اجلنوبية عيارات 

حتذيرية.
ب�����ي�����ان  يف  ال������ه������ي������ئ������ة  وق���������ال���������ت 
لكوريا  امل�ضتمرة  “اال�ضتفزازات 

ال�ضمالية وت�ضرفاتها غري امل�ضوؤولة 
ت��ق��ّو���ض��ان ال�����ض��الم واال���ض��ت��ق��رار يف 
واملجتمع  ال��ك��وري��ة  اجل��زي��رة  �ضبه 
ت بيونغ يانغ على  الدويل” وح�ضّ

“التوقف عن ذلك فورا«.
ج��ي�����س كوريا  ق�����ال  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
ع�ضكرية  ���ض��ف��ي��ن��ة  اإن  ال�����ض��م��ال��ي��ة 
كورية جنوبية انتهكت حدود االأمر 
الواقع من 2،5 اىل 5 كيلومرتات 
بعد دقائق من احلادثة االأوىل، ما 
اإطالق  اىل  ال�ضعبي  اجلي�س  دف��ع 
باجتاهها  حت��ذي��ري��ة  ع��ي��ارات   10

ردا على ذلك.
وق�����ال ن���اط���ق ب��ا���ض��م ب��ا���ض��م جي�س 
نقلته  ب��ي��ان  ال�����ض��م��ال��ي��ة يف  ك���وري���ا 
و�����ض����ائ����ل االإع������������الم احل���ك���وم���ي���ة 
“اتخذت وحدات الدفاع ال�ضاحلي 
الكوري  ال�ضعبي  للجي�س  التابعة 
ع��ل��ى اجل��ب��ه��ة ال��غ��رب��ي��ة... اإج����راء 
�ضفينة حربية  اأوليا لطرد  م�ضادا 
م��ع��ادي��ة م���ن خ����الل اإط������الق 10 

�ضواريخ  ق����اذف����ات  م����ن  ع����ي����ارات 
ب����اجت����اه امل����ي����اه االإق���ل���ي���م���ي���ة حيث 
ر�ضدت حركة بحرية معادية عند 

ال�ضاعة 5،15«.
واأ�ضاف “حذرنا مرة اأخرى ب�ضدة 
با�ضتفزازات  قاموا  الذين  االأع��داء 
اإط����الق  اإىل  ب���االإ����ض���اف���ة  ب��ح��ري��ة 
مبكربات  وب�����ث  م��دف��ع��ي��ة  ن������ريان 

ال�ضوت عرب احلدود«.
قذائف  ال�ضمالية  كوريا  واأطلقت 
م��دف��ع��ي��ة ع����دة ه����ذا ال�����ض��ه��ر نحو 
التي  البحرية  العازلة”  “املنطقة 
اأن�ضئت عام 2018 من اأجل احلد 
م���ن ال��ت��وت��ر ب���ني ال��ب��ل��دي��ن خالل 
امل�ضاعي  ك���ل  ف��ي��ه��ا  ف�����ض��ل��ت  ف����رتة 

الدبلوما�ضية.
وه�����ذه ال��ت��ح��رك��ات ه���ي ج����زء مما 
من  “ا�ضتفزازات”  �ضيول  تعتربه 
بينها  م��ن  ال�ضمالية،  ك��وري��ا  قبل 
متو�ضط  بال�ضتي  ���ض��اروخ  اإط���الق 
امل�����دى ح���ّل���ق ف����وق ال���ي���اب���ان واأث�����ار 

حت��ذي��رات اإخ��الء ن���ادرة، يف �ضابقة 
منذ العام 2017.

تدريبات  ���ض��ي��ول  اأج������رت  ك���ذل���ك، 
بالذخرية احلية اأخريا فيما اأعادت 
ن�����ض��ر حاملة  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات 
طائرات تعمل بالطاقة النووية يف 
ثالثية  تدريبات  الإج���راء  املنطقة 
ت�����ض��م��ل طوكيو  ال���ن���ط���اق  وا����ض���ع���ة 

اأي�ضا.
�ضيونغ-ت�ضانغ  ����ض���ي���ون���غ  وق�������ال 
الباحث يف معهد �ضيجونغ لوكالة 
ال�ضفينة  “توغل  اإن  بر�س  فران�س 
نريان  ال�ضمالية  ك��وري��ا  واإط����الق 
امل���دف���ع���ي���ة ي���ظ���ه���ران ع�����دم وج����ود 
ح��دود خط  ب�ضاأن  االآراء  يف  توافق 

احلد ال�ضمايل«.
قد  ال�ضمالية  “كوريا  اأن  واأو���ض��ح 
اإب��ط��ال مفعول خ��ط احلد  حت��اول 
ال�ضمايل يف وقت الحق مع خلفية 
تر�ضانتها  يف  ال��ع�����ض��ك��ري��ة  ال��ث��ق��ة 

النووية التكتيكية«.

 9  اأوغــــنــــدا تــ�ــصــجــل 
ــــابــــات جـــديـــدة  اإ�ــــص
بفريو�س اإيبول يف كمبال 

•• عوا�صم-رويرتز

قالت وزيرة ال�ضحة االأوغندية جني 
تويرت  ع��ل��ى  من�ضور  يف  اأ���ض��ي��ن��ج  روث 
ت�ضع  �ضجلت  البالد  اإن  االثنني  اأم�س 
يوم  اإيبوال  بفريو�س  جديدة  اإ�ضابات 
االأحد يف العا�ضمة كمباال، مما يرفع 
14 يف  العدد االإجمايل للحاالت اإىل 

اليومني املا�ضيني.
اأيلول  �ضبتمرب  املر�س يف  تف�ضي  وبداأ 
مب��ن��ط��ق��ة ري��ف��ي��ة يف و���ض��ط اأوغ���ن���دا. 
وان��ت�����ض��ر امل���ر����س يف وق���ت ���ض��اب��ق من 
ال�ضهر املا�ضي اإىل كمباال، التي يزيد 
عدد �ضكانها على 1.6 مليون ن�ضمة، 
على يد رجل جاء من منطقة كا�ضاندا 

لتلقي العالج الطبي وتويف الحقا.
�ضبعة  اإن  تويرت  على  الوزيرة  وقالت 
اإ�ضابتهم  ثبتت  ال��ذي��ن  الت�ضعة  م��ن 
بالفريو�س ي��وم االأح��د هم اأف��راد من 
اأ�ضرة الرجل الذي تويف وهم من حي 

ما�ضانافو يف كمباال.
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عربي ودويل

•• الفجر -خرية ال�صيباين
وفرن�ش�.  اأمل�ني�  بني  يــرام  م�  على  ي�شري  �شيء  ل 
بينم� ك�ن من املقرر عقده يف 26 اأكتوبر يف الإط�ر 
املجل�س  ت�أجيل  مت  فونتينبلو”،  “ق�شر  لـ  الذهبي 
الفرن�شيني  ــوزراء  ال يجمع  الــذي  الق�دم  الثن�ئي 

والأمل�ن للع�م املقبل.
يف  ين�ير،  يف  �شيتم  ك�ن  اإذا  م�  معرفة  دون  وهــذا، 
نف�س اللحظة التي حتتفل فيه� مع�هدة ال�شداقة 
ديغول  �ــشــ�رل  وقعه�  التي  لالإليزيه،  الــرمــزيــة 

وكونراد اأدين�ور، ب�لذكرى ال�شتني لت�أ�شي�شه�.

حتليل

اأخرى”.  مرة  فائدته  ي�ضتعيد  قد 
ا�ضتئناف احلوار، باالإمكان اأن يبداأ 
يوم االأربعاء املقبل بزيارة امل�ضت�ضار 
�ضولتز اإىل باري�س... وبداية خمرج 

من االأزمة؟

الفرن�ضي  ال��رئ��ي�����س 
ا “اأمامنا الكثري  اأي�ضً
قبل  العمل”  م�����ن 
م�ضكلة  اإىل  االإ����ض���ارة 
دائًما  االأف�������ض���ل  “من  ه��ي��ك��ل��ي��ة: 

الت�ضاور والتن�ضيق«.
موؤخًرا  برلني  اأظهرت  ال��واق��ع،  يف 
حبها  م���ن  اأك����ر  ل��ب��اري�����س  ازدراًء 
اأملانيا عن خطة دعم  “اأعلنت  لها. 

ل�������ض���راء معدات  ب���رل���ني  اأح���دث���ت���ه 
اأمريكية اأ�ضا�ضا، على عك�س الروؤية 
اأما  االأوروب����ي.  للدفاع  الفرن�ضية 
م�ضاريع التطوير امل�ضرتكة لدبابة 
 )SCAF( وط��ائ��رات   )MGCS(
بانتظار  متوقفة  فهي  امل�ضتقبل، 

حل �ضيا�ضي ال ياأتي.
قد تبدو هذه ال�ضعوبات يف التعاون 
مده�ضة اأكر حيث ال يوجد نق�س 
العا�ضمتني  ب�����ني  ال����ق����ن����وات  يف 
بع�ضنا  نرى  قد  “ولكن،  للتعاون. 
اإن��ن��ا ال  البع�س ط���وال ال��وق��ت، اال 
نتحدث حًقا، ي�ضري فرانك با�ضرن، 
ففي حا�ضية اأوالف �ضولتز، ينق�س 
كان  -اأمل���������اين،  ف��رن�����ض��ي  ف���ع���ل  رد 
اأجن��ي��ال مريكل،  م��وج��ودا يف عهد 
م�ضعى  دائ���ًم���ا  ه��ن��اك  “كان  ح��ي��ث 
عندما  االعتبار.  يف  فرن�ضا  لو�ضع 
ال�ضيا�ضي  خطابه  امل�ضت�ضار  األ��ق��ى 
الكبري ح��ول اأوروب�����ا، يف ب���راغ، مل 

يذكر فرن�ضا ...«
 يف حني انه كلما غاب التوافق بني 
اأن  التاريخ  اأظهر  وبرلني،  باري�س 
2000، مرت  ُت�����ض��ّل. ع��ام  اأوروب����ا 

مليار   200 بقيمة  الق��ت�����ض��اده��ا 
يورو، دون ا�ضعار فرن�ضا و�ضركائها 
االأوروبيني االآخرين، الذين �ضعروا 
با�ضرن،  فرانك  ياأ�ضف  بال�ضيق”، 
االأمل����اين.  الفرن�ضي  امل��ع��ه��د  م��دي��ر 
واثار هذا االإجراء ا�ضتياء االإليزيه 
اإىل  اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون يدعو  الن 
اأوروب��ي جماعي الأزم��ة الطاقة  رد 
احلالية، على وجه اخل�ضو�س، مع 
ا�ضترياد  الأ�ضعار  اأق�ضى  حد  و�ضع 
الغاز. اإال اأن برلني ترف�س وتنتقد 
الرف�س الفرن�ضي حتى االآن خلط 
ال��ك��ات��ال��وين لزيادة  ال��غ��از  اأن��اب��ي��ب 
الغاز  لتوزيع  القارية  االإمكانيات 
الطبيعي امل�ضال الذي يتم ت�ضليمه 
يف اإ�ضبانيا. خالف من بني خالفات 
ا وقًتا  اأخرى ... واجهت باري�س اأي�ضً
�ضولتز  اأوالف  اإط��الق  مع  ع�ضيًبا 
للطائرات  م�����ض��اد  درع  مل�������ض���روع 
ي��ج��م��ع 14 ع�������ض���ًوا اأوروب�����ًي�����ا يف 
ال���ن���ات���و وت����دي����ره اأمل���ان���ي���ا، يف حني 
اإيطايل،  فرن�ضي  جيل  اأح���دث  اأن 
اإىل  مامبا، متوفر. هذا باالإ�ضافة 
يورو  مليار   100 بقيمة  مت��وي��ل 

�ضرياك  ج��اك  الرئي�س  ب���داأ  حيث 
وامل�������ض���ت�������ض���ار ج�����ريه�����ارد �����ض����رودر 
جلنة  يف  مبا�ضر،  ب�ضكل  ال��ت��ح��دث 
�ضغرية جًدا، يذّكر فرانك با�ضرن، 
اإنه �ضكل نام مبرور ال�ضنوات، ولكن 

قمة ني�س.
فعل  رد  اإىل  االأزم�������ة  ه����ذه  »اأدت 
ال�ضريع  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  م����ع  اإي���ج���اب���ي 
�ضميت  ال��ت��ي  ب��الي�����ض��ي��م،  ل��ع��م��ل��ي��ة 
االألزا�ضية  القرية  تلك  ا�ضم  على 

ث��ق��ة كبرية،  ب���اأزم���ة  ال��ع��ا���ض��م��ت��ان 
خالفاتهما  ال�ضطح  ع��ل��ى  وط��ف��ت 
ال��ع��م��ي��ق��ة ح�����ول م���وا����ض���ي���ع مثل 
اإ����ض���الح امل��وؤ���ض�����ض��ات االأوروب���ي���ة اأو 
ال�ضيا�ضة الزراعية امل�ضرتكة خالل 

االبت�ضامات العري�ضة تخفي توترات عميقة

اأوكرانيا تتهم رو�صيا بعرقلة التنفيذ الكامل لتفاق احلبوب 
•• كييف-رويرتز

قالت اأوكرانيا اإن �ضبع �ضفن حمملة باحلبوب اأبحرت من موانئها يوم 
التنفيذ  اتهمت رو�ضيا بعرقلة  واأوروب��ا، لكنها  اآ�ضيا  اإىل  االأح��د متجهة 

الكامل التفاق �ضحن احلبوب عرب البحر االأ�ضود.
وقالت وزارة البنية التحتية االأوكرانية يف بيان عرب تطبيق تيليجرام 
اإن “رو�ضيا تعرقل عمدا التنفيذ الكامل ملبادرة احلبوب. ونتيجة لذلك، 
فاإن هذه املوانئ )االأوكرانية( مل تعمل اإال بن�ضبة 25 اإىل 30 باملئة من 

طاقتها منذ ب�ضعة اأيام«.
ومهد االتفاق، الذي تو�ضطت فيه االأمم املتحدة وتركيا يف يوليو متوز، 
املطلة  املوانئ  من  احلبوب  �ضادرات  ال�ضتئناف  اأوكرانيا  اأم��ام  الطريق 

على البحر االأ�ضود والتي اأغلقت منذ الغزو الرو�ضي. وح�ضلت مو�ضكو 
على �ضمانات ل�ضادراتها من احلبوب واالأ�ضمدة.

اإذا كانت  ب�ضاأن ما  امل��خ��اوف  االت��ف��اق لكن  اإىل جتديد  اأوك��ران��ي��ا  ودع��ت 
رو�ضيا �ضتوافق على متديده اإىل ما بعد املوعد النهائي يف 19 نوفمرب 
ت�ضرين الثاين ازدادت بعد اأن اأثارت مو�ضكو �ضكاوى مرارا وتكرارا ب�ضاأن 

تنفيذه.
جنيف  يف  املتحدة  االأمم  ل��دى  رو�ضيا  �ضفري  جاتيلوف  جينادي  وق��ال 
العام  االأم��ني  اإىل  ر�ضالة  �ضلمت  مو�ضكو  اإن  لرويرتز  املا�ضي  االأ�ضبوع 

لالأمم املتحدة اأنطونيو جوتريي�س تت�ضمن قائمة بال�ضكاوى.
برنامج  ا�ضتاأجرها  �ضفينة  االأح���د،  ي��وم  غ��ادرت  التي  ال�ضفن  بني  وم��ن 
األف طن من القمح   40 التابع لالأمم املتحدة حتمل  العاملي  االأغذية 

به  رح��ب  تطور  وه��و  اليمن  اإىل  ومتجهة  ت�ضورنومور�ضك  ميناء  من 
الرئي�س االأوكراين فولودميري زيلين�ضكي.

وقال زيلين�ضكي يف خطابه الليلي عرب االت�ضال املرئي “من املهم للغاية 
... وهي حمملة مبواد غذائية يف  اليوم  اأبحرت  ال�ضاد�ضة  ال�ضفينة  اأن 

�ضياق برنامج االأغذية العاملي التابع لالأمم املتحدة«.
اإثيوبيا  بالقمح.  حمملة  اليمن  اإىل  متجهة  ال�ضفينة  “هذه  واأ���ض��اف 
مواد  على  بالفعل  ح�ضلت  الثالث  ال��دول  ه��ذه   - واأفغان�ضتان  واليمن 

غذائية بف�ضل �ضادراتنا وبرنامج االأغذية التابع لالأمم املتحدة«.
اإجمايل  حتمل  التي  ال�ضبع  ال�ضفن  اإن  التحتية  البنية  وزارة  وق��ال��ت 
اأودي�ضا  م���وان���ئ  م���ن  غ�����ادرت  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����واد  م���ن  ط���ن   124300

وت�ضورنومور�ضك وبيفديني.

 تعر�س 339 من الع�ملني يف املج�ل ال�شحي لأعم�ل عنف 

ياأ�س اقت�صادي و�صيا�صي يدفع نحو هجرة الأدمغة من تركيا 
•• ا�صطنبول-اأ ف ب

اأن  م�ضعود  التخدير  طبيب  ق��رر 
ي��ه��اج��ر م���ن ت��رك��ي��ا ب��ع��دم��ا �ضمع 
ال��رئ��ي�����س رج����ب ط��ي��ب اردوغ������ان 
ال���ذي���ن يرتكون  ي��ن��ت��ق��د االأط���ب���اء 
خارج  للعمل  العامة  امل�ضت�ضفيات 
ب��ق��ول��ه يف خ��ط��اب متلفز  ال���ب���الد، 
�ضن�ضتمّر  اأرادوا،  اإذا  “فلريحلوا 

مع متخرجني جدد«.
الذي  ع��اًم��ا(   38( م�ضعود  يقول 
��ل ع���دم ك�����ض��ف ك��ام��ل هويته  ف�����ضّ
امل�ضتوى  ع��ل��ى  اأ����ض���ا����ض���ا  “نعاين 
ت�ضحيات  ن����ق����ّدم  االق���ت�������ض���ادي، 
كثرية. خطاب من هذا النوع كان 
الكاأ�س”.  اأف��ا���ض��ت  ال��ت��ي  النقطة 
واأ�ضاف “كنت اأدر�س املو�ضوع منذ 
الرئي�س  ت�ضريحات  ل��ك��ن  ف���رتة، 
القرار  ات��خ��اذ  يف  حا�ضمة”  ك��ان��ت 

بالهجرة.
اآالف  م�����ن  واح��������د  ه�����و  م�������ض���ع���ود 
االأتراك املوؤهلني وحملة ال�ضهادات 
الذين يبحثون عن �ضبل للهجرة، 
ال��ظ��روف ال�ضعبة على  ه��رًب��ا م��ن 
وال�ضيا�ضي  االقت�ضادي  امل�ضتويني 

يف تركيا.
ب���اأن حتمل  وال ي��ب��دي ه���وؤالء ثقة 
والنيابة  ال��رئ��ا���ض��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
املقبل،  حزيران/يونيو  يف  املقررة 
والتي �ضيخو�ضها جمددا اإردوغان 
تركيا  يف  احلكم  مبقاليد  املم�ضك 
يف  تغيري  اأي   ،2003 ال��ع��ام  منذ 

اأحوالهم.
وي��ت��ق��دم االأط���ب���اء وال��ع��ام��ل��ون يف 
املجال ال�ضحي، �ضفوف املهاجرين 
العديد  اأن  خ�ضو�ضا  ت��رك��ي��ا،  م��ن 
م��ن ال���دول االأوروب��ي��ة تفتقد اىل 

 ميلوين تلتقي ماكرون يف 
روما بعد ت�صلمها من�صبها 

•• روما-اأ ف ب

ت�ضّلم  م���ع  ���ض��ف��ح��ة  اإي���ط���ال���ي���ا  ط����وت 
اجلديدة  مهّماتها  ميلوين  جورجيا 
الد�ضتورية  ال��ي��م��ني  ت��اأدي��ت��ه��ا  غ����داة 
الوزراء االأكر ميينية  لتكون رئي�ضة 

يف اإيطاليا منذ 1946.
وفور ت�ضلمها مهماتها عقدت ميلوين 
م�ضاء االأحد يف روما اأول لقاء لها مع 
الفرن�ضي  الرئي�س  هو  اأوروب���ي  زعيم 
اإميانويل ماكرون الذي تعهد العمل 
اأي�ضا  ول��ك��ن  “طموح”  ب�ضكل  معها 

ب�”يقظة«.
ب�ضاأن  الغمو�س  على  االإليزيه  واأبقى 
ه���ذا ال��ل��ق��اء ال���ذي ح�ضل ب��ع��ي��دا من 

الكامريات يف و�ضط العا�ضمة االإيطالية وا�ضتمر اأكر من �ضاعة بقليل.
و�ضعوب  ج����وار،  ودول  اأوروب���ي���ني،  “ب�ضفتنا  ت��وي��رت  ع��ل��ى  م��اك��رون  وك��ت��ب 
�ضديقة، يجب اأن نوا�ضل مع اإيطاليا كل العمل الذي بداأ. اأن ننجح معا، 
تغريدته  مرفقا  و�ضعوبنا”،  ل�ضبابنا  به  ندين  اأمر  هو  والطموح،  باحلوار 

ب�ضورة تظهره خالل مناق�ضاته مع الزعيمة اجلديدة.
وفقا لروما، ركز االجتماع “الودي واملثمر” على “احلاجة اإىل ا�ضتجابات 
�ضريعة وم�ضرتكة الرتفاع اأ�ضعار الطاقة” على امل�ضتوى االأوروبي، وتطرق 
عن  الزعيمان  وع��رّب  الهجرة”.  تدفقات  و”اإدارة  اأوكرانيا”  “دعم  اإىل 
على  الرئي�ضية  امل�ضرتكة  التحديات  ب�ضاأن  التعاون  موا�ضلة  يف  “رغبتهما 
بح�ضب  منهما”،  لكل  الوطنية  امل�ضالح  اح���رتام  م��ع  االأوروب����ي  امل�ضتوى 
اأول اجتماع  روما. وقالت ميلوين يف وقت �ضابق من اليوم نف�ضه، يف ختام 
ملجل�س الوزراء ا�ضتمر نحو ثالثني دقيقة، “علينا اأن نكون موحدين. هناك 
ت�ضريحها على  وجاء  معا”.  العمل  علينا  البالد.  تواجهها  اأو�ضاع طارئة 
خلفية توتر مع �ضيلفيو برلو�ضكوين وماتيو �ضالفيني اللذين ان�ضما اىل 

ائتالفها.
و�ضباحا، �ضّلم ماريو دراغي الذي تراأ�س حكومة اإيطاليا يف �ضباط-فرباير 
ايطاليا(  )اإخ��وة  ديتاليا”  “فراتيلي  ح��زب  زعيمة  اإىل  ال�ضلطة   ،2021
بعد  م��ا  واج��ت��م��ع��ا يف  احل��ك��وم��ة.  م��ق��ر  كيجي  ق�ضر  امل��ت��ط��رف يف  اليميني 
رئي�ضة احلكومة  دراغ��ي  �ضّلم  االجتماع،  بعد  �ضاعة.  مبفردهما الأكر من 
ل�ضبط  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  ي�ضتخدمه  ال��ذي  اجلر�س  رمزًيا  اجلديدة 

املناق�ضات خالل اجتماعات املجل�س.
رئي�ضة  الثالث،  الكربى  روؤ���ض��اء هيئاته  بل�ضان  االأوروب���ي،  واأع��رب االحت��اد 
املفو�ضية االأوروبية اأور�ضوال فون دير اليني ورئي�س املجل�س االأوروبي �ضارل 
ا�ضتعداده  ال�ضبت عن  االأوروب��ي روبرتا ميت�ضوال،  الربملان  مي�ضال ورئي�ضة 
“للتعاون” مع حكومة ميلوين. و�ضكرت ميلوين القادة االأوروبيني، قائلة 

اإنها “م�ضتعدة ومتحم�ضة للعمل” معهم.

هذه  ت��ك��ون  اأن  “يجب  وت�����ض��ي��ف 
العقول م�ضدر ثروة للبالد«.

املهند�ضني  ع��دد  زي��ادة  وت�ضري اىل 
مع  يتوا�ضلون  الذين  املعماريني 
�ضروط  ح��ول  لال�ضتعالم  الغرفة 

االنتقال للعي�س يف بلد اآخر.
حت���ل���م ب����ورج����و ب�������ض���م���ج���ي، وه���ي 
اأن����ق����رة،  م��ه��ن��د���ض��ة م���ع���م���اري���ة يف 
مب���غ���ادرة ت��رك��ي��ا ك��م��ا ف��ع��ل اثنان 
اإىل  اأ�ضدقائها هاجرا موؤخًرا  من 

الواليات املتحدة.
مهند�ضني  ي����ع����ودا  “مل  وت����ق����ول 
م����ع����م����اري����ني ي����ع����م����الن ن����ادل����ني. 
هنا،  مني.  اأك��ر  �ضعيدان  لكنهما 
اأننا مل نعد  يائ�ضون لدرجة  نحن 

نرغب بالقيام ب�ضيء«.
ال�ضلطة  ق���م���ع  ازي���������اد  و�����ض����اه����م 
ملعار�ضيها منذ حماولة االنقالب 
�ضيف  يف  اإردوغ�����ان  �ضد  الفا�ضلة 
2016، اإىل جانب فر�س العديد 
من القيود على حرية التعبري، يف 
تفاقم �ضعور الكثريين ب�”الياأ�س«.
ال�ضباب  “ي�ضعر  ج��ان��دان  وتو�ضح 
مطلبهم  ُم�ضاَدرة.  حياتهم  وك��اأن 

االأ�ضا�ضي هو الدميوقراطية«.
ال��رتك��ي نهاية  ال��رئ��ي�����س  واع��ت��رب 
اأيلول/�ضبتمرب اأن هذه االنتقادات 

تعود اىل “طموحات حمدودة«.
يطرقون  ال��ذي��ن  “اأولئك  وق����ال 
اأج�����ل  م�����ن  اأخ���������رى  دول  اأب����������واب 
ط��م��وح��ات حم�����دودة م��ث��ل ركوب 
اأو ح�ضور حفالت  اأف�ضل  �ضيارات 

غنائية اأكر، مثريون لل�ضفقة«.
وت���ق���ول ه�����ال، وه����ي ط��ال��ب��ة طب 
ا  �ضنة ثالثة يف اأنقرة تخطط اأي�ضً
نريد  ال�����ض��ب��اب  “نحن  ل��ل��رح��ي��ل، 

بيئة حرة«.

ال��ع��دد ال��ك��ايف م��ن ه����وؤالء يف ظل 
تقّدم �ضرائح جمتمعها يف ال�ضّن.

تركيا،  يف  االأطباء  نقابة  وبح�ضب 
خ���الل  ط���ب���ي���ًب���ا   1938 ت�����ق�����ّدم 
العام،  من  االأوىل  الت�ضعة  االأ�ضهر 
�ضهادة  ع���ل���ى  احل�������ض���ول  ب��ط��ل��ب 
وهي ال�ضرورية  “ح�ضن �ضلوك”، 

ملزاولة مهنتهم خارج البالد.
و���ض��ج��ل��ت ط��ل��ب��ات احل�����ض��ول على 
هذه الوثيقة زيادة بثالثة اأ�ضعاف 

يف ال�ضنوات الثالث االأخرية.
 83% الت�ضخم  ن�ضبة  وجت��اوزت 
املا�ضي،  ال�ضهر  اأ�ضا�س �ضنوي  على 
اأكر  الرتكية  اللرية  فقدت  فيما 
مقابل  ق��ي��م��ت��ه��ا  م���ن   50% م���ن 
األقى  م����ا  االأم������ريك������ي،  ال���������دوالر 

يف  العاملني  م��ن   339 وت��ع��ر���س 
يف  عنف  الأع��م��ال  ال�ضحي  امل��ج��ال 
الت�ضعة  االأ���ض��ه��ر  يف  عملهم  م��ك��ان 
وفق   ،2022 ال��ع��ام  م��ن  االأوىل 

تقرير لنقابة “�ضاغليك-�ضني«.
يد  على  قلب  طبيب  مقتل  وب��ع��د 
اأح����د اأق����رب����اء م��ري�����س يف مت���وز/
االأطباء  م��ن��ظ��م��ات  ن���ددت  ي��ول��ي��و، 
الرغم  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ة،  بتقاع�س 

من ت�ضديد االأحكام موؤخًرا.
بداأ م�ضعود يتعّلم االأملانية متهيدا 
لالنتقال ال�ضيف املقبل اإىل اأملانيا 
تقدمي  يتّمكن من  اأن  ياأمل  حيث 

“م�ضتقبل اأف�ضل” لطفلينْه.
مع  اأحت�������������دث  “حني  وي�������ق�������ول 
اأ���ض��دق��ائ��ي، اأ���ض��ع��ب م��ا يف االأم���ر 

بثقله على احلياة اليومية ل�ضكان 
تركيا.

واالأجور  االقت�ضاد  تراجع  اأن  اال 
ح�ضرا  ي��������ربران  ال  امل��ن��خ��ف�����ض��ة 
هجرة االأدمغة هذه، والتي ت�ضمل 
املوؤهلني من حملة ال�ضهادات، اىل 
امل��ت��خ��رج��ني اجل�����دد، و����ض���وال اىل 
يف  اخل��ربة  ذوي  من  املتخ�ض�ضني 

جمالهم.
ويعاين االأطباء من ظروف خا�ضة 
�ضعبة، اذ يعملون لفرتات طويلة، 
�ضاعة   36 ن��وب��ات��ه��م  مت��ت��د  وق����د 
التعر�س  وي��واج��ه��ون  م��ت��وا���ض��ل��ة، 
للتعنيف من قبل اأقارب ملر�ضاهم 
غالبا ما يبقون من دون اإجراءات 

عقابية.

الياأ�س الذي يتمّلكنا. اجلميع  هو 
بائ�ضون ويبحثون عن بدائل«.

عاملون  يبحث  الطب،  عن  بعيًدا 
ا  خ�ضو�ضً اأخ��������رى،  جم������االت  يف 
و�ضط املتخرجني اجلدد والطالب 
ال���ذي���ن ي���ع���ّول ع��ل��ي��ه��م اإردوغ�������ان 
لتعوي�س النق�س الذي تت�ضبب به 
هجرة االأدمغة، عن فر�س ملغادرة 

تركيا.
املهند�ضني  غ��رف��ة  رئي�ضة  وت��ق��ول 
ت����ازج����ان  اأن�����ق�����رة  امل���ع���م���اري���ني يف 
“تدفع  باأ�ضف  ج��ان��دان  ك��راك��و���س 
باالإ�ضافة  االق��ت�����ض��ادي��ة،  االأزم�����ة 
ال�ضباب  احل����ري����ات،  ت��ق��ي��ي��د  اإىل 
اإن��ه الأمر  اإىل اخل��ارج.  اإىل ال�ضفر 

حمزن للغاية«.

اأن  ع�����ل�����ى  دل������ي������ل   
اخل����������������الف����������������ات يف 
اأوج�����������ه�����������ا، اأع������ل������ن 
ماكرون  اإمي���ان���وي���ل 

القمة  افتتاح  قبيل  اخلمي�س،  يوم 
االأوروبية، اأنه “لي�س جيدا الأملانيا 
عادة، يدور  اأو الأوروبا اأن تنعزل”. 
مثل هذا احلديث يف غرف مغلقة، 
وقال   ... امليكروفونات  عن  بعيًدا 

الثن�ئي الفرن�شي الأمل�ين:

بني ماكرون و�صولتز، ...وتعّطلت لغة الكالم...!

مل يعد الرئي�س الفرن�شي يخفي انزع�جه من اأمل�ني� التي، ح�شب قوله، تعزل نف�شه�

»�صالح ال�صدود«.. هل تكرر حرب اأوكرانيا واقعة احلرب العاملية؟
•• عوا�صم-وكاالت

يربز �ضد كاخوفكا على �ضطح اأحداث احلرب بني رو�ضيا واأوكرانيا، 
البلدان  ي��ت��ب��ادل  حيث  ال��ن��ووي؛  زاب��وري��ج��ي��ا  مفاعل  �ضاكلة  على 
االتهامات مبحاولة تفجريه التي اإن متت �ضتجرف اأمامها جثث 

االآالف من ال�ضكان.
“�ضكاي  ملوقع  واأوك��راين يف حديثهما  رو�ضي  وي�ضتعر�س خبريان 
من  امل�ضتفيد  ه��و  م��ن  تو�ضح  ق��د  ال��ت��ي  االأ���ض��ب��اب  عربية”،  ن��ي��وز 

تفجري ال�ضد، لتحديد امل�ضوؤول.
ب�ضاأن  تتالت حت��ذي��رات، من مو�ضكو وكييف  االأخ���رية،  االأي��ام  ويف 
ال�ضخم يف مدينة خري�ضون، جنوبي  “كاخوفكا”  اأن تفجري �ضد 

اأوكرانيا، �ضيغرق منطقة وا�ضعة، ويودي بحياة االآالف.
نيبينزا،  فا�ضيلي  املتحدة،  االأمم  يف  لرو�ضيا  ال��دائ��م  املمثل  ودع��ا 
القوات  متهما  ال�����ض��د،  ت��دم��ري  م��ن��ع  اإىل  ال����دويل  االأم����ن  جمل�س 
يف  االأم��ريك��ي��ة  “هيمار�س”  راج��م��ات  ت�ضتخدم  باأنها  االأوك��ران��ي��ة 

ت�����ض��دد ���ض��واري��خ��ه��ا ع��ن ق�ضد ع��ل��ى �ضد  ق�ضف خ��ري���ض��ون، وه���ي 
ك��اخ��وف��ك��ا. م��ن ج��ه��ت��ه، ات��ه��م ال��رئ��ي�����س االأوك�������راين، فولودميري 
زيلين�ضكي، م�ضاء اخلمي�س، الرو�س بتفخيخ ال�ضد، بينما دعا رئي�س 
الوزراء االأوكراين دني�س �ضميغال، خالل اجتماع للحكومة االأمم 

املتحدة واالحتاد االأوروبي اإىل تنظيم بعثة مراقبة اإىل ال�ضد.
اإم”  �ضي  “جي  م��رك��ز  م��دي��ر  اآ���ض��ف ملحم،  ال��دك��ت��ور  يعلق  وه��ن��ا 
للدرا�ضات ومقره مو�ضكو، باأن اأوكرانيا “ت�ضتخدم �ضيا�ضة االأر�س 
املحروقة، وما يحدث حول ال�ضد هو اإعادة �ضيناريو ملا كان يحدث 

حول حمطة زابوريجيا النووية«.
وتتبادل مو�ضكو وكييف كذلك االتهامات ب�ضاأن امل�ضوؤول عن ق�ضف 

املحطة جنوبي اأوكرانيا.
راآها  عوامل  ا�ضتعر�س  ب��اأن  الأوكرانيا  اتهامه  يف  ملحم  وي�ضتدل 

حتدد من امل�ضتفيد من تفجري ال�ضد، قائال:
يقع �ضد كاخوفكا اأو نوفايا كاخوفكا )اأي كاخوفكا اجلديدة( على 

نهر دنيرب، وبجانبه حمطة كاخوفكا الكهرمائية.

يحتجز ال�ضد 18 مليون مرت مكعب من املياه، و�ضُيحدث تفجريه 
 5 وعر�ضها  اأم��ت��ار   5 اإىل  ارتفاعها  ي�ضل  قد  عارمة  مياه  موجة 

كم.
�ضيغرق خالل �ضاعتني فقط م�ضاحات وا�ضعة من خري�ضون واأكر 

من 80 بلدة وقرية ومدينة.
تتمركز القوات واملعدات الرو�ضية يف مناطق ي�ضار نهر دنيرب، وهي 
منخف�ضة عن الواقعة على ميينه؛ لذا �ضتتدفق املياه ب�ضكل رئي�ضي 
نحو الي�ضار، وتعيق حركة القوات، خا�ضة املدفعية التي ت�ضتخدم 

بنجاح �ضد القوات االأوكرانية.
الذين  املدنيني  الإنقاذ  الرو�ضية لرتك معداتها  القوات  �ضت�ضطر 

�ضتمالأ بيوتهم املياه.
يعترب �ضد كاخوفكا نقطة ال�ضعف الكربى يف خري�ضون؛ فتدمريه 

�ضي�ضكل كارثة حقيقية.
جنوب  معظم  يف  ال��ري  ق��ن��وات  نظام  �ضيدمر  ال�ضد  ن�ضف  اأن  كما 

اأوكرانيا، ومنها �ضبه جزيرة القرم )اخلا�ضعة للرو�س( اأي�ضا.
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املراقبون منق�شمون حول من تف�شل بكني:

النتخابات الرئا�صية الربازيلية بعيون �صينّية...!
•• الفجر -اميانويل فريون

ترجمة خرية ال�صيباين
الرئ��شية الربازيلية  مع اقرتاب بوح النتخ�ب�ت 
حتليل  الدولية،  اأهميته�  لفهم  املفيد،  من  ب�شّره�، 

العالقة الوثيقة التي تقيمه� برازيلي� مع بكني.

الولي�ت  قبل  ال�شني،  تعترب   ،2009 عــ�م  منذ 
حني  يف  للربازيل،  جتــ�ري  �شريك  اأكــرب  املتحدة، 
اأن هذه الأخرية هي اأكرب �شريك لل�شني يف اأمريك� 

الالتينية.
وكالهمــــ�  العمالقني،  بني  العالقــــ�ت  تو�شــــــــح 
ورو�شي�  الهند  )مع  الربيك�س  جمموعة  يف  ع�شو 

الروابط  تن��شق  عدم  مت�مـــً�  اإفريقي�(  وجنوب 
بني، من ن�حيــــــة، ال�شني ذات القوة القت�ش�دية 
ومن  عقــــود،  ثالثــــة  طيلة  ب�طــــــــراد  املتن�مية 
الغربية،  غري  وال�شـــرك�ت  الدول  اأخــرى،  ن�حية 
ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  ت�شــــــتثمر  حيث 

بكث�فة.

عالق�ت حديثة ولكنه� وثيقة الآن
العالق�ت  عــلــى  الــر�ــشــمــي  الــطــ�بــع  ــفــ�ء  اإ�ــش مت 
يف   ،1974 عـــ�م  الــبــلــديــن  ــني  ب الــدبــلــومــ��ــشــيــة 
لن�شم�م  الت�يل  اليوم  يف  الب�ردة،  احلرب  خ�شم 
الديكت�تورية  واأثن�ء  املتحدة،  الأمم  اإىل  ال�شني 

الع�شكرية الربازيلية.

الربيك�س ف�ضاء اخر يجمع البلدينمل تنقطع العالقة مع بول�ضونارو رغم بع�س التوتر

ول��ئ��ن ك��ان��ت ال���ع���الق���ات حم����دودة 
ع�ضر،  التا�ضع  ال��ق��رن  منذ  للغاية 
والت�ضعينات  ال��ث��م��ان��ي��ن��ات  ف������اإن 
االندماج  ي��دف��ع  ال��و���ض��ع.  �ضتغرّي 
ال�����ض��ري��ع ل��ل�����ض��ني يف ال��ع��ومل��ة اإىل 
ال�ضيا�ضية  العالقات  ت�ضكيل  اإع��ادة 
وال��ت��ج��اري��ة وال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة. ومت 
تاأكيد ال�ضعود التدريجي للم�ضالح 
مع  الالتينية  اأمريكا  يف  ال�ضينية 
القرن  م���ن  االأول  ال��ع��ق��د  م��ط��ل��ع 
وان�ضمام  وال���ع�������ض���ري���ن  احل�������ادي 
العاملية  التجارة  اإىل منظمة  بكني 
احل���ني،  ذل����ك  وم���ن���ذ   .)2001(
عززت ال�ضني قب�ضتها على القارة، 
احلديقة  اع���ت���ربت  ل��ط��امل��ا  ال���ت���ي 

اخللفية للواليات املتحدة.
ت�����ع�����م�����ل ب������ك������ني ع������ل������ى ت����ط����وي����ر 
باأمريكا  اخلا�ضة  ا�ضرتاتيجيتها 
تنويع  ث��الث��ي:  ب��ه��دف  الالتينية 
م�ضادر اإمدادها باملوارد الطبيعية 
زع��ام��ت��ه��ا يف  وال���زراع���ي���ة؛ جت�ضيد 
ال���غ���رب���ي���ة؛ وخنق  غ����ري  ال��ت��ن��م��ي��ة 

تايوان.
عام 2008، ن�ضرت ال�ضني كتابها 
االأب����ي���������س ح������ول ال����ع����الق����ات مع 
البحر  ومنطقة  الالتينية  اأمريكا 
الكاريبي. و�ضتكون الربازيل، اأكرب 
والتي  الالتينية،  اأمريكا  يف  دول��ة 
الدميوغرافية  اأبعادها  توحي  قد 
و�ضائل  ل��دي��ه��ا  اأن  واجل���غ���راف���ي���ة 
متوازنة”  “عالقة  على  للحفاظ 
مع ال�ضني، يف قلب طموحات بكني 

يف املنطقة.
الثنائية  ال�������ض���راك���ة  حت���وي���ل  مت 
�ضراكة  اإىل   1994 ع���ام  امل��وق��ع��ة 
واأخرياً   2004 عام  ا�ضرتاتيجية 
ا�ضرتاتيجية عاملية”  “�ضراكة  اإىل 
منت�ضف  وم����ن����ذ   .2012 ع�����ام 
احلايل،  ال��ق��رن  م��ن  االأول  العقد 
ال�����ض��ني ح��ا���ض��رة يف جميع  ك��ان��ت 
النقل،  )ال������زراع������ة،  ال���ق���ط���اع���ات 
التمويل،  ال���ف�������ض���اء،  ال���ت���ع���دي���ن، 
جتاري  ك�ضريك  وتتجاوز  اإل���خ...( 
التاريخيني  الرئي�ضيني  ال�ضركاء 
ل��ل��ربازي��ل، وه��م ال��والي��ات املتحدة 

والدول االأوروبية.
واملده�س،  ال�����ض��ري��ع  ال��ت��ق��دم  ه���ذا 
الي�ضار  ح��ك��م  ف�����رتات  يف  جت�����ض��د 
ث��م رو�ضيف(.  )ل���وال  ال��ربازي��ل  يف 
 2 ال�����ض��ني  م��ث��ل��ت   ،2000 ع����ام 
باملائة من �ضادرات الربازيل. عام 
اإىل  الن�ضبة  ارتفعت هذه   ،2020
قدره  اإجمايل  بحجم  باملائة،   33
ال�ضيء  ن��ف�����س  دوالر.  م��ل��ي��ار   68
من  الربازيلية  ل��ل��واردات  بالن�ضبة 
االإجمايل  م��ن  باملائة   2 ال�ضني: 
عام 2000، واأكر من 21 باملائة 
عام 2020، قبل الواليات املتحدة 
)17 ب��امل��ائ��ة( واالحت���اد االأوروب���ي 
)19 باملائة(. عموما، ارتفع حجم 
 2000 ب���ني  ال�����ض��ل��ع  ال��ت��ج��ارة يف 
12 مليار اإىل اأكر  و2020 من 

من 300 مليار دوالر.
م������ن ن�����اح�����ي�����ة، ت���ه���ي���م���ن امل���������وارد 
الطبيعية والزراعية اإىل حد كبري 
على ال�ضادرات الربازيلية )بقيمة 
م�ضافة منخف�ضة(: متثل االأعمال 
من  يقرب  م��ا  ال��زراع��ي��ة  التجارية 
بن�ضبة  ال�ضويا  )ف��ول  باملائة   40

واالق��ت�����ض��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة( يف 
ال�����ربازي�����ل، ك��ل��ه��ا حت����دي����ات اأم�����ام 
���ض��ت��ب��داأ من  ال��ت��ي  املقبلة  ال��والي��ة 
امل���راق���ب���ني  ان   .2023 ي���ن���اي���ر 

منق�ضمون حول من تف�ضل بكني.
ت�ضريحات بول�ضونارو التحري�ضية 
ال�ضعبية  ال�ضني  جمهورية  جت��اه 
)اتهامات بنهب املوارد والوظائف، 
مل  بالوباء(  يتعلق  فيما  النقد  ثم 
اإع��ادة �ضياغة  النظر يف  ت�ضل حّد 
ويظل  ال�����ربازي�����ل�����ي،  االق���ت�������ض���اد 
االقت�ضاد  يف  خم��ت��ل��ف��ون  ف��اع��ل��ون 
يف  �ضيما  ال  املناطق،  يف  وال�ضيا�ضة 
ال�ضمال ال�ضرقي، معتمدين ب�ضكل 

كبري على ال�ضني.
ي����ب����ق����ى ���������ض��������وؤال ح���������ول ال���������وزن 
الربازيل  وطموحات  الدبلوما�ضي 
اخلارجية  بال�ضيا�ضة  يتعلق  فيما 
التعاون  منظمة  اإىل  )االن�����ض��م��ام 
�ضبيل  على  والتنمية  االقت�ضادي 
االأفريقية،  ال�����ض��ي��ا���ض��ة  اأو  امل���ث���ال، 
والواليات  اأوروب������ا  م��ع  االرت���ب���اط 
امل����ت����ح����دة، امل����ك����ان����ة وامل����رت����ب����ة يف 
احلملة  خ�����الل  ال������ق������ارة(.  ����ض���ب���ه 
املر�ضحان  ي��ذك��ر  مل  االن��ت��خ��اب��ي��ة، 
الق�ضايا  م��ن  ج���ًدا  القليل  ���ض��وى 
مع  العالقات  �ضيما  وال  ال��دول��ي��ة، 
دراية  على  اجلميع  لكن  ال�ضني. 
ب��ال��رتاب��ط ون��ق��اط ال�����ض��ع��ف. من 
ممار�ضة  يف  ل���وال  ي��رغ��ب  ن��اح��ي��ة، 
داخل  اال�ضتباقية  الدبلوما�ضية 
دول الربيك�س والعمل ب�ضكل اأوثق 
مع البلدان ال�ضاعدة، ومن ناحية 
اأخ�������رى، ي���ع���رف ب��ول�����ض��ون��ارو اأن���ه 
الناخبني  على  التعويل  ي�ضتطيع 
الزراعية الربازيلية  ال�ضناعات  يف 

املوؤيدة لل�ضني.
ال��ث��ان��ي��ة من  ن��ت��ي��ج��ة اجل���ول���ة  اإن 
لن  اأك���ت���وب���ر   30 يف  االن���ت���خ���اب���ات 
تغرّي ب�ضكل جذري التبعية القوية 
ال���ع���الق���ات  ال���ت���ن���ا����ض���ق يف  وع�������دم 
الرئا�ضة  على  و�ضيتعني  الثنائية. 
اأن  ك��ان��ت،  اأي���ا  املقبلة،  ال��ربازي��ل��ي��ة 
تتعامل مع التاأثري والنفوذ الكبري 
ال�����ض��ني االآن على  ال���ذي مت��ار���ض��ه 

الربازيل.
ا�شت�ذ -ب�حث -املدر�شة 
البحرية، املعهد الوطني 

للغ�ت واحل�ش�رات ال�شرقية 
)اإين�لكو(

35 ب��امل��ائ��ة، وال���ل���ح���وم، ال������خ...(، 
وتنق�ضم املنتجات امل�ضدرة االأخرى 
والنفط  باملائة(   25( املعادن  بني 
اأخرى،  ناحية  من  باملائة(.   17(
ت��رتك��ز ال�����واردات ال��ربازي��ل��ي��ة من 
املنتجات  على  كبري  ب�ضكل  ال�ضني 
امل�ضافة  ال��ق��ي��م��ة  ذات  امل�����ض��ن��ع��ة 

االأعلى.

ت�أثري ال�شني يف الربازيل
����ض���ل���ط امل������راق������ب������ون وامل���ح���ل���ل���ون 
الربازيلية  ال�����ض��ي��ن��ي��ة  ل��ل��ع��الق��ات 
“تاأثري  ع���ل���ى  ب�������ض���رع���ة  ال�������ض���وء 

ال�ضني” يف الربازيل.
ا���ض��ت��ث��م��ر اأك����ر م���ن خ��م�����ض��ة ع�ضر 
)�ضينوبك،  �ضينًيا  حكومًيا  احت��اًدا 
وت�ضيم ت�ضاينا، واملوؤ�ض�ضة الوطنية 
ال�������ض���ي���ن���ي���ة ل���ن���ف���ط االأوف�����������ض�����ور، 
ال�ضينية،  ال���وط���ن���ي���ة  واحل����ب����وب 
وجمموعة ال�ضني العامة للطاقة 
النووية، الخ...( يف معظم املناطق 
القليلة  واال�ضتثناءات  الربازيلية، 
اأو  اك��ر  اأو  اأم��ازون��ا���س  ه��ي مناطق 
روندونيا اأو برينامبوكو. ت�ضارعت 
ه���ذه اال���ض��ت��ث��م��ارات يف ظ��ل والية 
 ،)2018-2016( تامر  مي�ضال 
عك�س  على  ال��ربازي��ل،  توقيع  دون 
مذكرة  االأرج���ن���ت���ي���ن���ي���ة،  ج���ارت���ه���ا 
يف اإط����ار م�����ض��روع م���ب���ادرة احل���زام 
وال����ط����ري����ق. خ�����الل ف�����رتة والي����ة 
ج��اي��ري ب��ول�����ض��ون��ارو، ال��ت��ي ب����داأت 
العالقات،  �ضت�ضتمر   ،2018 عام 
املواد  ت�ضدير  جم���ال  يف  �ضيما  ال 
الوباء  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى  اخل������ام، 
التوتر بني  بع�س  ت�ضّبب يف  ال��ذي 

م��ع��ه��د يف ج���ام���ع���ة ����ض���او ب���اول���و( 
منت�ضرة يف جميع اأنحاء الربازيل. 
املاندرين  ل��غ��ة  تعلم  ت��ع��زي��ز  وك���ان 
املختلفة  ال�������ض���ب���ك���ات  وت���ك���ث���ي���ف 
)امل�����ن�����اط�����ق، وغ�����رف�����ة ال����ت����ج����ارة، 
واالأحزاب ال�ضيا�ضية، الخ(، و�ضواًل 
تعزيز  اأج�����ل  م���ن  ال��ل��وب��ي��ي��ن��غ  اإىل 
التبادالت بني البلدين، ومن اجل 
لل�ضني،  وحم�ّضنة  ج��ذاب��ة  ���ض��ورة 
ط���ب���ع���ت ال���ع���ق���دي���ن االأخ�����ريي�����ن. 
يف  ال�ضيني  ال�ضتات  ازداد  وه��ك��ذا، 
الربازيل، ال �ضيما يف املدن الكربى 
ا�ضتقر  بينما  ال�ضاحلية،  امل��دن  ويف 
ال�ضني، ومع ذلك  الربازيليون يف 
جائحة  مع  منهم  الكثريون  غ��ادر 

كوفيد -19.
اأخرًيا، يف ا�ضرتاتيجيتها الدولية، 
مت���ك���ن���ت جم���م���وع���ة ه��������واوي من 
وجودها  وتكثيف  اأن�ضطتها  تنويع 
املجاالت:  ال��ربازي��ل يف خمتلف  يف 
ال���ك���اب���الت ال���ب���ح���ري���ة، وامل����ع����دات 
ومبيعات  ال���ت���ح���ت���ي���ة،  وال���ب���ن���ي���ة 
ت���وري���د  اىل  و������ض�����وال  االأج������ه������زة 
اأثار  الذي  االأم��ر  اجليل اخلام�س، 
اأن  ُي���ذك���ر   ... اأم��ري��ك��ي��ة  ���ض��غ��وًط��ا 
ال�ضينيني،  بعد  ه��م،  الربازيليني 
ثاين م�ضتخدم لتطبيق تيك توك، 
مما يثري العديد من االأ�ضئلة فيما 

يتعلق بحماية البيانات.

م�شتقبل عالقة غري متوازنة
ال�ضيني،  االقت�ضادي  التباطوؤ  اإن 
ال  الربيك�س،  دول  وم�ضتقبل  ودور 
يف  ب��احل��رب  يتميز  �ضياق  يف  �ضيما 
اأوكرانيا، ونقاط ال�ضعف )البيئية 

ال�����ض��ي��ن��ي��ة )بنك  ال���ب���ن���وك  مت��ن��ح 
ال�ضني،  ب��ن��ك  ال�����ض��ي��ن��ي،  التنمية 
اإك�ضيم بنك، بنك ال�ضني لل�ضناعة 
)اأكر  �ضخمة  ا  قرو�ضً والتجارة( 
معرتف  دوالر  م���ل���ي���ار   30 م����ن 
النفط  لقطاع   )2020 ع��ام  بها 
برتوبرا�س(  )���ض��رك��ة  ال��ربازي��ل��ي 
االأوف�ضور.  ح��ق��ول  اك��ت�����ض��اف  ب��ع��د 
وب�ضرعة كبرية، �ضيتعاون امل�ضغلون 
ال�����ض��ي��ن��ي��ون م����ع ب����رتوب����را�����س يف 
وكذلك  واال����ض���ت���غ���الل،  ال��ت��ن��ق��ي��ب 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت�����ض��ل��ي��م  دع���م  يف 

للنفط.

اال�ضتثمارات  ت��ت��ع��ل��ق  ال���ب���ل���دي���ن. 
ب���������ض����ك����ل اأ�������ض������ا�������ض������ي ب����ال����ط����اق����ة 
الكهرومائية  وال��ط��اق��ة  )ال��ن��ف��ط 
اأو  النقل  ا  اأي�ضً ولكن  والكهرباء(، 
تلعب  ل��ل��م��وان��ئ.  التحتية  البنية 
مهًما  دوًرا  �ضينيتان  جمموعتان 
ب�ضكل خا�س يف هذه اال�ضتثمارات: 
للكهرباء  بالن�ضبة  ال��دول��ة،  �ضبكة 
من  ب����امل����ائ����ة   50( وال�������ض���ب���ك���ات 
�ضراكة  الربازيل(، مع  االأ�ضول يف 
موبايل؛  وت�ضاينا  تليكوم  ت�ضاينا 
 60( لل�ضدود  الثالثة  وامل�ضائق 

باملائة من االأ�ضول يف الربازيل(.

اإن�ضاء اللجنة ال�ضينية  لئن �ضاهم 
والتعاون  ل��ل��ت�����ض��اور  ال���ربازي���ل���ي���ة 
ال�ضراكة  تكثيف  يف   2004 ع���ام 
تو�ضعت  ف����ق����د  االق�����ت�����������ض�����ادي�����ة، 
ال��ع��الق��ات، م��ن��ذ ظ��ه��ور جمموعة 
الربيك�س يف نهاية العقد االأول من 
القرن احلادي والع�ضرين، لت�ضمل 
العديد م��ن امل��ج��االت االأخ���رى، ال 
اأو  واجلي�س  االإع��الم  و�ضائل  �ضيما 

قطاع الف�ضاء.
وتنّوع.  ب��ك��ني  ن���ف���وذ  ت��ه��ي��ك��ل  ل��ق��د 
ي��زي��د قلياًل ع��ن ع�ضرة  ي��وج��د م��ا 
اأول  )منها  كونفو�ضيو�س  معاهد 

ووفق العديد من الدرا�ضات، التي 
الربازيليون،  ال�ضناعيون  اأك��ده��ا 
فاإن �ضرعة التجارة وزيادة الواردات 
عززت  قد  ال��ربازي��ل  من  ال�ضينية 
على  ال��ب��الد.  يف  الت�ضنيع  ت��راج��ع 
�ضادرات  انخف�ضت  امل��ث��ال،  �ضبيل 
اإىل  ال��ربازي��ل  من  امل�ضنعة  ال�ضلع 
و2021.   2005 ب��ني  ال��ن�����ض��ف 
تنظيم”  “اإعادة  ن�����ض��ه��د  اإن����ن����ا 
القت�ضاد عمالق اأمريكا الالتينية، 
ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة االرت�����ه�����ان ال���ق���وي 
ل�ضادرات بع�س املنتجات الزراعية 

والتعدين.

لن تغرّي نتيجة اجلولة الث�نية من النتخ�ب�ت ب�شكل جذري التبعية القوية وعدم التن��شق يف العالق�ت الثن�ئية

بني لوال ويول�ضونارو من �ضتنتخب بكنيالي�ضار ممثال يف لوال ثم رو�ضيف ر�ضخ هذا التعاون

ت�ضارعت اال�ضتثمارات يف ظل والية مي�ضال تامر

عززت ال�صني قب�صتها على القارة، التي 
لطاملا اعتربت احلديقة اخللفية للوليات املتحدة

تعمل بكني على تطوير ا�صرتاتيجيتها
 اخلا�صة باأمريكا الالتينية بهدف ثالثي

التقدم ال�صريع واملده�س للعالقات جت�صد يف 
فرتات حكم الي�صار يف الربازيل »لول ثم رو�صيف«

�صرعة التجارة وزيادة الواردات ال�صينية 
من الربازيل عززت تراجع الت�صنيع يف البالد
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العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : كراج الن�ضر االمريكي لل�ضيارات

رخ�ضة رقم:CN 2253496 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد �ضياء الدين ابراهيم اجلامو�س %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عبدالقادر احمد جا�ضم حممد املن�ضورى
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل نوع رخ�ضة / من حرفية اإىل مهنية
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل موؤ�ض�ضة مهنية

تعديل اإ�ضم جتاري من/ كراج الن�ضر االمريكي لل�ضيارات
AL NISER AL AMERICI CAR GARAGE

اإىل/ مركز الن�ضر االمريكي ل�ضيانة ال�ضيارات
AL NISER AL AMERICI  - CARS MAINTENANCE CENTER

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : مطعم كافترييا الكلحه

رخ�ضة رقم:CN 1031616 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد يا�ضر حممد ح�ضنني %100

تعديل مدير / اإ�ضافة حممد يا�ضر حممد ح�ضنني
تعديل وكيل خدمات / حذف على خلفان على حاف�س النعيمي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف تي�ضري مو�ضى احمد حماد

تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 100000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ مطعم كافترييا الكلحه
AL KALHA CAFETERIA & RESTAURANT

اإىل/ مطعم الكلحه - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
AL KALHA RESTAURANT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : كراج عامل املقنا�س لل�ضيارات 4*4

رخ�ضة رقم:CN 1136395 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�ضم جتاري من// كراج عامل املقنا�س لل�ضيارات 4× 4

ALAM ALMAQNAS CARS 4*4

اإىل/ مركز عامل املقنا�س لل�ضيارات 4*4
HUNTER WORLD GARAGE CENTER 4*4 

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة حدادة املركبات  4520014
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة تنجيد مقاعد املركبات  4520018

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة جتارة زينة واك�ض�ضوارات ال�ضيارات  4530010
تعديل ن�ضاط / حذف اإ�ضالح ميكانيك املركبات  4520003

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : بقالة وادي فلي

رخ�ضة رقم:CN 1119760 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�ضافة �ضيتارى باريكاد عبداهلل �ضيتارى عبدالقادر

تعديل وكيل خدمات / حذف �ضعاده �ضعيد �ضالح املن�ضورى
تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 50000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ بقالة وادي فلي
WADEI AL FALI GROCERY

اإىل/ بقالة وادي فلي - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
WADEI FALI GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : جرين دلتا لت�ضليح كهرباء ال�ضيارات

رخ�ضة رقم:CN 2939519 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد بابلو احمد كبري %100

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد ح�ضني مو�ضى جنف البلو�ضى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد �ضهيل حفيظ احمد

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل موؤ�ض�ضة مهنية
تعديل اإ�ضم جتاري من/ جرين دلتا لت�ضليح كهرباء ال�ضيارات

GREEN DELTA AUTO ELECTRIC REPAIR

اإىل/ جرين دلتا لت�ضليح كهرباء ال�ضيارات
GREEN DELTA  AUTO ELECTRIC REPAIR

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : موؤ�ض�ضة جنم امل�ضفح للنقليات العامة

رخ�ضة رقم:CN 1007206 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ح�ضني �ضامل مبارك اجلابرى %100

تعديل مدير / اإ�ضافة ح�ضني �ضامل مبارك اجلابرى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عاليه مبارك �ضامل مبارك اجلابرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ موؤ�ض�ضة جنم امل�ضفح للنقليات العامة
MUSAFFAH STAR GENERAL TRANSPORT

اإىل/ موؤ�ض�ضة جنم امل�ضفح للنقليات العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
MUSAFFAH STAR GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : فرح اك�ضبريين�ضز ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 1147824 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�ضافة حممد عبداهلل �ضعيد حممد الزعابى

تعديل اإ�ضم جتاري من/ فرح اك�ضبريين�ضز ذ.م.م
FARAH EXPERIENCES L.L.C

اإىل/ مريال اك�ضبريين�ضز ذ.م.م
  MIRAL EXPERIENCES L.L.C.

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�ضادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال 
اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

اال�ضم التجاري:بي دي ات�س ميدل اي�ضت ذ.م.م
5 وحدة املالك/�ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن خليفة بن  عنوان ال�ضركة:مكتب رقم 

زايد ال نهيان A م�ضفح ال�ضناعية ايكاد 3 ق 27
CN 2179526 :رقم القيد يف ال�ضجل االقت�ضادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
ال�ضركة وت�ضفية  حل   -  1

2 - تعيني ال�ضادة/الهاملي و�ضركاه - حما�ضبون قانونيون - كم�ضفي قانوين 
اجلمعية  حم�ضر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/19  لل�ضركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205043332 

-  تاريخ التعديل:2022/10/24
املعني  امل�ضفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
ال�ضام  :فيحاء  ال�ضادة   / باأن  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لتجارة املواد الغذائية
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم:3680052 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة و�ضحه عائ�س كده الكثريي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف �ضعيد مقبل عامر كده الكثريي 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :م�ضبغة الند تو 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: وا�س رخ�ضة رقم:2409559 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة ميثاء حممد �ضهيل فرج املن�ضوري %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف ن�ضره طهميمه عبداهلل كردو�س العامري 
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
:البانو�س  ال�ضادة   / باأن  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لالأ�ضماك الطازجة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم:3024518 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة عي�ضى علي را�ضد عي�ضى املن�ضوري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف علي را�ضد عي�ضى املن�ضوري 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم 

�ضالت ماجنو
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2279092 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : اإطاللة البحرية للمقاوالت العامة ذ.م.م  

رخ�ضة رقم:CN 3942263 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / مطر الذيب خلفان بوق�ضني النعيمى من �ضريك اإىل مدير

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / مطر الذيب خلفان بوق�ضني النعيمى من 51 % اإىل %0
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / مطر الذيب خلفان بوق�ضني النعيمى من �ضريك اإىل مالك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / مطر الذيب خلفان بوق�ضني النعيمى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضونى �ضام تى فى �ضموؤل

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ اإطاللة البحرية للمقاوالت العامة ذ.م.م

ETLALAT ALBUHAIRA GENERAL CONTRACTING L.L.C
اإىل/ اإطاللة البحرية للمقاوالت العامة �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

ETLALAT ALBUHAIRA GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : مطعم ب�ضارة

رخ�ضة رقم:CN 1107713 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�ضافة �ضبري ثاداثى بارامبيل كونهاىل كوتى

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضبري ثاداثى بارامبيل كونهاىل كوتى %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ثاداثى بارامبيل كونهوتى الت بريان كوتى

تعديل وكيل خدمات / حذف فرج حممد �ضيف حممد املزروعى
تعديل راأ�س املال / من 20000 اإىل 150000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ مطعم ب�ضارة
BESHARA RESTAURANT

اإىل/ مطعم ب�ضاره - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
BESHARA RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2022/18909
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س م ع .

املنذر اإليه  :  ازرار خان   .
االإخالل  نتيجة  درهم  �ضداد مبلغ وقدرة )195،480.00(  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�ضداد االأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ 
املباعة  لل�ضيارة  املبلغ  ل�ضرف  التنفيذية  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �ضي�ضطر  واإال  الن�ضر 
 /M/ باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�ضيارة رقم  ) 89202 / خ�ضو�ضي 
دبي ( من نوع ) بي ام دبليو جي تي 550  _ �ضالون ( موديل )2012( _ لون ) اأبي�س(   

واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/18833
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س م ع.

املنذر اإليه  :  الطائر ال�ضديف لالأعمال الكهروميكانيكية )�س.ذ.م.م( .
نتيجة  دره��م   )27،108.00( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�ضداد االأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإج��راءات  اأ�ضبوع من تاريخ 
 SUZUKI ( من نوع )دبي / V / ال�ضيارة رقم  رقم  ) 80724 / خ�ضو�ضي
JIMNY _ اأ�ضتي�ضن  ( موديل )2018( _ لون ) اأبي�س( واملمولة ل�ضاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2022/18910
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س م ع .

املنذر اإليها  :  بول جيفريي �ضلمربي�ضت          .
اإليها ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )183،465.00( درهم نتيجة االإخالل  ينذر املنذر املنذر 
ب�ضداد االأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ 
املباعة  لل�ضيارة  املبلغ  ل�ضرف  التنفيذية  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �ضي�ضطر  واإال  الن�ضر 
 باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�ضيارة رقم   ) 18623 / خ�ضو�ضي /10/ 
اأبوظبي ( من نوع ) �ضوبارو  بي ار  زد     _ كوبيه ( موديل )2013( _ لون ) اأبي�س(    

واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/18912
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س م ع .

املنذر اإليه  :  حممد خليل طارق حممد طفيل طارق     .
االإخالل  نتيجة  دره��م   )24،924.00( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�ضداد االأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ 
املباعة  لل�ضيارة  املبلغ  ل�ضرف  التنفيذية  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �ضي�ضطر  واإال  الن�ضر 
ال�ضيارة رقم  ) 75084 / خ�ضو�ضي /12/  امل��ودع يف خزينة املحكمة على  العلني    باملزاد 
اأبوظبي ( من نوع ) كيا اوبتيما    _ �ضالون ( موديل )2015( _ لون ) احمر( واملمولة 

ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/18907
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س م ع .

املنذر اإليه  :  طاهر عبا�س زيدي �ضيد جم�ضيد ر�ضا         .
نتيجة  دره��م   )21،268.00( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�ضداد االأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإج��راءات  اأ�ضبوع من تاريخ 
    KIA OPTIMA ( من نوع )دبي /V/ ال�ضيارة رقم  ) 95474 / خ�ضو�ضي
_ �ضالون ( موديل )2015( _ لون ) ف�ضي(  واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/18908
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س م ع .

املنذر اإليها  :  جور�ضي لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �س.ذ.م.م .
االإخالل  نتيجة  درهم   )43،754.00( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�ضداد االأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ 
املباعة  لل�ضيارة  املبلغ  ل�ضرف  التنفيذية  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �ضي�ضطر  واإال  الن�ضر 
 باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�ضيارة رقم  ) 33809 / خ�ضو�ضي /P/ دبي 
( من نوع ) تويوتا هاي اي�س    _ با�س ( موديل )2014( _ لون ) اأبي�س(  واملمولة 

ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2022/18911
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س م ع .

املنذر اإليه  :  بيجو جاكوب جاكوب باالنكان هابيل   .
االإخالل  نتيجة  دره��م   )37،234.00( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�ضداد االأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ 
املباعة  لل�ضيارة  املبلغ  ل�ضرف  التنفيذية  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �ضي�ضطر  واإال  الن�ضر 
 /B/ خ�ضو�ضي /  3021  ( رق��م   ال�ضيارة  على  املحكمة  امل��ودع يف خزينة  العلني    باملزاد 
عجمان ( من نوع ) هايونداي توك�ضن    _ ا�ضتي�ضن ( موديل )2012( _ لون ) اأبي�س(     

واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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عربي ودويل

ترقب بدء اإجراءات حماكمة موؤ�ص�صة عائلة ترامب  •• نيويورك-اأ ف ب

تواجه ال�ضركة التي متلكها عائلة الرئي�س االأمريكي ال�ضابق دونالد 
دوالر يف حال  مليون   1،5 تزيد عن  دف��ع غرامات حمتملة  ترامب 

اإدانتها باالحتيال والتهرب ال�ضريبي خالل حماكمة يف نيويورك .
ويتهم مدعو مانهاتن منظمة ترامب التي يديرها حاليا النجالن 
ت��رام��ب، باإخفاء مبالغ  االأك���ربان ل��رتام��ب، دون��ال��د جونيور واإري���ك 

دفعتها لبع�س كبار مديريها التنفيذيني بني 2005 و2021.
وي�ضلربغ،  اآل��ني  طويلة  لفرتة  امل��ايل  املدير  املديرين،  ه��وؤالء  واأح��د 
15 تهمة باالحتيال ال�ضريبي، ومن  اأقر يف وقت �ضابق بالذنب يف 
املقرر اأن يديل ب�ضهادته �ضد �ضركته ال�ضابقة يف اإطار �ضفقة االقرار 

بالذنب.
واأقر الرجل البالغ 75 عاما و�ضديق عائلة ترامب، باأنه خّطط مع 
ال�ضركة للح�ضول على مزايا مل ي�ضّرح عنها، مثل �ضقة بدون اإيجار 
يف حي فخم يف مانهاتن، و�ضيارات فاخرة له ولزوجته ور�ضوم درا�ضية 

الأحفاده يف مدر�ضة خا�ضة.
ووف���ق �ضفقة االق����رار ب��ال��ذن��ب، واف���ق وي�����ض��ل��ربغ ع��ل��ى دف���ع حواىل 
مليوين دوالر ب�ضكل غرامات وعقوبات واإكمال عقوبة بال�ضجن ملدة 
خم�ضة اأ�ضهر مقابل االإدالء ب�ضهادته اأثناء املحاكمة التي يبداأ اختيار 

هيئة املحلفني لها االإثنني.
اآب-اأغ�ضط�س  يف  ب���راغ  األ��ف��ني  مانهاتن  ملنطقة  ال��ع��ام  امل��دع��ي  وق���ال 
ب�ضكل مبا�ضر يف  ترامب  ي��ورط منظمة  بالذنب  االإق��رار  “اتفاق  اإن 
وي�ضلربغ  م��ن  ويطلب  اجلنائية  الن�ضاطات  م��ن  وا���ض��ع��ة  جمموعة 

تقدمي �ضهادة بالغة االأهمية يف املحاكمة املقبلة �ضد ال�ضركة«.
ال�ضابق  الرئي�س  ت��وّرط  ب�ضهادة  االإدالء  االآن  حتى  وي�ضلربغ  ورف�س 

ب�ضكل مبا�ضر يف املخطط املفرت�س.
تطال الدعاوى الق�ضائية �ضركتني تابعتني لعائلة ترامب النا�ضطة 

يف جمال العقارات والغولف وال�ضيافة.
فاإنه يواجه  الق�ضية،  دون��ال��د ترامب يف ه��ذه  ا�ضم  ذك��ر  ع��دم  ورغ��م 
ات��ه��ام��ات م��ع ث��الث��ة م��ن اأب��ن��ائ��ه االأك���رب �ضنا يف حتقيق م��دين اآخر 
تقوده املدعية العامة يف نيويورك ليتي�ضا جيم�س. تتهم جيم�س وهي 
عن  ممتلكاتها  قيمة  وتقليل  بت�ضخيم  ترامب  عائلة  دميوقراطية، 
ق�ضد لتجنب االلتزامات ال�ضريبية واحل�ضول على قرو�س وعقود 

تاأمني ت�ضب يف م�ضلحتها.
�ضد  دوالر  مليون   250 مقدارها  غرامات  لفر�س  مكتبها  وي�ضعى 
يف  التجارية  االأع��م��ال  ممار�ضة  م��ن  عائلته  ومنع  ال�ضابق  الرئي�س 

الوالية.
كما ت�ضعى الدعوى ملنع ثالثة من اأبناء ترامب، هم دونالد جونيور 

واإريك واإيفانكا، من �ضراء عقارات يف نيويورك ملدة خم�س �ضنوات.

نيته خو�س  اإىل  ب�ضدة  ملّ��ح  وال��ذي  عاما   76 البالغ  ترامب  ويواجه 
اأخرى  ق�ضايا  يف  قانونية  اإج���راءات   ،2024 يف  الرئا�ضة  انتخابات 

و�ضفها ب”املطاردة ال�ضعواء«.
بالغة  وث��ائ��ق  م��ع  بالتعامل  يتعلق  ال��ع��دل  ل����وزارة  حتقيق  وي��ط��ال��ه 
ال�ضرية، �ضادرها مكتب التحقيقات الفدرايل من منزله يف فلوريدا 
احلكومية  التحقيقات  م��ن  العديد  اإىل  باالإ�ضافة  ده��م،  عملية  يف 
والفدرالية ب�ضاأن �ضلوعه يف اأحداث الكابيتول يف ال�ضاد�س من كانون 

الثاين-يناير 2021.
مذكرة  االأح����داث  تلك  يف  حتقق  ال��ت��ي  الكونغر�س  جلنة  واأ���ض��درت 
ا�ضتدعاء تطلب من الرئي�س ال�ضابق تقدمي وثائق بحلول الرابع من 
ال�ضهر  منت�ضف  بحلول  ب�ضهادته  واالإدالء  الثاين/نوفمرب  ت�ضرين 

نف�ضه.
ومن دون اأن يوؤكد ما اإذا ت�ضلم ترامب اأمر اال�ضتدعاء، قال حماميه 
وحتليل”  “مراجعة  ع��ل��ى  �ضيعمل  ف��ري��ق��ه  اإن  ووري��ن��غ��ت��ون  دي��ف��ي��د 

الوثيقة و”�ضريد يف �ضكل منا�ضب على هذا االإجراء غري امل�ضبوق«.

متمردو تيغراي يف جنوب اأفريقيا للم�صاركة يف حمادثات �صالم 
•• نريوبي-اأ ف ب

ق����ال م���ت���م���ردو ج��ب��ه��ة حت���ري���ر �ضعب 
اإىل  و���ض��ل��وا  مفاو�ضيهم  اإن  ت��ي��غ��راي 
حمادثات  الإج������راء  اأف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب 
���ض��الم ب��ق��ي��ادة االحت���اد االإف��ري��ق��ي مع 
اإيجاد  اأج��ل  م��ن  االإثيوبية  احلكومة 
امل�ضتمرة  الدامية  للحرب  �ضلمي  حل 

منذ عامني يف البالد.
املفاو�ضات  اأن  املا�ضي  االأ�ضبوع  واأعلن 
القتال  ت�ضاعد  بعد  االث��ن��ني،  �ضتبداأ 
االأخرية،  الفرتة  اإثيوبيا يف  �ضمال  يف 

وهو اأمر اأثار قلق املجتمع الدويل.
اإنها  االإث���ي���وب���ي���ة  احل���ك���وم���ة  وق���ال���ت 
ت�ضاعد  م��ع  امل��ف��او���ض��ات  يف  �ضت�ضارك 
احلرب  الإنهاء  الدبلوما�ضي  ال�ضغط 
اإفريقيا  اأكرب بلد يف  الدائرة يف ثاين 
اأودت  وال��ت��ي  ال�ضكان،  ع��دد  م��ن حيث 
ب���ح���ي���اة اأع���������داد غ����ري م���ع���روف���ة من 
االأرواح وتركت املاليني يف حاجة اإىل 

م�ضاعدات اإن�ضانية.
الناطق  ج��ربي��ه��ي��ووت،  كنديا  واأع��ل��ن 
تيغراي  يف  املتمردين  �ضلطات  با�ضم 
اإفريقيا،  ج��ن��وب  اإىل  ال��وف��د  و���ض��ول 
م�ضاء  ت���وي���رت  ع��ل��ى  ب���ي���ان  وذل�����ك يف 

االأحد.
ب”الوقف  املتمردين  مطالب  وك��رر 
وو�ضول  العدائية  لالأعمال  ال��ف��وري 
عوائق  دون  االإن�����ض��ان��ي��ة  امل�����ض��اع��دات 

وان�ضحاب القوات االإريرتية«.
اأبابا يف بيان  اأدي�س  من جهتها، قالت 
جنوب  اإىل  متوجها  غ��ادر  وف��ده��ا  اإن 
اإفريقيا �ضباح االثنني، م�ضرية اإىل اأن 

“حكومة اإثيوبيا تنظر اإىل املحادثات 
كفر�ضة حلل النزاع �ضلميا«.

اأع��ل��ن��ت يف ال���وق���ت ن��ف�����ض��ه اأن  ل��ك��ن��ه��ا 
على  ���ض��ي��ط��رت��ه��ا  “وا�ضلت  ق���وات���ه���ا 
م���راك���ز ح�����ض��ري��ة رئ��ي�����ض��ي��ة يف االأي����ام 

القليلة املا�ضية” دون اأن حتددها.
ما  اآب-اأغ�ضط�س  القتال يف  وا�ضتوؤنف 
اأدى اإىل انهيار هدنة ا�ضتمرت خم�ضة 
اأ����ض���ه���ر وع�������ودة اجل���ي�������س االإري�������رتي 
القوات  ل���دع���م  امل���ع���رك���ة  ���ض��اح��ة  اإىل 

االإثيوبية.
احلكومة  تعهدت  املا�ضي،  واالأ���ض��ب��وع 

“�ضتنتهي ويعم ال�ضالم«.
واأ����ض���اف اأب��ي��ي احل��ائ��ز ج��ائ��زة نوبل 
�ضتكون  “اإثيوبيا  اخلمي�س  لل�ضالم 
اإىل ما  القتال  ن�ضتمر يف  �ضلمية ولن 

ال نهاية«.
الذي  اليوم  يكون  اأن  يف  “اآمل  وتابع 
تيغراي  يف  اإخ��وان��ن��ا  م��ع  فيه  �ضنعمل 

من اأجل التنمية، قريبا«.
لوقف  ال��دول��ي��ة  ال��دع��وات  وتت�ضاعد 
ت���ي���غ���راي منذ  امل��ت�����ض��اع��د يف  ال��ع��ن��ف 
االإفريقي  ل��الحت��اد  فا�ضلة  حم��اول��ة 
ال�����ض��ه��ر احلايل  ���ض��اب��ق م���ن  يف وق����ت 

واملواقع  امل���ط���ارات  ع��ل��ى  ت�ضتويل  اأن 
املتمردين،  م��ن  االأخ����رى  ال��ف��درال��ي��ة 
االإثيوبية  ال��ق��وات  �ضيطرت  ح��ني  يف 
املنطقة  ب��ل��دات يف  ع��ل��ى  واالإري���رتي���ة 
التي مزقتها احلرب، ما دفع املدنيني 
اإىل ال��ف��رار. واالأ���ض��ب��وع امل��ا���ض��ي، قال 
اأحمد  اأبيي  االإثيوبي  ال���وزراء  رئي�س 
ال���ذي اأر���ض��ل ال��ق��وات احل��ك��وم��ي��ة اإىل 
اإق��ل��ي��م ت��ي��غ��راي يف ت�����ض��ري��ن ال��ث��اين-

نوفمرب 2020 متعهدا حتقيق ن�ضر 
�ضريع على القادة املن�ضقني يف املنطقة 
احلرب  اإن  ال��ب��الد،  �ضمال  يف  الواقعة 

على  امل��ت��ح��ارب��ني  ال��ط��رف��ني  لت�ضجيع 
اجللو�س اإىل طاولة املفاو�ضات.

وقف  اإىل  ال��ق��ت��ال  ا���ض��ت��ئ��ن��اف  واأدى 
اإليها تيغراي،  التي حتتاج  امل�ضاعدات 
عددهم  ال��ب��ال��غ  �ضكانها  م��ع  امل��ع��زول��ة 
���ض��ت��ة م��الي��ني ع��ن ال��ع��امل اخلارجي 
الوقود  ت��واج��ه نق�ضا ح��ادا يف  وال��ت��ي 
واالأغ�����ذي�����ة واالأدوي���������ة وت��ف��ت��ق��ر اإىل 
اأ�ضا�ضية مبا فيها االت�ضاالت  خدمات 

والكهرباء.
عقد جمل�س االأم��ن ال��دويل اجتماعا 
ملناق�ضة  اجلمعة  مغلقة  اأب���واب  خلف 
املتزايدة  واملخاوف  املت�ضاعد  ال�ضراع 
مرمى  يف  املحا�ضرين  املدنيني  على 

النريان.
وقالت املبعوثة االأمريكية لدى االأمم 
املتحدة ليندا توما�س غرينفيلد بعد 
القوات  م���ن  االآالف  اإن  امل���ح���ادث���ات، 
ومتمردي  واالإري�����رتي�����ة  االإث���ي���وب���ي���ة 

تيغراي يخو�ضون قتاال ن�ضطا.
القتال وح�ضيلة  “حجم  اأن  واأ�ضافت 
اأوكرانيا،  يناف�ضان ما نراه يف  القتلى 
االأبرياء عالقون يف مرمى  واملدنيون 

النريان«.
ال�ضراع،  من  عامني  “خالل  وتابعت 
مليون،  ن�����ض��ف  اإىل  ي�����ض��ل  م���ا  ق��ت��ل 
وال����والي����ات امل��ت��ح��دة ق��ل��ق��ة ج����دا من 
الفظائع  م���ن  امل���زي���د  وق����وع  اح��ت��م��ال 
اج���ت���م���ع جمل�س  ك���م���ا  اجل���م���اع���ي���ة«. 
لالحتاد  ال���ت���اب���ع  واالأم��������ن  ال�������ض���الم 
االإف����ري����ق����ي، وه�����و اأب�������رز ه��ي��ئ��ة حلل 
النزاعات، للمرة االأوىل اجلمعة منذ 

ا�ضتئناف القتال يف اآب-اأغ�ضط�س.

�صلوفينيا تنتخب رئي�صها واملحافظون يتطلعون اإىل الثاأر 
نائب  ع��ام��اً(. وه��و  برغلي�س )55 
يف الربملان االأوروبي يحظى بدعم 
روبرت  ال��ل��ي��ربايل  ال����وزراء  رئي�س 
غ��ول��وب ال���ذي ف���از ع��ل��ى يان�ضا يف 

ني�ضان-اأبريل.
ناخب  م���ل���ي���ون   1،7 ن���ح���و  دع�����ي 

للت�ضويت يف هذه االنتخابات.
ويخلف الفائز بوروت باهور )58 
مدة  واليتني  اأم�ضى  ال��ذي  عاما( 

كل منهما خم�س �ضنوات.
بالرئي�س  امل��ل��ق��ب  ب���اه���ور  وي��ت��اب��ع 
احل����زب  ع�������ض���و  “اإن�ضتغرام”، 
اأكر  الدميوقراطي،  اال�ضرتاكي 
على  م�������ض���رتك  األ������ف   134 م����ن 
حيث  االجتماعي،  التوا�ضل  �ضبكة 

غالًبا ما ين�ضر �ضوًرا خا�ضة.

 �صحايا اغت�صاب يف حرب 
النيبال يك�صرن ال�صمت 

•• كامتاندو-اأ ف ب

اأيدي قوات االأمن عندما  التي تعّر�ضت لل�ضرب واالغت�ضاب على  كانت مريا 
كانت طفلة، من بني �ضحايا العنف اجلن�ضي خالل احلرب االأهلية يف النيبال، 

وهي اليوم واحدة من ن�ضاء قليالت ك�ضرن ال�ضمت وقررن رواية معاناتهن.
كانت هجمات امل�ضّلحني وحاالت االإخفاء الق�ضري وقائع يف احلياة اليومية على 

جانَبي اجلمهورية الواقعة يف هماليا خالل التمرد املاوي الذي ا�ضتمر عقدا.
احلكومة  اإىل  املتمردين  اأدخ��ل  �ضالم  باتفاق   2006 العام  يف  ال�ضراع  انتهى 

وتعهد اإحقاق العدالة لّلذين عانوا تداعيات القتال.
اإدانتني فقط  املدنية  املحاكم  اأ�ضدرت  احل��رب،  انتهاء  عاما من   16 بعد  لكن 
اللواتي  ال��ن��اج��ي��ات  االأه��ل��ي��ة، يف ح��ني ت�ضعر  م��ل��ف ج��رائ��م حقبة احل���رب  م��ن 
تعّر�ضن لالغت�ضاب باالإحباط الأن ال�ضدمات التي حلقت بهن اإثر ذلك قوبلت 

بالمباالة ر�ضمية.
بغية  معاناتهن  االآن  يت�ضاركن  ال��ع��دال��ة،  لتحقيق  ���ض��ن��وات  ان��ت��ظ��رن  وب��ع��دم��ا 

احل�ضول على اعرتاف.
“مل ياأتوا حتى على ذكر  قالت مريا، وهو ا�ضم م�ضتعار، لوكالة فران�س بر�س 

ق�ضيتنا. اأقل ما ميكنهم فعله هو االإقرار بوقوع تلك احلوادث«.
كانت مريا تبلغ 12 عاما فقط �ضنة 1999 عندما قب�س عليها مل�ضاركتها يف 

برنامج للتوعية الثقافية يديره املتمردون املاويون.
اأم�ضت اأ�ضهرا يف احلجز قالت اإنها تعر�ضت خاللها لعمليات اغت�ضاب متكررة 

على اأيدي �ضرطيني �ضربوها اأي�ضا بال رحمة.
وروت “كان من ال�ضعب التعرف علي -- كان وجهي منتفخا وج�ضدي متورما. 
كنت اأ�ضعر باأمل م�ضتمر يف بطني وج�ضدي. ما زال يتعني علي تناول اأدوية”. 
قتل اأكر من 17 األف �ضخ�س واأجرب اآالف اآخ��رون على الفرار من منازلهم 
قبل اإبرام اتفاق ال�ضالم يف العام 2006 من قبل احلكومة النيبالية واحلزب 

ال�ضيوعي النيبايل )املاوي(.
وت�ضّمن االتفاق تعهدا باإجراء حتقيقات نزيهة يف الفظائع التي ارتكبت يف وقت 

احلرب.
مل  وال��ل��وات��ي  اجلن�ضي  العنف  م��ن  بالناجيات  تتعلق  ب��ن��ودا  يت�ضّمن  مل  لكنه 
اأي�ضا من خطة  ا�ضُتبعدن  يكّن م�ضتعدات لالإبالغ عّما ح�ضل معهن واللواتي 

تعوي�س ل�ضحايا النزاع.
خالل  االغت�ضاب  ل�ضحايا  الوطنية  “املنظمة  من�ضقة  خ��ادك��ا،  ديفي  وق��ال��ت 
التي  احل��رب  وقعت خالل  االغت�ضاب  “حوادث  بر�س  فران�س  لوكالة  النزاع” 

ا�ضتمرت ع�ضر �ضنوات. يجب على احلكومة االعرتاف باالأمر والتعامل معه«.
خادكا  تعر�ضت  عندما   1997 ال��ع��ام  يف  لتوها  ب���داأت  االأه��ل��ي��ة  احل���رب  ك��ان��ت 
املراهقة يف ذلك الوقت، لالغت�ضاب على اأيدي عنا�ضر من القوات االأمنية حني 
كانت حمتجزة، وفقا لها. ان�ضمت اإىل املتمردين وترّقت ثم اأ�ضبحت نائبة يف 

الربملان، لكنها عانت االكتئاب ل�ضنوات.

م�صّرع برازيلي �صابق حليف 
لبول�صونارو يهاجم ال�صرطة 

•• برازيليا-اأ ف ب

اأطلق ع�ضو �ضابق يف جمل�س ال�ضيوخ الربازيلي ويرتبط بعالقات بالرئي�س 
يدوية  قنابل  ورم��ى  ال�ضرطة  من  عنا�ضر  على  النار  بول�ضونارو،  جايري 
اإ�ضابة اثنني بجروح وذلك خالل حماولة فا�ضلة  اإىل  اأدى  باجتاههم، ما 

له ملنعهم من توقيفه، ح�ضبما اأكدت ال�ضلطات االأحد.
ودان بول�ضونارو على الفور الهجوم امل�ضلح الذي �ضّنه روبرتو جيفر�ضون 

وناأى بنف�ضه عن امل�ضّرع ال�ضابق معتربا اأنه من “قطاع الطرق«.
وكانت املحكمة الفدرالية العليا قد اأمرت باإعادة توقيف جيفر�ضون بعدما 
انتهك �ضروط اإقامته اجلربية مبهاجمته على االنرتنت قا�ضية املحكمة 

العليا كارمن لو�ضيا وو�ضفها باأنها “�ضاحرة” و”موم�س«.
وحت�ضن جيفر�ضون يف منزله الكائن يف منطقة ليفي غا�ضباريان يف والية 

ريو دي جانريو، لثماين �ضاعات.
وقال يف ت�ضجيل فيديو ن�ضره على مواقع التوا�ضل االجتماعي اإنه اأطلق 

النار من �ضالح لكنه اأ�ضاف اأنه مل يكن يق�ضد اإ�ضابة عنا�ضر ال�ضرطة.
اأن جيفر�ضون قاوم عملية توقيفه با�ضتخدام  واأعلنت ال�ضرطة الفدرالية 
“اأ�ضلحة نارية ومتفجرات” لكنه اعتقل يف نهاية املطاف يف امل�ضاء “عقب 

مفاو�ضات مكثفة«.
واأ�ضافت ال�ضرطة اأن �ضرطَيني “اأ�ضيبا بجروح جراء �ضظايا قنبلة يدوية 

األقاها” امل�ضرع ال�ضابق، لكنهما تلقيا رعاية طبية وهما يف حال جيدة.
وندد بول�ضونارو الذي اأر�ضل يف وقت �ضابق وزير العدل اإىل مكان احلادث، 

ب”العمل امل�ضلح” وعرب عن ت�ضامنه مع اجلريحني.
ال�ضرطة  النار على  “كل من يطلق  االأح��د  وقال يف مقابلة متلفزة م�ضاء 
الفدرالية هو من قطاع الطرق”، موؤكدا اأن ال عالقات تربطه بجيفر�ضون 

الذي اأعلن يف 2020 اأن الرئي�س “�ضديقه ال�ضخ�ضي«.
يلتقط  مل  اإن��ه  االجتماعي  التوا�ضل  من�ضات  على  ق��ال  بول�ضونارو  وك��ان 
�ضورا مع جيفر�ضون. لكن ُن�ضرت يف وقت الحق �ضور جتمع الرجلني منذ 

اأ�ضبح بول�ضونارو رئي�ضا يف 2019.
املحكمة  قا�ضية  بحق  جيفر�ضون  ت�ضريحات  دان  بول�ضونارو  اأن  ورغ��م 
جيفر�ضون  ب�ضاأن  املحكمة  جتريها  التي  التحقيقات  اأي�ضا  انتقد  العليا، 

والتي يعتقد اأنها جتري “دون اأي دعم يف الد�ضتور«.
وتاأتي املواجهة امل�ضلحة قبل اأ�ضبوع فقط من الدورة الثانية لالنتخابات 
الرئا�ضية التي يتناف�س فيه بول�ضونارو والرئي�س ال�ضابق الي�ضاري لوي�س 

اإينا�ضيو لوال دا �ضيلفا.
اأن  “ال ميكن الأي �ضخ�س يحرتم الدميوقراطية  وكتب لوال على تويرت 
يقبل باالهانات بحق كارمن لو�ضيا. لقد ت�ضببوا ب�ضرخ عنيف يف املجتمع. 
�ضاهدناه  كالذي  ت�ضرفا  يوّلد  وه��ذا  الدميوقراطية.  القيم  لتدمري  اآل��ة 

اليوم«.

يف  الرئا�ضة  من�ضب  ت�ضغل  ام���راأة 
ه���ذا ال��ب��ل��د ال����ذي ك���ان ج�����زءاً من 
يوغو�ضالفيا ال�ضابقة، وان�ضم اإىل 
االحتاد االأوروبي يف العام 2004. 
وا�ضتهرت امل�ضوؤولة ال�ضابقة لهيئة 
ال�ضلوفينية  ال���ب���ي���ان���ات  ح���م���اي���ة 
االأوىل  ال�����ض��ي��دة  م�����ض��ال��ح  بتمثيل 
للواليات املتحدة ال�ضابقة ميالنيا 

ترامب، املتحدرة من �ضلوفينيا.
ب�ضبب  لالنتقادات  تعر�ضها  وبعد 
املربحة  اال���ض��ت��ث��م��اري��ة  االأن�����ض��ط��ة 
لزوجها، نالت دعم ميالن كوكان، 
يف  امل�ضتقلة  ل�ضلوفينيا  رئي�س  اأول 

العام 1991.
ك���������ذل���������ك ي���������دخ���������ل ال�������������ض������ب������اق 
ميالن  اال�ضرتاكي  الدميوقراطي 

ال�ضغرية  ال��دول��ة  ناخبو  و�ضيعود 
مليون   2 �ضكانها  ع��دد  يبلغ  التي 
يف  االق�����رتاع  ���ض��ن��ادي��ق  اإىل  ن�ضمة 
الثاين-نوفمرب  ت�������ض���ري���ن   13

لالختيار بينهما.
وي����خ����و�����س ل����وغ����ار االن���ت���خ���اب���ات 
جذب  اأم���ل  على  م�ضتقل  كمر�ضح 
ال��ن��اخ��ب��ني م���ن ج��م��ي��ع االأط�����راف، 
اأع���م���دة احلزب  اأح����د  ُي��ع��د  اأن����ه  اإال 
حزب  ال�ضلوفيني،  الدميوقراطي 
ياني�س  ال�����ض��اب��ق  ال�������وزراء  رئ��ي�����س 
الربيع  يف  ب��ه  اأط��ي��ح  ال���ذي  يان�ضا 
اأث����ارت ج���دال تخللتها  ب��ع��د والي���ة 

تظاهرات عدة.
ن��ات��ا���ض��ا بريت�س  وت���اأم���ل امل��ح��ام��ي��ة 
اأول  اأن ت�ضبح  مو�ضار )54 عاماً( 

•• ليوبليانا-اأ ف ب

النتخاب  ال�����ض��ل��وف��ي��ن��ي��ون  ����ض���وت 
رئي�ضهم، وهو من�ضب بروتوكويل، 
اإىل  امل���ح���اف���ظ���ني  ت���ط���ل���ع  ظ����ل  يف 
ال���ث���اأر م��ن ه��زمي��ت��ه��م ال��ف��ادح��ة يف 
ني�ضان- الت�ضريعية يف  االنتخابات 
اأب����ري����ل. وت�������ض���در ال�����ض��ب��اق وزي���ر 
لوغار.  ان����زه  ال�����ض��اب��ق  اخل��ارج��ي��ة 
النهائية  ���ض��ب��ه  ل��ل��ن��ت��ائ��ج  ووف���ق���ا 
من   99،9% ب����ف����رز  امل���ت���ع���ل���ق���ة 
االأ�ضوات، ح�ضل ال�ضيا�ضي املحافظ 
البالغ من العمر 46 عاًما على ما 
االأ�ضوات،  م��ن   34% م��ن  يقرب 
للمحامية   27% اأقل من  مقابل 
ناتا�ضا بريك مو�ضار )54 عاما(. 

ال�صني ت�صجل 1076 اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا 
•• بكني-رويرتز

ال�ضني  اإن  االثنني  اأم�س  الوطنية  ال�ضحة  قالت جلنة 
�ضجلت 1076 اإ�ضابة جديدة بكوفيد-19 اأم�س االأول 
و855  باأعرا�س  اإ�ضابة م�ضحوبة   221 منها  االأح��د 

بدون اأعرا�س.
منها  ال�ضابق  ال��ي��وم  يف  اإ���ض��اب��ة   998 ال��ب��الد  و�ضجلت 
بدون  و791  ب���اأع���را����س  م�����ض��ح��وب��ة  اإ����ض���اب���ات   207

اأعرا�س.
العدد  ليظل  ج��دي��دة  وف��ي��ات  اأي  ال�����ض��ني  ت��ر���ض��د  ومل 

االإجمايل عند 5226.
 257583 االأح��د  حتى  الرئي�ضي  ال�ضني  بر  و�ضجل 

اإ�ضابة موؤكدة م�ضحوبة باأعرا�س.
املحلية  احلكومة  بيانات  اأظ��ه��رت  بكني  العا�ضمة  ويف 
وحالتني  باأعرا�س  م�ضحوبة  اإ�ضابات  ثماين  ت�ضجيل 
باأعرا�س  اإ���ض��اب��ات  �ضبع  وذل��ك مقابل  اأع��را���س،  ب��دون 

وحالة واحدة بدون اأعرا�س يف اليوم ال�ضابق.
ويف �ضنغهاي، ذكرت هيئة ال�ضحة املحلية اأن املركز املايل 
ال�ضيني �ضجل اإ�ضابة واحدة م�ضحوبة باأعرا�س و11 
اإ�ضابات  اأي  ت�ضجيل  اأع��را���س، مقابل عدم  ب��دون  حالة 

باأعرا�س و12 بدون اأعرا�س يف اليوم ال�ضابق.
جنوب  يف  ال��واق��ع  للتكنولوجيا  �ضنت�ضن  مركز  و�ضجل 
بكوفيد-19  ج��دي��دة  حملية  اإ���ض��اب��ات  ث��الث  ال�ضني 

مقابل 11 يف اليوم ال�ضابق.

Date 25/ 10/ 2022  Issue No : 13680
SHARJAH FEDERAL COURT 

Notification to Attend Remote Video Meeting
In Case No. (SHCFICILABMIN2022/0007211)

Notification by publication in wide-circulation newspaper in both Arabic and English
Upon the request of Plaintiff : Al Hamy Metals Factory LLC
To Defendant : Moamen Haq Khandakar Abdul Haq
The Plaintiff filed the lawsuit claiming:
1- To Compel the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED 10000 as monetary 
and moral compensation and the legal interest by 9% from the date of judicial claim on 
12/08/2022 until full payment
2- To Compel the Defendant to pay the charges, expenses and attorney's fees.
You're required to be present the video meeting no. EM00047535 scheduled on 08/11/2022 
at 08:30 which will be hold in Sharjah Federal Court, one-day labor department, fourth 
circuit, remotely via video through the Ministry of Justice website http://smartjustice.moj.
gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search, video sessions/meetings portal, either in person or by 
a legal proxy person, or scan the code below with your phone's camera
Meeting Information:
Meeting No. EM00047535
You can submit the plea to the lawsuit and attach the documents through the electronic 
system after the court is given you permission to do so. 

Customer Happiness Center 
Shamma Ahmed Rashid Al Salman

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608Date 25/ 10/ 2022  Issue No : 13680
Dubai Courts of First Instance 

Notification payment by Publication
In Execution No 1771/2022/208 civil execution
To be Considered before : Execution Circuit No 228
Subject matter of the Execution : Executing the judgment issued in lawsuit No. 
198/2022, extending partial by paying the executed amount of (AED 760,159), 
including fees and expenses
Plaintiff : Nellya Abacharaeva
Address : Emirate of Dubai, Business Bay, Burj Khalifa Street, Prime Tower 10th 
Floor Tel : 3352200/04 - Fax : 3352200/04/ Makani No/2583686879
Name of the person to be notified : Zakir Abacharaev, in his capacity as a 
Defendant
Subject matter of the Notification : The Plaintiff has filed the above-mentioned 
executive lawsuit against you and obliges you to pay the amount executed of AED 
760,159.00 to the Plaintiff or the treasury of the court. Accordingly, the court will 
initiate the executive procedures against you in the event of non-compliance with 
the said decision within 15days from the date of publication this Notification.
Prepared by : Amina Ahmed Falknaz 
Date of accreditation : 24/10/2022 at 11:10:4 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 25/ 10/ 2022  Issue No : 13680
Notification by publication 

File No. 1155/2022 - Business Execution
As per the request of Al Watania AlMotaqadima General Trading (the 
prevailing party)
To the convicted : Mina Al Arab Supermarket LLC
To the convicted : Mina Al Jazeera Supermarket LLC
Be informed that he Court of Ras Al-Khaimah issued a judgement dated 
22-11 2021 in case No. 627/2021 commercial partial, committing you 
to pay AED 501603.60 including fees and expenses, since the above 
prevailing party has executed the judgment and registered with the above 
number, you are charged with executing the above within 15 days counted 
on the reporting date. In case of failure, the court will take the appropriate 
legal actions to enforce your to execute the judgment and fees.
Execution department 
Noura Abdul Rahman Abdullah

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70608Date 25/ 10/ 2022  Issue No : 13680
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO 17273 / 2022 
Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: SHERIN AMBIKA SOM 

(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 63004 AED

Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the 
respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner until an 
amount of 63004 AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle that was 
issued and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn't provide any action 

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2019 RED Nissan X-Trail 13 Abu Dhabi 50728

Therefore, we first warn you to pay 63004 AED within a maximum of one week from the 
date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures against you 
to collect our rights in accordance with the law, with your obligation to pay expenses and 
lawyer fees, with the disclaimer of the responsibility of the notifying bank for any personal 
property that may be inside the car
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

NOTARIZED NOTICE 
BY PUBLICATION

70392
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املال والأعمال
جمموعة كيزاد ت�صتقطب ا�صتثمارًا جديدًا بقيمة 552 مليون درهم 

الزيودي: تفعيل 
م�ش�همة القط�ع اخل��س 

يف عملية �شنع القرار
وب����دوره ق���ال م��ع��ايل ث���اين الزيودي 
ب���ث���ت خالل  ل����ه  ك��ل��م��ة م�������ض���ورة  يف 
املهم  بالدور  اأ�ضيد  اأن  “اأود  املنتدى: 
واجلهود الدوؤوبة التي تبذلها غرف 
االأعمال  قطاع  م�ضالح  حلماية  دب��ي 
باعتبارها  دب����ي،  وت��وا���ض��ل  امل��ح��ل��ي. 
م���رك���زاً جت���اري���اً ع��امل��ي��اً، ال��ع��م��ل على 
اال�ضتثمارات  م��ن  امل��زي��د  ا�ضتقطاب 
ت�ضريع  ت�����ض��ه��م يف  ال��ت��ي  وال�����ض��رك��ات 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة االق���ت�������ض���ادي���ة يف 

االإمارة«.
“ت�ضهد دولة  واأ�ضاف معاليه قائاًل: 
االإم���ارات اليوم حت��والت ك��ربى على 
امل�ضتوى االقت�ضادي حيث مت اإطالق 
تقوم على  اقت�ضادية طموحة  اأجندة 
واالبتكار  امل��ع��رف��ة  ه���ي  اأرب�����ع  رك���ائ���ز 
قمنا  كما  وامل���واه���ب،  والتكنولوجيا 
املزيد  توفري  هدفها  �ضيا�ضات  بو�ضع 
االأعمال.  ق��ط��اع  اأم����ام  ال��ف��ر���س  م��ن 
حماور  اأح��د  الدولية  التجارة  وتعد 
الروؤية االقت�ضادية للدولة، حيث مت 
توقيع العديد من اتفاقيات ال�ضراكة 
العديد  م���ع  ال�����ض��ام��ل��ة  االق��ت�����ض��ادي��ة 
ال���ع���امل«.  واخ��ت��ت��م معاليه  م��ن دول 
اخلطط  ه���ذه  جن���اح  “اإن  ب��ال��ق��ول: 
يتطلب ا�ضتمرار ت�ضافر اجلهود بني 
امل�ضتويني  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 
عالقات  وتعزيز  واالحت���ادي،  املحلي 
القطاعني  ب���ني  ال��ق��ائ��م��ة  ال�����ض��راك��ة 
احل��ك��وم��ي واخل���ا����س. وت��ل��ع��ب غرف 
امللتقى،  دب��ي م��ن خ��الل تنظيم ه��ذا 
ال�ضراكة  ه��ذه  تعزيز  يف  ف��اع��اًل  دوراً 
اف�ضل  م�ضتويات  نحو  بها  واالنتقال 
القطاع  م�ضاهمة  تفعيل  خ��الل  م��ن 

اخلا�س يف عملية �ضنع القرار«.

•• دبي _الفجر:

على  امل�ضتمر  حر�ضها  م��ن  ان��ط��الق��اً 
تقوم  ال��ت��ي  ال��ق��وي��ة  االأ���ض�����س  تر�ضيخ 
يف  املحلي  االقت�ضاد  منظومة  عليها 
ال�ضراكة  ع��الق��ات  وتطوير  االإم����ارة، 
القائمة مع جمتمع االأعمال املحلي، 
املجال�س  اأع�����ض��اء  م�ضاهمة  وت��ع��زي��ز 
مظلة  حت��ت  املن�ضوية  اال���ض��ت�����ض��اري��ة 
القرار،  �ضناعة  عملية  يف  دبي  غرف 
نظمت غرف دبي اأم�س الن�ضخة االأوىل 
وال�ضراكة”  “التوا�ضل  منتدى  من 
االأفكار  لتبادل  ليكون من�ضة مثالية 
واحل���ل���ول وال��ت��و���ض��ي��ات، ال��ت��ي تعزز 
اال�ضت�ضارية  املجال�س  اأع�ضاء  اإ�ضراك 
للغرف وممثلي قطاع االأعمال املحلي 
يف عملية ر�ضم ا�ضرتاتيجيات وخطط 
العمل امل�ضتقبلية مب�ضاركة اأكر من 
100 م��ن ق��ادة االأع��م��ال يف القطاع 
اخلا�س. ويكت�ضب املنتدى الذي اأقيم 
االقت�ضادية  “التحوالت  �ضعار  حتت 
ال��ع��امل��ي��ة وت���اأث���ريه���ا ع��ل��ى االأع���م���ال 
اأهمية  املحلية والدولية والرقمية”، 
خا�ضة كونه ياأتي يف مرحلة مف�ضلية 
ت��ع��م��ل ف��ي��ه��ا غ���رف دب���ي ع��ل��ى تعزيز 
واخلا�س،  ال��ع��ام  القطاعني  ���ض��راك��ة 
وتر�ضيخ ح�ضورها كالذراع التنموية 
االأه����م الإم����ارة دب���ي، وت��و���ض��ي��ع نطاق 
على  والعمل  العامل،  حول  �ضراكاتها 
ا�ضتقطاب ال�ضركات العاملية لالإمارة، 
لهذا  االإيجابية  االنعكا�ضات  واإب����راز 
االأعمال  ق��ط��اع  على  امل��ت��ج��دد  ال���دور 
كعا�ضمة  دب��ي  مكانة  وع��ل��ى  امل��ح��ل��ي، 

عاملية لالقت�ضاد والتجارة.

من�شة مث�لية لتفعيل ال�شراكة
���ض��ه��د امل��ن��ت��دى م�����ض��ارك��ة ن��خ��ب��ة من 
كبار ال�ضخ�ضيات و�ضناع القرار على 

االق���ت�������ض���ادي، ك���ا����ض���ف���اً ع����ن اإط�����الق 
جمموعات  بتمكني  خ��ا���ض��ة  م���ب���ادرة 
بلورة  واإع��ادة  �ضياغة  تعيد  االأعمال، 
االأعمال  امل��ن��اط مب��ج��م��وع��ات  ال����دور 
الدور  ه��ذا  وتفعيل  م��درو���س،  ب�ضكل 
مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع م��ت��ط��ل��ب��ات املرحلة 

املقبلة.
ال��غ��ري��ر ع��ن خ��ط��ة لتو�ضيع  وك�����ض��ف 
متثله�����ا  ال���ت���ي  ال���ق���ط���اع���ات  ع�����دد 
 100 اإىل  االأع����م����ال  جم��م��وع��������������������ات 
الثانوية  ال��ق��ط��اع��ات  ت��غ��ط��ي  ق��ط��اع 
�����ض����م����ن امل�������ج�������االت وال���������ض����ن����اع����ات 
الرئي�ضية  االقت�ضادية  والقطاع�������ات 
ه���ذه اخلطوة  ان  م��ع��ت��رباً  امل��ت��ن��وع��ة، 
اإيجابية هائلة  انعكا�ضات  لها  �ضتكون 
تنتاف�ض�����ية  وتعزي����������ز  متثيل  على 
يف  االقت�ضادية  القطاع��������ات  جميع 

اإمارة دبي.
وحت�������دث ال���غ���ري���ر ع����ن م����رك����ز دبي 
�ضت�ضرف  ال���ذي  العائلية  لل�ضركات 
عليه غرفة جت��ارة دبي وال��ذي �ضيتم 
اإط���الق���ه ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال��ع��ام احل���ايل، 
املركز �ضريكز على تعزيز  ان  معترباً 
ت��ن��اف�����ض��ي��ة ال�������ض���رك���ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة يف 
ا���ض��ت��دام��ت��ه��ا، وتعزيز  دب���ي، و���ض��م��ان 

م�ضاهمتها يف منو اقت�ضاد االإمارة.

و���ض��ل��ط ال��غ��ري��ر ال�����ض��وء ع��ل��ى اأهمية 
واالهتمام  ال��ع��م��الء  ���ض��ع��ادة  ت��ع��زي��ز 
معامالتهم،  وت�ضهيل  مبتطلباتهم 
جديدة  اإدارة  ت��اأ���ض��ي�����س  ع���ن  ك��ا���ض��ف��اً 
مهامها تعزيز واإثراء جتارب العمالء 
التوا�ضل  ن��ق��اط  جميع  ام��ت��داد  على 
ان  دب��ي، م�ضيفاً  والتفاعل مع غرف 
�ضاأنها  ذلك يعد خطوة متقدمة من 
االأعمال  ملجتمع  م�ضافة  قيمة  خلق 
واأدوار  م���ه���ام  ت�����ض��م��ل  الأن���ه���ا  ن���ظ���راً 
تت�ضق مع  واآل��ي��ات وم��ب��ادرات جديدة 
للغرف،  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  االأول���وي���ات 

وترك����ز على �ضعادة العميل. 
غرف  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  واأ����ض���ار 
اجلديدة  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اإىل  دب���ي 
ل��الت�����ض��������������������������ال امل���وؤ����ض�������ض���ي ال���ت���ي مت 
ت��ط��وي��ره��������������������������ا واع���ت���م���اده���ا م���وؤخ���راً 
والتي  امل��ق��ب��ل��ة،  ال���ث���الث  ل��ل�����ض��ن��وات 
وت�����ض��ه��ي��ل قنوات  ت��ف��ع��ي��ل  ت�����ض��ت��ه��دف 
املوؤ�ض�ضي،  واالت���������ض����ال  ال���ت���وا����ض���ل 
االإعالمي  التفاعل  مبادرات  وتعزيز 
املعنية  واجل�����ه�����ات  االأط�����������راف  م����ع 
جهود  لدعم  وعاملياً  واإقليمياً  حملياً 
غ�����رف دب�����ي يف حت��ق��ي��ق االأول�����وي�����ات 
النمو  م�ضرية  وقيادة  اال�ضرتاتيجية 

االقت�ضادي لالإمارة.

اهلل  عبد  العزيز  عبد  معايل  راأ�ضهم 
غرف  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��غ��ري��ر، 
دب������ي، وم����ع����ايل ال���دك���ت���ور ث�����اين بن 
اأحمد ال��زي��ودي، وزي��ر دول��ة للتجارة 
م�ضورة  كلمة  األقى  ال��ذي  اخلارجية 
وم��ع��ايل عمر  ال��ف��ي��دي��و،  تقنية  ع��رب 
للذكاء  دول��ة  وزي��ر  العلماء،  �ضلطان 
الرقمي  واالق��ت�����ض��اد  اال���ض��ط��ن��اع��ي 
وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د، رئي�س 
لالقت�ضاد  دب��ي  غرفة  اإدارة  جمل�س 
�ضعيد  ه������الل  و�����ض����ع����ادة  ال����رق����م����ي، 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ن���ائ���ب  امل�����ري، 
بن  العاملية، وحممد علي  دبي  غرفة 
را���ض��د ل��وت��اه، م��دي��ر ع��ام غ��رف دبي، 
واملجال�س  االإدارة  جمال�س  واأع�ضاء 
اال���ض��ت�����ض��اري��ة ل��غ��رف��ة جت�����ارة دب���ي، 
وغ���رف���ة دب����ي ال��ع��امل��ي��ة وغ���رف���ة دبي 
العاملة جميعها  الرقمي،  لالقت�ضاد 

حتت مظلة غرف دبي. 
تتيح  تفاعلية  من�ضة  املنتدى  ووف��ر 
الأع�ضاء املجال�س اال�ضت�ضارية الذين 
املحلي  االأع����م����ال  مي��ث��ل��ون جم��ت��م��ع 
ال��ت��وا���ض��ل امل��ب��ا���ض��ر م���ع ك��ب��ار �ضناع 
ال���ق���رار يف غ���رف دب����ي، ح��ي��ث ي�ضكل 
املنتدى حلقة و�ضل متّكن امل�ضاركني 
روؤي���ت���ه���م ح����ول تعزيز  ت���ق���دمي  م���ن 

نحو  دب��ي  يف  امل�ضتدامة  التنمية  دف��ع 
والنجاح.  التميز  م��ن  ج��دي��دة  اآف���اق 
الهدف  ه��ذا  اإىل  الو�ضول  ب��اأن  ونثق 
���ض��ي��ت��ح��ق��ق ب�����ض��ك��ل اأ����ض���رع م���ن خالل 
الدعم  اأن����واع  ك��اف��ة  ب��ت��ق��دمي  قيامنا 
جمتمع  اإىل  واالإر������ض�����اد  وال��ت��وج��ي��ه 

االأعمال باالإمارة«.
من  “نهدف  قائاًل:  معاليه  واأ�ضاف 
خالل تنظيم هذا املنتدى اإىل اإيجاد 
من�ضة تفاعلية تعزز قنوات التوا�ضل 
وال�ضراكة القائمة بيننا وبني �ضركات 
باملجال�س  امل��م��ث��ل��ة  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
معاً  العمل  لنا  وتتيح  اال�ضت�ضارية، 
اال�ضرتاتيجية  اأول��وي��ات��ن��ا  لتحقيق 
املحفزة  البيئة  حت�ضني  يف  املتمثلة 
ل���ن���م���و االأع������م������ال يف دب�������ي، وج�����ذب 
اإىل  العاملية  واال�ضتثمارات  ال�ضركات 
الغرفة  اأع�����ض��اء  تو�ضع  وق��ي��ادة  دب���ي، 
وتنمية  اخل����ارج����ي����ة،  االأ�������ض������واق  يف 
باالإ�ضافة  ل��دب��ي  الرقمي  االقت�ضاد 
اإىل تعزيز كفاءة املنظومة الت�ضريعية 

والتنظيمية.«

الغرير: مب�درات
 وخطط نوعية

عدد  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  معاليه  ول��ف��ت 

وخطط  املحلي،  االقت�ضاد  منظومة 
العملية  واحل��ل��ول  االأع��م��ال،  تطوير 
ال�ضتقطاب  ت��ب��ن��ي��ه��ا  مي���ك���ن  ال����ت����ي 
ال��ك��ف��اءات وامل���واه���ب.  واأت���اح املنتدى 
الق�ضايا  ومعاجلة  ملناق�ضة  الفر�ضة 
امل�ضرية  يف  امل��ه��م��ة  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
وم�ضاركة  دب��ي،  الإم���ارة  االقت�ضادية 
لل�ضركات  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ت��ط��ل��ع��ات 
وتعزيز  والرقمية،  والدولية  املحلية 
وحتقيق  وال��ت�����ض��ري��ع��ات  ال�����ض��ي��ا���ض��ات 
واالرتقاء  العمالء،  خدمة  يف  التمّيز 
الرقمية  واحل���ل���ول  االب���ت���ك���ار  ب�����دور 
م�ضرية  دف��ع  يف  العاملية  وال�����ض��راك��ات 
التنمية االقت�ضادية يف دبي وتر�ضيخ 
مكانة االإمارة الرائدة على موؤ�ضرات 

التناف�ضية االقت�ضادية العاملية.

الغرير: ال�شراكة والتوا�شل 
يدعم اأولوي�تن� ال�شرتاتيجية

وخ������الل ك��ل��م��ت��ه االف���ت���ت���اح���ي���ة، قال 
معايل عبد العزيز عبد اهلل الغرير: 
“نحر�س يف غرف دبي على مد ج�ضور 
التعاون مع خمتلف قطاعات االأعمال 
واأ�ضحاب امل�ضلحة يف االإمارة، وتعزيز 
القائمة بني  اال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة 
القطاعني احلكومي واخلا�س بهدف 

اأع�ضاء غرف دبي حتى بداية اأكتوبر 
األف   324 م���ن  اأك����ر  ب��ل��غ   2022
ع�����ض��و، وب��ن�����ض��ب��ة من���و ���ض��ن��وي��ة بلغت 
%15، معترباً ان العام احلايل �ضهد 
اال�ضرتاتيجية  االأول���وي���ات  م��راج��ع��ة 
القيادة  روؤي����ة  م��ع  لتن�ضجم  ل��ل��غ��رف 
ال�������ض���وء على  ال���ر����ض���ي���دة، م�����ض��ل��ط��اً 
تنفيذها  التي مت  امل��ب��ادرات  ع��دد من 

لتحقيق االأهداف اال�ضرتاتيجية.
غرف  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وك�����ض��ف 
متخ�ض�س  ق��ط��اع  تاأ�ضي�س  ع��ن  دب���ي 
ب���دع���م م�����ض��ال��ح جم��ت��م��ع االأع����م����ال 
مهام�������ه  دب���ي،  جت���ارة  غ��رف��ة  �ضمن 
ال�ضيا�ضات  جمال  يف  الدعم  توف��ي������ر 
والت�ضريعات للغرف الثالث، وتطوير 
والت�ض�������ريعية  القانونية  املنظومة 
يتوافق  مب��ا  االأع���م���ال  لنمو  امل��ح��ف��زة 
حكومة  واأولويات  ا�ضرتاتيجيات  مع 

دبي.
ولفت الغرير اإىل اأن القطاع اجلديد 
م�ضالح  ل��دع��م  ت��اأ���ض��ي�����ض��ه  مت  ال����ذي 
ب����داأ ممار�ضة  جم��ت��م��ع االأع���م���ال ق���د 
مهامه، وو�ضع ا�ضرتاتيجيات وبرامج 
م�ضاهمة  ت���ع���زز  م�����ب�����ادرات  واأط����ل����ق 
حتت  املن�ضوية  االأع��م��ال  جمموعات 
النمو  م�������ض���رية  يف  ال���غ���رف���ة  م��ظ��ل��ة 

غرف دبي تنظم الن�صخة الأوىل من منتدى التوا�صل وال�صراكة بح�صور  كبار قادة الأعمال يف القطاع اخلا�س

املتكاملة،  اأعمالنا  منظومة  امتداد  اأبوظبيعلى  يف  الدائري  االقت�ضاد 
البال�ضتيكية”  اللدائن  ل�ضناعة  ب�”رينوفيت  نرحب  اأن  ي�ضرنا  ولذلك 
�ضمن اأ�ضرة جمموعة كيزاد.. و�ضتحر�س املن�ضاأة اجلديدة على تطبيق 
البال�ضتيك  اإن��ت��اج  جم��ال  يف  واال���ض��ت��دام��ة  التكنولوجيا  معايري  اأع��ل��ى 

واإعادة ت�ضنيعالنفايات البال�ضتيكية«. 
ا�ضتقطاب  كيزاد  يف  البال�ضتيكية  اللدائن  جممع  “يوا�ضل  واأ���ض��اف: 
القيمة  اإ�ضافة  على  القادرة  وال�ضركات  امل�ضنعني  من  وا�ضعة  جمموعة 
االأولية  امل��واد  على  احل�ضول  �ضهولة  بف�ضل  وذل��ك  اأبوظبي  اإم��ارة  اإىل 

نتيجة لوجود املوردين يف املجمع، والربط 
املبا�ضر باالأ�ضواق العاملية.. و�ضي�ضيف هذا امل�ضروع الكثري اإىل منظومة 
ال��ع��م��ل مب���ا ي��ر���ض��خ م��ك��ان��ة اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي م���رك���زا ���ض��ن��اع��ي��ا تناف�ضيا 

م�ضتداما«. 

درهم اإماراتي )150 مليون دوالر اأمريكي(، لتطوير من�ضاأتها اجلديدة 
اللدائن  جم��م��ع  �ضمن  م��رب��ع  م��رت   30،000 م�ضاحتها  اأر�����س  ع��ل��ى 

البال�ضتيكية يف كيزاد. 
من جانبها �ضتخ�ض�س جمموعة كيزاد اأر�ضا م�ضاحتها 38،000 مرت 
مربع جماورة لالأر�س الرئي�ضية التي �ضيتم عليها ت�ضييد املن�ضاأة، وذلك 

بهدف خدمة عمليات التو�ضع امل�ضتقبلية. 
دولة   47 يف  الأعمالها  وا���ض��ع  بح�ضور  رايت”  “ج�ضت  �ضركة  وتتمتع 
حول العامل، وتعد من ال�ضركات العاملية الرائدة يف توفريحلول االإك�ضاء 
اخل��ارج��ي وو���ض��ائ��ل ال��ط��ب��اع��ة.. وتنفذ ه��ذا امل�����ض��روع م��ن خ��الل �ضركة 
“رينوفيت لل�ضناعات البال�ضتيكية” التابعة لها واملتخ�ض�ضة يف توفري 

حلول اإعادة التدوير للعمليات ال�ضناعية حول العامل. 
ومن املتوقع اأن توظف ال�ضركة كامل قدراتها واأف�ضل املمار�ضات املتبعة 

يف هذا املجال عند ت�ضييد املن�ضاأة اجلديدة يف اإمارة اأبوظبي، لتقدم بذلك 
اأحد اأكر م�ضاريع اللدائن البال�ضتيكية تطوراً وا�ضتدامة يف املنطقة. 

تدعم هذه االتفاقية االأهداف الرئي�ضية للمبادرة اال�ضرتاتيجية لدولة 
االإمارات لتحقيق احلياد املناخي بحلول 2050، وجهود ا�ضرتاتيجية 
اأحد  الدائري  االقت�ضاد  نحو  االنتقال  ي�ضكل  التي  ال�ضناعية  اأبوظبي 

اأهم ركائزها. 
و�ضت�ضتفيد املن�ضاأة من اإطالق اأول بور�ضة اإلكرتونية يف العامل لتداول 
اأر�ضدة الكربون وغرفة املقا�ضة اخلا�ضة به يف اإمارة اأبوظبي والتي تعد 

االأوىل من نوعها يف العامل. 
خليفة  مناطق   - التنفيذي  الرئي�س  االأح��م��د،  اخل�ضر  حممد  وق���ال 
االقت�ضادية اأبوظبي – جمموعة كيزاد: “تلتزم جمموعة كيزاد يف اإطار 
الروؤية اال�ضرتاتيجية للقيادة الر�ضيدة للقطاع ال�ضناعي، بدعم مناذج 

•• اأبوظبي-وام

اأعلنت مناطق خليفة االقت�ضادية اأبوظبي “جمموعة كيزاد” العاملة 
�ضمن حمفظة املدن االقت�ضادية واملناطق احلرة التابعة ملجموعة موانئ 
اللوج�ضتية يف  والتجارة واخلدمات  لل�ضناعة  املتكامل  واملركز  اأبوظبي 
اللدائن  ل�ضناعة  “رينوفيت  �ضركة  مع  اتفاقية  توقيع  اأبوظبي  اإم��ارة 
البال�ضتيكية” التابعة لل�ضركة ال�ضناعية الرائدة “ج�ضت رايت” وذلك 
لتاأ�ضي�س من�ضاأة متطورة الإعادة التدوير يف جممع اللدائن البال�ضتيكية 

يف كيزاد. 
مبوجب  البال�ضتيكية  ال��ل��دائ��ن  ل�ضناعة  ري��ن��وف��ي��ت  ���ض��رك��ة  و���ض��ت��ق��وم 
اأبوظبي  اإم��ارة  والتي تعد خطوة تدعم جهود حتول  املوقعة  االتفاقية 
اإىل االقت�ضاد الدائري بتوظيف ا�ضتثمار ت�ضل قيمته اإىل 552 مليون 

% من اأ�صهمها يف �صوق دبي املايل  اإمباور تعلن نيتها اإدراج 10 

•• دبي-وام

الأنظمة  االإم��ارات  موؤ�ض�ضة  اأعلنت 
اأكرب  التربيد املركزي “اإمباور”، 
املناطق يف  م��زود خلدمات تربيد 
العامل، اليوم عزمها امل�ضي قدماً 
واإدراج  اأويل  ع��ام  ط��رح  عملية  يف 
جزء من اأ�ضهمها العادية للتداول 

يف �ضوق دبي املايل. 
موؤمتر  يف  اإمباور”   “ وك�����ض��ف��ت 
“مليار  اإت��اح��ة  عن  اأم�س  �ضحفي 
ا�ضمية  بقيمة  لالكتتاب  �ضهم” 
لل�ضهم  ف���ل���و����س  ع�������ض���رة  ق����دره����ا 
ال��واح��د، ومت��ث��ل ه��ذه االأ���ض��ه��م ما 
راأ�س  اإج��م��ايل  م��ن   %10 ن�ضبته 

مال “اإمباور«. 
االأ�ضهم  ب��ي��ع  ال���ط���رح  يت�ضمن  و 
احلالية اململوكة اإجمااًل من هيئة 
كهرباء ومياه دبي “ديوا” و�ضركة 
االإمارات باور انف�ضتمنت، اململوكة 
مبا�ضر  غ���ري  وب�����ض��ك��ل  ب��ال��ك��ام��ل 
ل�ضركة دبي القاب�ضة ي�ضار اإليهما 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ���ض��ع��ف��ار،  ب��ن 
مل���وؤ����ض�������ض���ة االإم��������������ارات الأن���ظ���م���ة 
 “ املركزي”اإمباور”:  ال��ت��ربي��د 
تبلغ  �ضوقية  ح�ضة  امتالكها  مع 
80% يف اإمارة دبي ، فاإن ’اإمباور‘ 
ال�ضريع  االقت�ضادي  النمو  تدعم 
الوقت  يف  منه  وت�ضتفيد  للمدينة 
التوجهات  ذل����ك  وي�����ض��م��ل  ذات�����ه. 
البنية  اأعمال  الكربى مثل تو�ضع 
ال�ضكان،  ع��دد  وت��ن��ام��ي  التحتية، 
واملناخ احلار، والتي تت�ضارع معها 
اأكر  تربيد  خدمات  اإىل  احلاجة 
اإحدى  ب�ضفتها  وا�ضتدامة.  كفاءة 
تقدمي  يف  ال�����رائ�����دة  ال�������ض���رك���ات 
بتقنيات  املناطق  ت��ربي��د  خ��دم��ات 
م��ت��ط��ورة ون�����ض��ر اأ���ض��ال��ي��ب تربيد 
توفر  دب�����ي،  ا����ض���ت���دام���ة يف  اأك�����ر 
’اإمباور‘ للمكتتبني فر�ضة فريدة 
لال�ضتثمار يف �ضركة تعمل يف �ضوق 
اقت�ضادية قوية  باأ�ضا�ضيات  يتمتع 
لقطاع تربيد املناطق ، مما يجعله 

حمرًكا لنمو �ضركة اإمباور ». 

به هيئة  ت�ضطلع  ال��ذي  الرئي�ضي 
وال�ضركات  دب����ي  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء 
التحول  ع��م��ل��ي��ة  يف  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة 
اأن  كما  اخل�����ض��راء.  ال��ط��اق��ة  نحو 
قدرة ’اإمباور‘ على تو�ضيع نطاق 
لها  ي�ضمن  وخ��ربات��ه��ا  اأع��م��ال��ه��ا 
حت��ق��ي��ق ال��ن��م��و يف االأ����ض���واق التي 
دوراً  امل��ن��اط��ق  ت��ربي��د  فيها  يلعب 
’اإمباور‘  وتركز  مهماً.  جمتمعياً 
يف �ضميم ا�ضرتاتيجيتها على دعم 
وذلك  بدبي،  الطاقة  نظام  حتول 
التربيد  حلول  توفري  خ��الل  من 
الطاقة،  كفاءة  وزي��ادة  امل�ضتدامة 
امل�ضوؤول  اال���ض��ت��ه��الك  وت�����ض��ج��ي��ع 
ال�ضركة  وتتبنى  وامل��ي��اه.  للطاقة 
باال�ضتناد  امل����دى  ط��وي��ل��ة  م��ب��ادئ 
والتمكني  ال�ضمول  مفاهيم  اإىل 
اجلن�ضني.  بني  وامل�ضاواة  والتنوع 
دوراً  ك���ذل���ك  امل��ج��م��وع��ة  وت��ل��ع��ب 
امل��ج��ت��م��ع��ات التي  ف���اع���اًل يف دع���م 
تعمل بها، وحتر�س على مواءمة 
كافة  وعملياتها  ا�ضرتاتيجياتها 
مع اأهداف االأمم املتحدة للتنمية 
عملنا  من  وانطالقاً  امل�ضتدامة. 
النمو،  ���ض��ري��ع��ة  ج���ذاب���ة  ���ض��وق  يف 
اقت�ضادية  ب��اأ���ض��ا���ض��ي��ات  م��دف��وع��ة 
داعمة،  حكومية  و�ضيا�ضات  قوية 
م�ضتقبل  ب��ب��ن��اء  خ����رياً  ن�ضتب�ضر 
يدعم جميع املتعاملني واملعنيني. 
اأحمد  ���ض��ع��ادة  م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال 

لتحقيق منو طويل االأجل. 
االأرب����اح  ت��وزي��ع  �ضيا�ضة  وتخ�ضع 
ملتطلبات  االإدارة  جمل�س  مل��راع��اة 
اإدارة النقد فيما يتعلق مب�ضاريف 
التمويل  وم�����ض��اري��ف  ال��ت�����ض��غ��ي��ل 
املتوقعة،  الراأ�ضمالية  والنفقات 
اأن  املتوقع  م��ن  ذل��ك،  اإىل  اإ�ضافة 
يف  اأي�����ض��اً  االإدارة  جم��ل�����س  ي��ن��ظ��ر 
الت�ضغيل يف  وبيئة  ال�ضوق  ظروف 
ال�ضركة،  اأ����ض���واق  ال��وق��ت يف  ذل���ك 
وتوقعات املجل�س الأعمال ال�ضركة 
اأحمد  حممد  �ضعيد  معايل  وق��ال 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���ط���اي���ر، 
“ بف�ضل روؤية  �ضركة “اإمباور”: 
ال�ضمو  وتوجيهات �ضيدي �ضاحب 

اأدنى  بحد  اأرب��اح  دفعة  اأول  توزيع 
بعد  دره����م  م��ل��ي��ون   425 ق����دره 
ال��ث��اين م��ن عام  ال��ط��رح، للن�ضف 
 .2023 اأب��ري��ل  بحلول   2022
اأكتوبر  اأرب��������اح  ت���وزي���ع���ات  وب���ع���د 
دفع  ال�����ض��رك��ة  ت��ت��وق��ع   ،2024
مع  مت��ا���ض��ي��اً  م�ضتدامة  ت��وزي��ع��ات 
�ضيا�ضة  ت���ه���دف  اأع���م���ال���ه���ا.   من���و 
اإىل جت�ضيد  االأرب����اح ه��ذه  ت��وزي��ع 
توقعات ال�ضركة لتحقيق تدفقات 
ن��ق��دي��ة ق��وي��ة واإم���ك���ان���ات حتقيق 
ال�ضماح  االأج���ل، مع  اأرب���اح طويلة 
مال  ب��راأ���س  باالحتفاظ  لل�ضركة 
الت�ضغيل  متطلبات  لتمويل  ك��اٍف 
اال�ضتثمار  وم��وا���ض��ل��ة  امل�����ض��ت��م��رة 

من 10،000،000،000 �ضهم 
ب��ال��ك��ام��ل وم�ضدر  ع���ادي م��دف��وع 
ا���ض��م��ي��ة قدرها  وب��ق��ي��م��ة  وق���ائ���م، 

0.10 درهم لل�ضهم الواحد 
تعتزم  ال����ط����رح،  ا���ض��ت��ك��م��ال  ب���ع���د 
ال�ضركة تبني �ضيا�ضة ن�ضف �ضنوية 
م�ضاهميها  على  االأرب����اح  ل��ت��وزي��ع 
مرتني كل �ضنة مالية بعد الطرح 

يف اأبريل واأكتوبر من كل عام. 
وت��ت��وق��ع ال�����ض��رك��ة دف���ع ح��د اأدن���ى 
 850 من توزيعات االأرب��اح قدره 
م��ل��ي��ون دره����م ���ض��ن��وي��اً ع��ل��ى مدار 
الطرح  بعد  ماليتني  �ضنتني  اأول 
اأكتوبر  اإىل   2023 )اأب�����ري�����ل 
ال�ضركة  تتوقع  حيث  2024(؛ 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
 ، “رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي 
بن  مكتوم  ال�ضيخ  �ضمو  ومتابعة 
نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 
ح��اك��م دب���ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
ال����وزراء وزي���ر امل��ال��ي��ة، ت�ضري دبي 
بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها 

كمركز اقت�ضادي عاملي رائد. 
واأ����ض���اف ت�����ض��ع��ى االإم������ارة يف هذا 
قيمة  م�����ض��اع��ف��ة  اإىل  ال�������ض���ي���اق 
تريليونات   3 اإىل  املالية  اأ�ضواقها 
املتطورة  التقنيات  وتعك�س  درهم، 
لل�ضركة و�ضجلها الناجح يف تنفيذ 
الدور   .. دبي  يف  متميزة  م�ضاريع 

البائعني”،  “امل�ضاهمني  ب���  م��ع��اً 
ومياه  ك��ه��رب��اء  هيئة  تبيع  ح��ي��ث 
 %3 للطاقة  واالإم�����ارات   %7 دب��ي 
الطرح  عملية  خالل  االأ�ضهم  من 

 .
البائعان  امل�������ض���اه���م���ان  ي��ح��ت��ف��ظ 
العر�س  تعديل حجم  بحقهما يف 
)يف ال�ضرائح الكاملة اأو الفردية( 
فرتة  ن���ه���اي���ة  ق���ب���ل  وق�����ت  اأي  يف 
الثانية،  ال�����ض��ري��ح��ة  يف  االك��ت��ت��اب 
لتقديرهما  وف���ق���اً  ذل����ك  وي���ك���ون 
امل��ط��ل��ق ول��ل��ق��وان��ني امل��ع��م��ول بها 
وبعد موافقة هيئة االأوراق املالية 

وال�ضلع. 
 31 ،ت�����ب�����داأ ف�����رتة االك����ت����ت����اب يف 
اأن  املتوقع  ومن  2022؛  اأكتوبر 
تنتهي بتاريخ 7 نوفمرب 2022 
دولة  يف  االأف������راد  للم�ضتثمرين 
نوفمرب   8 وب���ت���اري���خ  االإم��������ارات، 
املوؤهلني،  للم�ضتثمرين   2022
وم������ن امل����ت����وق����ع ق����ب����ول االأ����ض���ه���م 
ل��ل��ت��داول يف ���ض��وق دب���ي امل����ايل يف 

نوفمرب 2022. 
ال�ضرعية  الرقابة  واأ�ضدرت جلنة 
ال��داخ��ل��ي��ة ل��ب��ن��ك االإم�������ارات دبي 
ت�ضريحاً  �������������س.م.ع.  ال����وط����ن����ي 
نظرها،  وجهة  من  يوؤكد،  �ضرعياً 
توافق الطرح مع اأحكام ال�ضريعة 

االإ�ضالمية. 
ال�ضركة احلايل  راأ���س مال  يتكون 

- عبد العزيز الغرير:  املج�ل�س ال�شت�ش�رية �شريك ا�شرتاتيجي يف حتقيق روؤية واأهداف 
غرف دبي يف بن�ء منظومة اقت�ش�دية متميزة

- الزيودي: الإم�رات اأطلقت اأجندة اقت�ش�دية تقوم على رك�ئز : املعرفة والبتك�ر والتكنولوجي� واملواهب
-عبد العزيز عبد اهلل الغرير: نحر�س يف غرف دبي على مد ج�شور التع�ون مع خمتلف قط�ع�ت الأعم�ل
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املال والأعمال

اليوم  تنطلق  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  لدول  برعاية تنفيذي مواجهة غ�صل الأموال.. قمة الهيئات التنظيمية الـ 14 
والبحرين  وال�ضعودية  االإم���ارات  دول��ة  من  م�ضارًكا،   150

وم�ضر واململكة املتحدة. 
يغطي جدول اأعمال القمة اآخر التطورات يف دولة االإمارات 
يف جمال مكافحة اجلرائم املالية اإ�ضافة اإىل بع�س الق�ضايا 
االإرهاب،  ومتويل  االأم���وال  غ�ضل  مكافحة  جم��ال  يف  املهمة 
والتطورات  املايل )فاتف(  العمل  مثل: حتديثات جمموعة 
العقوبات  جم��ال  يف  ال��ت��ط��ورات  واآخ���ر  العاملية،  التنظيمية 
العاملية، وال�ضراكات بني القطاَعني العام واخلا�س، واالأ�ضول 
االفرتا�ضية - الفر�س واملخاطر، والتطورات التكنولوجية 

ملكافحة اجلرمية املالية. 
املنظمات  م��ن  ب���ارزة  �ضخ�ضيات  النقا�س  حلقات  و�ضت�ضم 
ذلك  املالية، مبا يف  مكافحة اجلرمية  تتوىل  التي  الدولية 

التي  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ض��م��ال  االأو���ض��ط  ال�����ض��رق  ل���دول  التنظيمية 
يف  ن��ك��ون  اأن  وي�ضرنا  كوفيد-19،  جائحة  ب�ضبب  توقفت 
االإرهاب  ومتويل  االأم���وال  غ�ضل  ملواجهة  التنفيذي  املكتب 

�ضركاًء يف ا�ضت�ضافة ورعاية هذا احلدث يف اأبوظبي«. 
واأ�ضاف: “يعد التعاون الدويل اأمًرا مهًما للغاية يف جهودنا 
ملكافحة اجلرمية املالية، وقد وا�ضلت دولة االإمارات اإحراز 
دورات  التوقيع على  ال�ضدد، من خ��الل  ه��ذا  تقدم كبري يف 
ت��دري��ب��ي��ة وم����ب����ادرات ب��ح��ث��ي��ة م�����ض��رتك��ة ج���دي���دة يف جمال 
التعاون الدويل، وتبادل املعرفة حول خمتلف املجاالت مثل 
التطبيقات واالأمناط اخلا�ضة باملنطقة. نتطلع اإىل م�ضاركة 
اأثناء انعقاد القمة االأ�ضبوع  اخلربات وبناء عالقات جديدة 
اإىل  واملنطقة  االإم���ارات  دول��ة  يف  امل�ضاركون  ويتطلع  املقبل. 

 •• اأبوظبي-وام

التنظيمية  الهيئات  قمة  اأع��م��ال  اأبوظبي  يف  ال��ي��وم  تنطلق 

تقام  التي  اأفريقيا  و�ضمال  االأو�ضط  ال�ضرق  لدول   14 ال� 
ومتويل  االأم����وال  غ�ضل  ملواجهة  التنفيذي  املكتب  برعاية 
 Refinitiv ريفينيتيف  �ضركة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  االإره����اب 
من  ع��دد  بح�ضور  وذل���ك  ل��ن��دن،  ب��ور���ض��ة  ملجموعة  التابعة 

اخلرباء والقادة يف جمال مكافحة اجلرائم املالية. 
االلتزام  جمال  يف  العاملني  لكافة  مهما  حدًثا  القمة  وتعد 
القطاع  يف  وكذلك  املالية،  واخل��دم��ات  والتنظيم  واملخاطر 
يح�ضر  اأن  املتوقع  وم��ن  القانون.  اإن��ف��اذ  وجهات  احلكومي 

ج���ون ك����وزاك رئ��ي�����س ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��امل��ي مل��ك��اف��ح��ة اجلرمية 
ملجموعة  التنفيذي  ال�ضكرتري  اجلربين  و�ضليمان  املالية، 
اأفريقيا،  و���ض��م��ال  االأو����ض���ط  ال�����ض��رق  ملنطقة  امل����ايل  ال��ع��م��ل 
وتاكاهيد هابوت�ضي من جمموعة اخلدمات املالية اليابانية، 
وفريق عمل ال�)فاتف( املعني بال�ضيا�ضات، بجانب م�ضاركني 

اآخرين. 
و رحب �ضعادة حامد الزعابي املدير العام للمكتب التنفيذي 
ملواجهة غ�ضل االأم��وال ومتويل االإره��اب بامل�ضاركني يف قمة 
الهيئات التنظيمية لدول ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا يف 
اأبو ظبي، موؤكداً اأهميتها يف تعزيز التعاون ملكافحة اجلرمية 

املالية. 
الهيئات  ق��م��ة  ع���ودة  “ي�ضعدنا   :  - املنا�ضبة  ب��ه��ذه   - وق���ال 

احتاد م�صارف الإمارات ُيعزز ت�صريع م�صرية التحول الرقمي 

درا�صة بحثية جديدة لــ »تريندز« تدعو اإىل تكاتف اجلهود و�صياغة 
ال�صرتاتيجيات الوطنية ملعاجلة بطالة ال�صباب يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا

اأبوظبي للزراعة وال�صالمة الغذائية 
تختتم م�صاركتها يف مهرجان ومزاد ليوا للتمور

اأ�ضجار  يف  الزراعية  والعمليات  التمور  ح�ضاد  بعد  ما 
النخيل، املمار�ضات اجليدة للنخيل والتمور ، املمار�ضات 
اجل��ي��دة ل��ع��ل��م��ي��ات ال��ت��ن��ب��ي��ت واخل����ف ، ب��االإ���ض��اف��ة اإىل 
الدعم  الهيئة  . وقدمت  النخيل  اآف��ات  حما�ضرة حول 
ال��ف��ن��ي يف م�����ض��اب��ق��ة ال��ت��م��ور م��ن خ���الل م�����ض��ارك��ت��ه��ا يف 
املزارعني  م�����ض��ارك��ات  ع��ل��ى  وال��ت��دق��ي��ق  التحكيم  جل��ن��ة 
اأن م�ضاركة  اأج��ود االأن��واع  يذكر  ، واختيار  امل�ضابقة  يف 
م�ضوؤوليتها  من  انطالقاً  للمهرجان  دعما  اأتت  الهيئة 
الزراعية  الفعاليات  تعزيز  يف  ت�ضاهم  حكومية  كهيئة 
لالإمارة  ت��روج  التي  واالأن�ضطة  والثقافية  الرتاثية  و 
ب�ضكل  الظفرة  عام ومنطقة  ب�ضكل  واقت�ضادياً  �ضياحياً 
خا�س و اإب��راز ال��رتاث االم��ارات��ي ودع��م كافة املنتجات 
 .. ل��ل��دول��ة  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  وت��ع��زي��ز منظومة  املحلية 
قدرات  بناء  اإىل  امل�ضاركة  ه��ذه  من  الهيئة  هدفت  كما 
اإدارة  يف  املتبعة  املمار�ضات  باأف�ضل  والتوعية  املزارعني 
التي  ب��اخل��دم��ات  املجتمع  تعريف  و  النخيل،  خ��دم��ات 

تقدمها الهيئة للمزارعني ومربي الروة احليوانية .

•• اأبوظبي - الفجر :

الغذائية  وال�ضالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اختتمت 
اأم�س م�ضاركتها يف مهرجان ومزاد ليوا للتمور “الدورة 
و الذي اأقيم حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ حمدان  االأوىل”، 
بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة يف 
  15 من  الفرتة  خ��الل  الظفرة،  مبنطقة  ليوا  مدينة 
حتى 24 اأكتوبر احلايل . و�ضهد جناح الهيئة ح�ضورا 
م��ن اجلهات  وامل�����ض��وؤول��ني  ال�ضعادة  اأ���ض��ح��اب  م��ن  الفتا 
احل��ك��وم��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل��ا���س وم���ن خم��ت��ل��ف �ضرائح 
واالأن�ضطة  اخل���دم���ات  ع��ل��ى  ت��ع��رف��وا  ال���ذي���ن  امل��ج��ت��م��ع 
املجتمع  فئات  وكافة  للمتعاملني  الهيئة  تقدمها  التي 
وال��ت��وع��ي��ة ب��اأه��م��ي��ة ق��ط��اع ال���زراع���ة وت��ث��ق��ي��ف املجتمع  
الهيئة  نظمت  كما   . والعناية  النخيل  اأ�ضجار  باأهمية 
افرتا�ضية  توعوية  حما�ضرات  املهرجان  ف��رتة  طلية 
وتعريفهم  بها  العناية  وكيفية  النخيل  زراع���ة  ح��ول 
لعلميات  اجليدة  واملمار�ضات  املتبعة  املمار�ضات  باأف�ضل 

•• اأبوظبي-وام

نظم احتاد م�ضارف االإم��ارات، ور�ضة 
والتكنولوجيا  الرقمية  البنوك  عمل 
اآي  اإف  “اآر  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  امل���ال���ي���ة 
اأبحاث  يف  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة  غلوبال”، 

وحلول الذكاء املايل. 
ياأتي تنظيم ور�ضة العمل �ضمن جهود 
لتعزيز  االإم��������ارات  م�����ض��ارف  احت�����اد 
ال��رق��م��ي للقطاع  ال��ت��ح��ول  وت�����ض��ري��ع 
امل�ضريف يف الدولة، وتر�ضيخ ريادته يف 
ُت�ضهم  التي  الرقمية  تطوير احللول 
ومواكبة  ال��ع��م��الء  جت��رب��ة  تعزيز  يف 
التكنولوجيا  جم���ال  يف  ال���ت���ط���ورات 
من  القطاع  متكني  اأج���ل  م��ن  املالية 
يف  االأ�ضا�ضي  ب���دوره  القيام  موا�ضلة 

التنمية االقت�ضادية واالجتماعية. 
ملناق�ضة  فر�ضة  العمل  ور���ض��ة  مثلت 
ومناهج  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ت��ب��ن��ي  ت���ع���زي���ز 
تلبية  ب��ه��دف  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املتنامية  وال���ت���وق���ع���ات  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
اال�ضتفادة  ع����ن  ف�������ض���اًل  ل���ل���ع���م���الء، 
يوفرها  التي  الوا�ضعة  الفر�س  م��ن 
القطاع  ل��ت��ط��وي��ر  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
املايل وامل�ضريف، واأهمية اال�ضتثمار يف 
والتعرف  الرقمية،  القدرات  تطوير 
ب�ضمان  الكفيلة  ال�ضبل  اأف�ضل  على 
التحقق  م���ث���ل  امل���ال���ي���ة  ال���ت���ع���ام���الت 
وكيفية  ال���ه���وي���ة،  م���ن  االإل����ك����رتوين 
تي�ضري و�ضول خمتلف �ضرائح املجتمع 

للخدمات امل�ضرفية الرقمية. 
�ضارك  التي   - العمل  �ضهدت ور�ضة  و 
امل�ضوؤولني  م����ن  ك���ب���ري  ع�����دد  ف��ي��ه��ا 
وال��ع��ام��ل��ني يف ال��ب��ن��وك االأع�����ض��اء يف 
احت���اد م�����ض��ارف االإم������ارات - تقدمي 
العاملية  التوجهات  عن  �ضاملة  روؤي��ة 
املالية،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��رق��م��ن��ة  يف 
واأكر القنوات التي يف�ضلها العمالء 

اأث����ن����اء ال���ف���ع���ال���ي���ة، ق�����ال اأح����م����د اأب����و 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لبنك  ال��رئ��ي�����س  ع���ي���دة، 
على  ال���ور����ض���ة  “تركز  اال���ض��ت��ث��م��ار: 
دعم  يف  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا  اأه��م��ي��ة 
االإمارات..  دول��ة  يف  الرقمي  التحول 
االأيام  املالية هذه  التكنولوجيا  توفر 
العديد من االأفكار واحللول لتطوير 
وجتربة  امل�����ض��رف��ي��ة  اخل���دم���ات  اأداء 
ال��ع��م��الء وال��ت��ف��اع��ل م��ع��ه��م.. املهمة 
احتياجات  تلبية  للبنوك  االأ�ضا�ضية 
لذا  ك��ف��اءة،  الطرق  باأف�ضل  العمالء 
يجب  العمالء  ر�ضا  على  وللحفاظ 
خ�ضو�ضاً  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��واًل  ن��ق��دم  اأن 
باأننا  نوؤمن  االألفية..  وجيل  لل�ضباب 
يف دولة االإم��ارات نتمتع مبوقع قوي 
التحول  م�ضرية  وت�ضريع  لتح�ضني 

الرقمي«. 

يف  ُت�ضهم  التي  وامل��ب��ادرات  الفعاليات 
و�ضقل  واخل����ربات  امل��ع��ارف  م�ضاركة 

املهارات«. 
اأهم  م��ن  الرقمنة  واأ�ضاف:”تعترب 
ال��ع��امل��ي يف الوقت  رك��ائ��ز االق��ت�����ض��اد 
احلايل، وياأتي تنظيم ور�ضة الرقمية 
والتكنولوجيا �ضمن جهودنا امل�ضتمرة 
ل�ضمان تر�ضيخ ريادة القطاع امل�ضريف 
واملايل عرب تبني نهج ا�ضتباقي يقوم 
االأ�ضواق  ت��وج��ه��ات  وحتليل  ب��درا���ض��ة 
للنقا�س  من�ضات  وت��وف��ري  ال��ع��امل��ي��ة، 
واخل���ربات  وامل���ع���ارف  االآراء  وت���ب���ادل 
من اأجل الو�ضول اإىل اأف�ضل احللول 
ت�����ض��ه��م يف تقدمي  ال���ت���ي  وال���و����ض���ائ���ل 
اأف�����ض��ل اخل���دم���ات ل��ل��ع��م��الء يف بيئة 

اآمنة و�ضل�ضة«. 
نقا�س  جل�ضة  يف  م�����ض��ارك��ت��ه  وخ����الل 

التحول  وت��ن��ام��ي  املتعاملني  ���ض��ل��وك 
نحو التجارة االإلكرتونية. 

امل���دي���ر العام  وق�����ال ج���م���ال ����ض���ال���ح، 
“يوا�ضل  االإم��ارات:  الحتاد م�ضارف 
تبني  ب����ال����دول����ة  امل�������ض���ريف  ال���ق���ط���اع 
التقنيات  اأح����دث  واب��ت��ك��ار  وت��ط��ب��ي��ق 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  م�����ض��رية  ل��ت�����ض��ري��ع 
املتعاملني..  اإث���راء جت��رب��ة  اأج���ل  م��ن 
ونحر�س يف احتاد م�ضارف االإمارات، 
االإمارات  مل�ضرف  املبا�ضر  باالإ�ضراف 
العربية املتحدة املركزي، على توفري 
امل��ن��ا���ض��ب��ة لتعزيز  ال���ظ���روف واالأط�����ر 
عملية  اأن  وُن�������درك  امل�������ض���رية،  ه����ذه 
ال���ت���ط���ور ت��ت��ط��ل��ب م���واك���ب���ة اأح�����دث 
حلول  البتكار  القطاع  يف  التوجهات 
ما  وه���و  ال��ع��م��الء،  متطلبات  ت��الئ��م 
من  امل��زي��د  واإط���الق  لتنظيم  يدفعنا 

العائدات  اأف�����ض��ل  حت��ق��ي��ق  وك��ي��ف��ي��ة 
الرقمي،  التحول  يف  اال�ضتثمار  على 
وجت���رب���ة امل��ت��ع��ام��ل��ني، وامل���دف���وع���ات 

الرقمية مبا فيها الدفع االآجل. 
القطاع  جتربة  الور�ضة  وا�ضتعر�ضت 
امل�����ايل وامل�������ض���ريف ب���دول���ة االإم�������ارات 
التكنولوجيا  وت���ط���ب���ي���ق  ت���ب���ن���ي  يف 
التوقعات  تلبية  يف  واالب��ت��ك��ار  املالية 
التحول  وت�ضريع  للعمالء،  املتنامية 
واال���ض��ت��ث��م��ارات يف تطوير  ال��رق��م��ي، 
يتعلق  م��ا  خا�ضًة  الرقمية  ال��ق��درات 
وحت�ضني  املنا�ضبة،  ال��ك��وادر  بتاأهيل 
العمالء،  وخدمة  الت�ضويق  اأ�ضاليب 
و�ضهلة  �ضاملة  رقمية  من�ضة  وب��ن��اء 

اال�ضتخدام. 
عدد  فيها  �ضارك  ح��واري��ة  جل�ضة  ويف 
م��ن اخل����رباء، مت ت��ن��اول ال��ت��ح��ول يف 
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حديثة،  ب��ح��ث��ي��ة  درا������ض�����ة  دع������ت 
للبحوث  تريندز  “مركز  اأ�ضدرها 
عنوان:  حت���ت  واال�ضت�ضارات”، 
االأو�ضط  ال�����ض��رق  منطقة  »���ض��ب��اب 
تطلعات  اأف����ري����ق����ي����ا..  و�����ض����م����ال 
 Youth of the »مل�ضتقبل م�ضرق
 MENA Region: Hopes
for a Brighter Future، اإىل 
الوكاالت  وتكاتف  ت��ع��اون  ���ض��رورة 
الدولية  وامل��ن��ظ��م��ات  احل��ك��وم��ي��ة 
واملنظمات  اخل����ا�����س  وال����ق����ط����اع 
غ�����ري احل���ك���وم���ي���ة وامل���وؤ����ض�������ض���ات 
ال��ب��ح��ث��ي��ة وال���ن���ق���اب���ات واجل���ه���ات 
امل�ضلحة  واأ������ض�����ح�����اب  امل����ان����ح����ة 
اأكر  ب�����ض��ك��ل  جميعهم  االآخ���ري���ن 
يف  ال�ضباب  بطالة  ملعاجلة  فعالية 

املنطقتني.
ال�������درا��������ض�������ة ���������ض��������ادرة ب���ال���ل���غ���ة 
الباحثة  اأعدتها  وقد  االإجنليزية، 
ن���ائ���ب مدير   - اخل����زرج����ي  ره����ف 
تريندز،  يف  العلمي  الن�ضر  اإدارة 
وت����ن����اول����ت ق�������ض���اي���ا ال���ب���ط���ال���ة يف 
و�ضمال  االأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة 
تواجه  التي  والتحديات  اأفريقيا 

ال�ضباب فيها. 
وق����د اأو�����ض����ت ال���درا����ض���ة ب���اإج���راء 
الرغبة  تظهر  جريئة  اإ�ضالحات 

 247.6 مليار درهم التبادل التجاري 
بني الإمارات وم�صر خالل 22 عاما
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�ضهدت العالقات االقت�ضادية االإماراتية امل�ضرية تطوراً نوعياً خالل 50 عاما 
من التعاون الثنائي يف خمتلف املجاالت والقطاعات و�ضخ املزيد من اال�ضتثمارات 
النوعية والذي توج خالل العام اجلاري بتوقيع ال�ضراكة ال�ضناعية التكاملية 
انطالقة  بتد�ضني  البلدين  رغ��ب��ة  يج�ضد  مم��ا  م�ضتدامة  اقت�ضادية  لتنمية 

اقت�ضادية كربى تعزز م�ضرية التنمية امل�ضتدامة فيهما.
وتعد دولة االإمارات ثاين اأكرب �ضريك جتاري مل�ضر على امل�ضتوى العربي .. فيما 
تعد م�ضر خام�س اأكرب �ضريك جتاري عربي لدولة االإمارات يف التجارة البينية 
مع  النفطية  غري  جتارتها  اإج��م��ايل  من   7% على  وت�ضتحوذ   . النفطية  غري 
الدول العربية فيما تعد االإمارات اأكرب م�ضتثمر يف م�ضر على ال�ضعيد العاملي 
قيمة  اإج��م��ايل  وبلغ   . دره��م  مليار   55 عن  يزيد  تراكمي  ا�ضتثمارات  بر�ضيد 
العربية خالل  االإم��ارات وجمهورية م�ضر  النفطي بني  التجاري غري  التبادل 
ال� 22 عاما املا�ضية يف الفرتة من عام 2000 حتى نهاية الن�ضف االأول من 
العام اجلاري 2022 اأكر من 247.68 مليار درهم بن�ضبة منو بنهاية العام 
املا�ضي 2021 ت�ضل اإىل 3635 % بح�ضب بيانات املركز االحتادي للتناف�ضية 
واالح�ضاء. وارتفع حجم التبادل التجاري غري النفطي بني االإمارات م�ضر من 
744 مليون درهم يف العام 2000 اإىل اأكر من 27.79 مليار درهم يف العام 
االأول  الن�ضف  البلدين خالل  التجاري بني  التبادل  بلغ حجم  ؛ فيما   2022
من العام اجلاري اأكر من 14.1 مليار درهم مقارنة مع 13.2 مليار درهم يف 

الفرتة ذاتها من العام املا�ضي بنمو 6.4%.
وتوزعت التجارة بني البلدين خالل الفرتة من “2000 حتى نهاية الن�ضف 
االأول من العام 2022” بني واردات بقيمة 83.3 مليار درهم و�ضادرات بقيمة 
61.3 مليار درهم واإعادة ت�ضدير بقيمة 102.9 مليار درهم يف حني اأظهرت 
االأرقام معدالت النمو املطرد يف حجم التجارة بني البلدين خالل تلك الفرتة 
والتي بلغت يف العام 2012 اأكر من 10.45 مليار درهم وقفزت اإىل 20.14 

. مليار درهم يف العام 2018 
البلدين خالل  التجاري بني  للتبادل  “واردات”  �ضلع   3 اأبرز  وت�ضمنت قائمة 
العام 2021 “ذهب خام بقيمة 1.39 مليار درهم وطوابع بريدية ومالية وما 
مياثلها بقيمة 1.23 مليار درهم و �ضا�ضات عر�س بقيمة 1.01 مليار درهم” 
.. فيما ت�ضمنت قائمة اأبرز 3 �ضلع مت ت�ضديرها اإىل م�ضر “ ذهب خام بقيمة 
1.2 مليار درهم و بوليمرات  2.83 مليار درهم و بوليمرات االإيثلني بقيمة 

الربوبلني بقيمة 822 مليون درهم ”. 

وحت�ضني  اأف�ضل  م�ضتقبل  بناء  يف 
خالل  م��ن  ال�ضباب  ماليني  اآف���اق 
وا�ضرتاتيجيات  �ضيا�ضات  �ضياغة 
وط���ن���ي���ة ل���ل�������ض���ب���اب، م�������ض���رية اإىل 
حم��اوالت تبذل لكنها غري كافية 

وتفتقد التنفيذ.
للتنويع  احلاجة  على  �ضددت  كما 
االقت�ضادي لتطوير فر�س العمل 
ل��ل�����ض��ب��اب وت��ق��ل��ي��ل ال����ف����وارق بني 
اجلن�ضني يف �ضوق العمل؛ من اأجل 
لتحقيق  االقت�ضادي  النمو  تغذية 
اال����ض���ت���ق���رار ال�����ض��ي��ا���ض��ي واالأم�����ن 
ب�ضكل  ي��ع��ت��م��د  ال������ذي  ال���ق���وم���ي، 
العمل  فر�س  توفري  على  اأ�ضا�ضي 
ال�ضحية  وال����رع����اي����ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
لهذه  التكلفة  املي�ضور  واالإ���ض��ك��ان 

ال�ضريحة املتنامية من املجتمع. 
واأو���ض��ح��ت ال��درا���ض��ة اأن��ه م��ن اأجل 
ن���ت���ائ���ج ف���ع���ال���ة ي���ج���ب دم�����ج هذه 
خطط  م�����ع  اال�����ض����رتات����ي����ج����ي����ات 
اأدواراً  التي حتدد  الوطنية  العمل 
للوكاالت  وا���ض��ح��ة  وم�����ض��وؤول��ي��ات 
االإمنائية  واجل���ه���ات  احل��ك��وم��ي��ة 
ال��ف��اع��ل��ة االأخ�������رى، اإ����ض���اف���ة اإىل 
التي  امل����ن����ظ����م����ات  دع�������م  اأه����م����ي����ة 
تتعاون مع  ال�ضباب والتي  يقودها 
ال�ضباب  متكني  وتعزز  احلكومات، 
احليوية  القطاعات  يف  واإ�ضراكهم 
واال�����ض����ت����ف����ادة م����ن ط���اق���ات���ه���م يف 

النامية،  ال��ب��ل��دان  م��ن  كبري  ع��دد 
االأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  وال�ضيما 
 ،  )MENA(اأفريقيا و���ض��م��ال 
ال�ضباب”  اأع����داد  يف  ت�ضخم  »م��ن 
مبّي�نة اأن عدم التوافق بني املناهج 
العمل  �ضوق  ومتطلبات  الدرا�ضية 
البطالة  معدالت  ارتفاع  اإىل  اأدى 
بني �ضباب منطقة ال�ضرق االأو�ضط 
االأول  العقد  يف  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ض��م��ال 

من القرن احلادي والع�ضرين.

فر�س  ونق�س  البطالة  اأف��ري��ق��ي��ا 
العمل، ما يزيد من ال�ضغط على 
واال�ضتقرار  االج��ت��م��اع��ي  االأم�����ن 
اأع���داد  ت��زاي��د  نتيجة  ال�����ض��ي��ا���ض��ي؛ 
ال���������ض����ب����اب واخ������ت������الل ال������ت������وازن 
معدالت  اإن  اإذ  ال����دمي����وغ����رايف، 
البطالة املرتفعة بني جيل ال�ضباب 
توؤدي اإىل ال�ضخط واحتمال حدوث 
يهدد  م��ا  اجتماعية؛  ا�ضطرابات 
املنطقة  يف  ال�ضيا�ضي  اال���ض��ت��ق��رار 

اأهداف لها نتائج اأف�ضل للجميع.
اأن اال�ضتفادة من  الدرا�ضة  واأكدت 
تاأهيلهم  تتطلب  ال�ضباب  اإمكانات 
ال���ع���م���ل و����ض���ي���اغ���ة نهج  ل�������ض���وق 
متكامل وهادف، ياأخذ يف االعتبار 
تنوع ال�ضباب وخ�ضائ�ضهم، بح�ضب 

تنوع اأ�ضواق العمل.
الق�ضايا  من  اأن  الدرا�ضة  وبّي�نت 
يف  ال�ضباب  تواجه  التي  احلا�ضمة 
و�ضمال  االأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة 

الدار�ضة  واأك�����دت  اجل�����وار.  ودول 
ال�ضباب  اإىل  ُي��ن��ظ��ر  اأن  ي��ج��ب  اأن���ه 
للتنمية  حم����ف����زون  اأن����ه����م  ع���ل���ى 
من  �ضلبيني  م�ضتفيدين  ولي�ضوا 
ال�ضباب  ي��ت��م��ت��ع  ح��ي��ث  ال��ع��م��ال��ة، 
امل�ضهد  ت�����ض��ك��ي��ل  ع���ل���ى  ب���ال���ق���درة 
وكذلك  العاملي  لالقت�ضاد  املالئم 
والثقافية  االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 

والتكنولوجية وال�ضيا�ضية.
وتطرقت الدرا�ضة اإىل ما يواجهه 

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5509/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1926/2020 ا�ضتئناف جتاري ، ب�ضداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )48979014( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : �ضانديب �ضوداري عن نف�ضه وب�ضفته مالك موؤ�ض�ضتي ريد جلوبال ليمتد وبلو 
اإير

عنوانه:بامارة دبي- بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - اأبراج لطيفة - الطابق رقم 36 - مكتب رقم 
3601 - هاتف رقم 043521131 - رقم مكاين:2684890630

املطلوب اإعالنه : 1- اأبهاي ناريندرا لودها - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )51744277( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �ضاملة لر�ضوم املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7183/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 3952/2021/16 جتاري جزئي ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )160275( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : �ضريكل لال�ضت�ضارات الهند�ضية

عنوانه:االمارات - امارة دبي - مدينة دبي - اأبوهيل - ديره
املطلوب اإعالنه : 1- النادي االجتماعي ال�ضوداين دبي - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر  به وقدره )160275( درهم اىل طالب التنفيذ 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

مذكرة اعلن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:2220/2022/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة اال�ضتئناف التجارية الرابعة رقم 201
كلي  جت��اري  رق����م:2683/2018  الدعوى  يف  ال�ضادر  احلكم  اإ�ضتئناف   : اال�ضتئناف  مو�ضوع 

والر�ضوم وامل�ضاريف واالتعاب. 
امل�ضتاأنف:نبيل رفيق زين الدين

عنوانه:االمارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي
املطلوب اإعالنه :  1- اإلكرتو لل�ضناعات )دبي( �س.ذ.م.م  -  �ضفته : م�ضتاأنف �ضده

اأ�ضتاأنف القرار/احلكم ال�ضادر بالدعوى رق��م:2018/2683 جتاري  مو�ضوع االإعالن :  قد 
بقاعة  ���س   10.00 ال�ضاعة  امل��واف��ق  2022/11/2   االرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�ضة  وح���ددت  ك��ل��ي. 
تخلفكم  حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضى  وعليه   ، بعد  ع��ن  التقا�ضي 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70533 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اعلن بالن�شر        
250 / 2015 / 61 بيع عقار مرهون

  تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر
اإىل املدعى عليه/1_ خالد حممد كدفور املهريي - جمهول حمل االإقامة

مبا اأن املدعى/م�ضرف اأبوظبي االإ�ضالمي
و ميثله /حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي

نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن ) ار�س - املنطقة : املركز التجاري 
االوىل - رقم االر�س: 22 - رقم البلدية : 109-335 - امل�ضاحة : 929.03 مرت مربع ( كما نعلنكم 
ل�ضداد قيمة املطالبة وقدرها )251589345.72 ( درهم خالل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ التبليغ  
امل��ادة 295 من  اأع��اله واإال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س  يف ملف التنفيذ 
قانون االجراءات املدنية  مع مراعاة احت�ضاب مدة التكليف بال�ضداد بعد م�ضي مدة ال�ضبعة اأيام 

من علمكم باحلجز .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021
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املال والأعمال

معاليه:  وق�������ال  وخ����ارج����ه����م����ا.  
اتفاقية  حم��ادث��ات  اإط���الق  “يعد 
ال�ضراكة االقت�ضادية ال�ضاملة بني 
االإم��ارات وكمبوديا حمطة مهمة 
مبنية  كونها  الثنائي،  التعاون  يف 
القائمة  ال���ودي���ة  ال��ع��الق��ات  ع��ل��ى 
تعزيز  وت�����ض��ه��م يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
العامل  ب���ني  امل��ت��ن��ام��ي��ة  ال����رواب����ط 
�ضرق  جنوب  دول  ورابطة  العربي 
اآ�ضيا، حيث تعترب املنطقتان حالياً 
ديناميكية  املناطق  اأك��ر  بني  من 
م����ن ال���ن���اح���ي���ة االق���ت�������ض���ادي���ة يف 
ال��ع��امل، ل���ذا ه��ن��اك ف��ر���س كبرية 
تكون  اأن  ومي��ك��ن  ال�ضتك�ضافها.. 

دولة االإمارات بوابة كمبوديا نحو 
وب��امل��ث��ل، ميكن  ال��ع��رب��ي��ة..  ال�ضوق 
دولة  ب���واب���ة  ك��م��ب��ودي��ا  ت�����ض��ك��ل  اأن 
االإم��ارات نحو منطقة دول جنوب 

�ضرق اآ�ضيا«. 
الرامية  امل��ح��ادث��ات  اإط���الق  ي��اأت��ي 
ل���ل���ت���و����ض���ل الت����ف����اق����ي����ة ����ض���راك���ة 
االإم����ارات  ب��ني  �ضاملة  اق��ت�����ض��ادي��ة 
ع����ن حر�س  ت���ع���ب���رياً  وك���م���ب���ودي���ا 
العالقات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  اجل��ان��ب��ني 
وت�ضريع  ال��ث��ن��ائ��ي��ة،  االق��ت�����ض��ادي��ة 
التجارة، وزيادة و�ضول امل�ضدرين 
من�ضة  وا�ضتحداث  االأ���ض��واق،  اإىل 
اأك��ر م��رون��ة وك��ف��اءة للمزيد من 

•• اأبوظبي-وام 

وكمبوديا  االإم���ارات  دول��ة  اأطلقت 
التو�ضل  ت�����ض��ت��ه��دف  حم����ادث����ات 
اقت�ضادية  �����ض����راك����ة  الت���ف���اق���ي���ة 
بهدف  ال���ب���ل���دي���ن،  ب����ني  ����ض���ام���ل���ة 
ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ال���ب���ن���اء وزي�����ادة 
تدفق التجارة واال�ضتثمار بينهما، 
امل�ضرتك  التزامهما  من  انطالقاً 
البناء يف القطاعات ذات  بالتعاون 
االه��ت��م��ام امل�����ض��رتك، وخ��ل��ق املزيد 
يف  االأعمال  ملجتمعي  الفر�س  من 

الدولتني. 
واأع��ل��ن م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث��اين بن 
اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
اخلارجية ومعايل بان �ضورا�ضاك، 
وزير التجارة يف كمبوديا، انطالق 
امل���ح���ادث���ات خ����الل اح��ت��ف��ال��ي��ة يف 
كبار  م��ن  ع���دد  بح�ضور  اأب��وظ��ب��ي 
الدولتني  يف  املعنيني  امل�����ض��وؤول��ني 
ومم����ث����ل����ي جم���ت���م���ع وم���ن���ظ���م���ات 

االأعمال. 
من  االأوىل  اجلولة  انطلقت  وق��د 
االحتفالية  انتهاء  فور  املفاو�ضات 
اتفاقية  اإىل  التو�ضل  وت�ضتهدف 
����ض���راك���ة اق��ت�����ض��ادي��ة ���ض��ام��ل��ة بني 
االأحدث  تعد  وكمبوديا  االإم���ارات 
االتفاقيات  م���ن  ���ض��ل�����ض��ل��ة  ���ض��م��ن 
املثيلة يف اإطار برنامج االتفاقيات 
اأعلنت  ال��ذي  العاملية  االقت�ضادية 
عنه دول��ة االإم����ارات ال��ع��ام املا�ضي 
اخلم�ضني”  “م�ضاريع  ���ض��م��ن 
قاعدة  ت���و����ض���ي���ع  اإىل  وال�����ه�����ادف 
ال�����ض��رك��اء ال��ت��ج��اري��ني ل��ل��دول��ة مع 

بينهما،  امل��ح��ت��م��ل  االق���ت�������ض���ادي 
االقت�ضادين  اإم���ك���ان���ات  ���ض��وء  يف 
واملميزات  الدولتني،  احليويني يف 
الفريدة  واالقت�ضادية  اجلغرافية 
ال�ضراكة  اتفاقية  لهما..و�ضتكون 
ال���������ض����ام����ل����ة بني  االق����ت���������ض����ادي����ة 
كمبوديا واالإمارات بالتاأكيد دافعاً 
امل�ضرتك  ل��ل��ن��م��و  اإ���ض��اف��ي��اً  ك���ب���رياً 
تعزيز  خ�������الل  م������ن  ل���ل���ب���ل���دي���ن 
التدفق  ودع���م  ال��ت��وري��د،  �ضال�ضل 
اال�ضتثمار  وت�����ض��ج��ي��ع  ال���ت���ج���اري، 
التعاون  تر�ضيخ  وبالتايل  املتبادل، 
�ضامل  من��و  لتحقيق  االق��ت�����ض��ادي 
البلدين  ل��ك��ال  وم�����ض��ت��دام  وم����رن 

يف  امل�ضرتكة  وامل�ضاريع  اال�ضتثمار 
ي�ضهد  االأول��وي��ة.   ذات  القطاعات 
�ضريعاً  من��واً  الكمبودي  االقت�ضاد 
%7.7 بني  ق��دره  �ضنوي  مبعدل 
ومن  و2019،   1998 ع��ام��ي 
اأن   2022 ع����ام  خ����الل  امل���ت���وق���ع 
االإجمايل  املحلي  ناجتها  يرتفع 
يجعلها  م�����ا   ،5.1% ب��ن�����ض��ب��ة 
االقت�ضادات  اأ����ض���رع  م���ن  واح�����دة 
اآفاق  من��واً يف العامل.  كما تعززت 
واأهميتها  االق��ت�����ض��ادي��ة  ك��م��ب��ودي��ا 
اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ك�����ض��وق م��ه��م يف 
حم��ي��ط��ه��ا االإق���ل���ي���م���ي م���ن خالل 
على   2021 ع������ام  ال���ت�������ض���دي���ق 
االإقليمية  االقت�ضادية  ال�ضراكة 
ال�����ض��ام��ل��ة، اأك����رب ك��ت��ل��ة جت��اري��ة يف 
احلرة  التجارة  واتفاقية  ال��ع��امل، 

املوقعة مع ال�ضني. 

الإمارات وكمبوديا تطلقان حمادثات للتو�صل اإىل اتفاقية �صراكة اقت�صادية �صاملة 

 COP28 مركز دبي املايل العاملي يطلق برناجمًا يتوافق مع اأجندة دولة الإمارات ملوؤمتر الأطراف
•• دبي-الفجر:

ال��رائ��د يف منطقة  العاملي  امل��ايل  املركز  العاملي،  امل��ايل  دب��ي  اأم�س مركز  اأعلن   
ملدة  ا�ضرتاتيجية  �ضراكة  عقده  عن  اآ�ضيا،  وجنوب  واأفريقيا  االأو�ضط  ال�ضرق 
الثامنة  ال��دورة  انعقاد  العاملية وذلك قبل  االأخالقي  التمويل  عام مع مبادرة 
والع�ضرين ملوؤمتر االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ضاأن تغري املناخ 
يف مدينة اك�ضبو دبي خالل �ضهر نوفمرب 2023، حيث �ضي�ضهد   COP28
اجتماع قادة العامل من القطاعني العام واخلا�س وميكنهم من التوا�ضل ب�ضكل 

فّعال مع ال�ضركاء الإحراز التقدم املن�ضود يف الق�ضايا املتعلقة باملناخ.
COP28 وكون مركز دبي  ومع ا�ضت�ضافة دولة االإم��ارات ملوؤمتر االأط��راف 
لالإمارة،  امل�ضتدام  االقت�ضادي  النمو  حتقيق  يف  فّعااًل  م�ضاهماً  العاملي  امل��ايل 
عقد  عن  باإعالنه  اال�ضتدامة  جم��ال  يف  به  ُيحتذى  مثااًل  �ضيكون  املركز  ف��اإن 

االأخالقي  التمويل  مل��ب��ادرة  العاملية  التوجيهية  املجموعة  ورئي�ضة  امل�ضريف، 
ة يف اململكة املتحدة،  العاملية. وال�ضيدة �ضوزان هي اأول امراأة ترتاأ�س بنك مقا�ضّ
وترتاأ�س اأي�ضاً جمل�س ثقافة اخلدمات املالية يف اململكة املتحدة كما عملت ملدة 

�ضبع �ضنوات مديرة غري تنفيذية لبنك اإجنلرتا.
كما ا�ضتمع احلا�ضرون اإىل الدكتور عبد االإله بلعتيق، االأمني العام للمجل�س 
العام للم�ضارف واملوؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية؛ واإقبال خان، الرئي�س التنفيذي 
التنفيذي  الرئي�س  اأم��ريي،  املنا�ضبة، قال عارف  كابيتال. وبهذه  ل�ضركة فجر 
ل�ضلطة مركز دبي املايل العاملي: “ي�ضر مركز دبي املايل العاملي ومبادرة التمويل 
االأخالقي العاملية اأن  يكون قطاع اخلدمات املالية ال�ضباق يف اإطالق برناجماً 
يتوافق مع اأجندة موؤمتر االأطراف COP28 حلكومة االإمارات. حيث تعد 
هذه ال�ضراكة اال�ضرتاتيجية مبثابة ركيزة اأ�ضا�ضية ُتعزز من منظومة مبادرات 
مركز  ويتمّتع  املُلحة.  املناخ  ق�ضايا  باأهم  املتعلقة  العاملية  التمويل  جمتمعات 

ملوؤمتر  التح�ضريات  �ضمن  االأهمية  من  القدر  هذا  على  ا�ضرتاتيجية  �ضراكة 
االأط��راف، حيث مت اإط��الق هذه املبادرة لتمتد لفرتة تزيد عن العام لتكثيف 
اجلهود و�ضواًل ملوعد انعقاد املوؤمتر. و�ضيقود مركز دبي املايل العاملي بالتعاون 
مع مبادرة التمويل االأخالقي العاملية اجلهود الإحداث تغيري يف قطاع التمويل 
اإىل احلياد املناخي، واإطالق  ُي�ضهم يف الو�ضول  اأن  حول العامل مبا من �ضاأنه 
العنان الإمكانات التمويل االإ�ضالمي، وطبيعة التمويل وتنوعه، ومتويل اأهداف 
التنمية امل�ضتدامة. وبكونه املركز املايل امل�ضيف لربنامج الطريق اإىل موؤمتر 
االأطراف COP28 بال�ضراكة مع مبادرة التمويل االأخالقي العاملية، �ضيدعم 
واالجتماعات  التقارير  اإط��الق  عمليات  من  �ضل�ضلة  العاملي  امل��ايل  دب��ي  مركز 

وامل�ضاركات املجتمعية خالل االثني ع�ضر �ضهراً القادمة.
اإط��الق ال�ضراكة يف مركز دب��ي امل��ايل العاملي مع عر�س تقدميي  ه��ذا وق��د مت 
املجال  يف  ن��ف��وذاً  الن�ضاء  اأك��ر  اإح���دى  راي�����س،  ���ض��وزان  ال�ضيدة  قدمته  رئي�ضي 

مالياً م�ضيفاً لربنامج  العاملي مبكانة مثالية توؤهله ليكون مركزاً  املايل  دبي 
الطريق اإىل موؤمتر االأطراف COP28 نظراً للتقدم الذي اأحرزناه بالفعل 
و�ضنوا�ضل حتقيقه يف االأمور املتعلقة باملناخ مع عمالئنا. كما نتطلع اإىل العمل 
املحلي  امل��ايل  املجتمع  اأع�ضاء  وك��ب��ار  العاملية  االأخ��الق��ي  التمويل  م��ب��ادرة  م��ع 

واالإقليمي والدويل لتبني هذه املبادرة واإحداث تغيري حقيقي وملمو�س«.
التمويل  ل�مبادرة  العام  واملدير  املوؤ�ض�س  ال�ضريك  �ضيخ،  عمر  قال  جهته  ومن 
 COP28 “ت�ضعى حملة الطريق اإىل موؤمتر االأط��راف  االأخالقي العاملية: 
اإىل ت�ضجيع ودعم املوؤ�ض�ضات املالية يف االنتقال من االلتزام اإىل التنفيذ الفعلي 
والقيا�س واإعداد التقارير. اإن الروؤية املنهجية لكل من حكومة دولة االإمارات 
العربية املتحدة ومركز دبي املايل العاملي كوجهة مالية عاملية امل�ضتوى هو اأمر 
بالغ االأهمية لت�ضجيع القطاع املايل االإقليمي على زيادة وعيه البيئي والتزامه 

بتحقيق اأهداف موؤمتر االأطراف«.

خ�صائر حادة لالأ�صهم ال�صينية واليابانية تغلق على ارتفاع 
 1887.19 5.21 نقطة ليغلق عند م�ضتوى  ت��وازي 

نقطة. 
مع  ال�ضينية  االأ�ضهم  موؤ�ضرات  اأداء  تراجع  املقابل،  يف 
هبوط موؤ�ضر “اإي اإ�س اآي” املركب يف بور�ضة �ضنغهاي 
بنحو %2.02 اأو ما يوازي 61.4 نقطة لي�ضل عند 

2977.56 نقطة. 
ونزل موؤ�ضر هاجن �ضينج ال�ضيني بن�ضبة %6.36 توازي 
 15180.69 م�ضتوى  اإىل  لي�ضل  نقطة   1030.4

نقطة. 

•• طوكيو-وام

تعامالت  ختام  يف  اليابانية  االأ�ضهم  موؤ�ضرات  ارتفعت 
اأم�س، بعد هبوطها على مدار جل�ضتني متتاليتني، فيما 

تراجعت نظريتها ال�ضينية بنحو حاد. 
واأغلق موؤ�ضر نيكاي يف بور�ضة طوكيو ل��الأوراق املالية 
84.32 نقطة ليغلق  %0.31 تعادل  بن�ضبة  مرتفعاً 

عند م�ضتوى 26974.9 نقطة. 
 0.28% وارتفع موؤ�ضر توبك�س االأو�ضع نطاقا بن�ضبة 

اأ�ضواق عاملية واإقليمية ذات اأهمية 
دولة  اأب��رم��ت  وق��د  ا�ضرتاتيجية.  
اتفاقيات   3 ب��ال��ف��ع��ل  االإم��������ارات 
تنفيذاً لهذا الربنامج مع كل من 
الهند واإندوني�ضيا واإ�ضرائيل، وقد 
دخلت االتفاقية االأوىل مع الهند 
حيز التنفيذ يف مايو املا�ضي، فيما 
تدخل االتفاقيتان الثانية والثالثة 
حيز التنفيذ قريباً، وجاري حالياً 
م���ع جمموعة  امل���ح���ادث���ات  اإمت������ام 
اأخرى من الدول، من بينها تركيا 

وجورجيا وكولومبيا. 
ال�ضراكة  ات���ف���اق���ي���ة  ت�������ض���ت���ه���دف 
االقت�ضادية ال�ضاملة بني االإمارات 
املحادثات  اإمت����ام  ح���ال  وك��م��ب��ودي��ا 
يف  امل�ضاهمة  اإىل  واإبرامها  بنجاح 
بني  النفطية  غري  التجارة  زي��ادة 
جمموعها  بلغ  وال��ت��ي  ال��دول��ت��ني، 
279 مليون دوالر اأمريكي خالل 
عام  من  االأوىل  الثمانية  االأ�ضهر 
 40 ع��ل��ى  ي���زي���د  ب��ن��م��و   ،2022
نف�ضها من  ب��ال��ف��رتة  م��ق��ارن��ة   %
باملقارنة   % و26   2021 ع���ام 
دولة  ب���اأن  علماً   ،2019 ع��ام  م��ع 
التجاري  ال�ضريك  تعد  االإم����ارات 
العربي  العامل  لكمبوديا يف  االأول 
التجارة  من   77% تبلغ  بح�ضة 
ا�ضتثمارات  وب��ل��غ��ت  امل��ن��ط��ق��ة،  م��ع 
ماليني   3 كمبوديا  يف  االإم�����ارات 
من  االأول  الن�ضف  بنهاية  دوالر 

عام 2022.  واأكد معايل الدكتور 
اأن دول��ة االإمارات  ال��زي��ودي  ث��اين 
�ضركائها  ق��اع��دة  تو�ضيع  ت��وا���ض��ل 
لربنامج  ت���ن���ف���ي���ذاً  ال���ت���ج���اري���ني 
العاملية  االقت�ضادية  االت��ف��اق��ي��ات 
ال�ضادر �ضمن م�ضاريع اخلم�ضني، 
التجارة  باأن  اإميانها  من  انطالقاً 
اأه�����م حم���ف���زات النمو  اأح�����د  ت��ع��د 
تدفق  ���ض��م��ان  واأن  االق��ت�����ض��ادي، 
اأرجاء  بني  واال�ضتثمارات  التجارة 
تعايف  ا�ضتكمال  يف  ي�ضهم  ال��ع��امل 
االق��ت�����ض��اد ال��ع��امل��ي وي�����ض��اع��د على 
ولذا  امل�ضتدامة،  التنمية  حتقيق 
بالتعاون  ت��رح��ب  االإم�������ارات  ف����اإن 
وال�ضراكة مع الدول التي ت�ضاركها 
الروؤية نف�ضها الرامية اإىل ت�ضهيل 
ت��دف��ق ال��ب�����ض��ائ��ع واخل���دم���ات بني 

اأرجاء العامل. 
التجارة  تو�ضيع  اإن  معاليه  ق��ال  و 
اخل��ارج��ي��ة ل��دول��ة االإم������ارات يعد 
التنويع  رئي�ضياً يف خطط  حم��وراً 
الناجت  وم�������ض���اع���ف���ة  االق���ت�������ض���اد 
 3 اإىل  االإج��م��ايل للدولة و���ض��واًل 
 2030 بحلول  دره��م  تريليونات 
مع الرتكيز على قطاعات اقت�ضاد 
املعرفة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  امل�����ض��ت��ق��ب��ل 

واالبتكار. 
كمبوديا  “متثل  معاليه:  واأ�ضاف 
اآ�ضيا  ق��ل��ب  يف  ن��ا���ض��ئ��اً  اق���ت�������ض���اداً 
�ضناعية  ق����ط����اع����ات  ومت����ت����ل����ك 

وزراع���ي���ة واع�����دة و���ض��ج��ال حافال 
يف جم���ال ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة، كما 
رغبة  جت��م��ع��ه��م��ا  ال���دول���ت���ني  اأن 
م�ضرتكة يف حتقيق منو اقت�ضادي 
وميكنهما  االأج��ل،  طويل  م�ضتدام 
ال���ع���م���ل م���ع���اً ل���ت���ع���زي���ز ال����ق����درات 
لكمبوديا  واللوج�ضتية  ال�ضياحية 
وحت�ضني نفاذ منتجاتها لالأ�ضواق 
املناق�ضات  خ���الل  وم���ن  ال��ع��امل��ي��ة، 
ال����ت����ي ����ض���ت���ج���ري خ������الل ج����والت 
املحادثات ميكن للدولتني االتفاق 
�ضراكة  ت�ضمن  التي  االآليات  على 
على  بالنفع  ت��ع��ود  االأج���ل  طويلة 

اجلانبني. 
واأك����������د م����ع����ايل ال�����دك�����ت�����ور ث����اين 
لوكالة  ���ض��وؤال  على  رداً  ال��زي��ودي 
اأنباء االإمارات “وام” عن الفوائد 
التفاقية  امل��ت��وق��ع��ة  االق��ت�����ض��ادي��ة 
����ض���راك���ة اق��ت�����ض��ادي��ة ���ض��ام��ل��ة مع 
�ضاأنها  من  االتفاقية  اأن  كمبوديا 
ب�����ض��ك��ل ك��ب��ري يف زي���ادة  ت�����ض��ه��م  اأن 
البلدين  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 
ليتجاوز حاجز املليار دوالر خالل 

ال�ضنوات القادمة . 
م�����ن ج���ه���ت���ه، �����ض����دد م����ع����ايل ب���ان 
املهم  ال��������دور  ع���ل���ى  �����ض����ورا�����ض����اك 
ال�ضراكة  ات��ف��اق��ي��ة  �ضتلعبه  ال���ذي 
االق��ت�����ض��ادي��ة ال�����ض��ام��ل��ة يف متكني 
االإمارات  ودول���ة  كمبوديا  م��ن  ك��ل 
التكامل  من  اال�ضتفادة  زي��ادة  من 

العاملية القاب�صة تتو�صع يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
•• اأبوظبي-وام

جمال  يف  اأعمالها  نطاق  تو�ضيع  عزمها  القاب�ضة  العاملية  ال�ضركة  اأعلنت   
تكنولوجيا املعلومات كجزء من ا�ضرتاتيجيتها طويلة املدى لتنمية اأعمالها 

وقدراتها يف جمال �ضناعة التكنولوجيا عرب خمتلف قطاعاتها. 
ولت�ضريع وترية منو حمفظة اأعمالها التقنية، زادت ال�ضركة العاملية القاب�ضة 
مقارنة  املائة  100يف  بن�ضبة  التكنولوجيا  قطاع  يف  �ضفقاتها  وت��رية  من 
االأوىل  الع�ضرة  االأ�ضهر  يف  اإم��ارات��ي  دره��م  مليار  لتتخطى   ، املا�ضي  بالعام 
من هذا العام.  و ت�ضمنت عمليات اال�ضتحواذ 55 يف املائة من اأ�ضهم �ضركة 
امل��زودة خلدمات االأمن ال�ضيرباين، وزي��ادة يف ملكية   ”CyberGate“
54 يف املائة يف �ضركة  ، و  املائة  42 يف  اإىل  املائة  20 يف  اي�ضيا �ضوفت من 
اإمريكوم ال�ضرق االأو�ضط، املزود الرائد لتكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت، 
و15 يف املائة يف �ضركة بيانات، وهي �ضركة تكنولوجيا معلومات جغرافية 
وتقنيات تعمل بالذكاء اال�ضطناعي، وتخطط الإدراج 22.22 يف املائة من 

اأ�ضهمها يف اأبو ظبي عرب االكتتاب العام هذا ال�ضهر. 

القاب�ضة:”  العاملية  لل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  �ضعيب،  ب�ضر  �ضيد  وق��ال 
التكنولوجيا  �ضناعة  جم��ال  يف  اأعمالنا  حمفظة  نطاق  تو�ضيع  على  نعمل 
ب�ضرعة، ونعمل بالفعل على زيادة اأهداف اال�ضتحواذ ق�ضرية وطويلة االأجل 

مع م�ضار وا�ضحلتحقيق املزيد من الربحية يف االأ�ضهر ال� 12 املقبلة«. 
ويف وقت ت�ضتمر ال�ضفقات التقنية يف دفع املعامالت العاملية وهو ما يت�ضح 
من تزايد عدد وحجم عمليات الدمج واال�ضتحواذ للتكنولوجيا والو�ضائط 
من  اإط��الق��ه��ا  املخطط  ال�ضركة  ف��اإن  االأخ����رية..  ال�ضنوات  يف  واالت�����ض��االت 
ال�ضركة العاملية القاب�ضة لن تركز فقط على اال�ضتحواذ على ح�ضة اأغلبية يف 
ا على ال�ضركات التكنولوجية  �ضركات التكنولوجيا كبرية احلجم، ولكن اأي�ضً
حتت  متنوعة  تكنولوجية  بقطاعات  �ضتحتفظ  حيث  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 
يف  التكنولوجيا  �ضناعة  جمال  يف  قاب�ضة  �ضركة  اأك��رب  ت�ضبح  لكي  مظلتها 
اإىل  القاب�ضة  العاملية  ال�ضركة  وتتطلع  واأفريقيا.   االأو�ضط  ال�ضرق  منطقة 
حيث  وعاملياً  اإقليمياً  التكنولوجيا  جمال  يف  وا�ضتثمارها  م�ضاركتها  تعميق 
اال�ضتحواذ يف  عمليات  و  االندماج  عمليات  على  التكنولوجيا  �ضيطر قطاع 

عام 2021، و�ضجلت اأرقاًما قيا�ضية يف قيمة ال�ضفقة وحجمها.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�ضيارات التالية عن طريق �ضركة االإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�ضاعة 
اخلام�ضة م�ضاءاً يوم االأثنني املوافق 31 اأكتوبر 2022 وعلى من يرغب مبعاينة ال�ضيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع االلكرتوين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة االعرتا�س مراجعة ق�ضم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�ضمي.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية  
ادارة التنفيذ

        
1   C/46441/ / MB1PBEJA582123346 (   )    2018/4599  
2    A/66254/ / JAANPR58LW7101431 (   )    2018/4599  
3   H/75726/ / JN8BT05Y37W111989 (   )    2018/4599  
4    J/41342/ / JAMKP34G987P03218 (   )    2018/4599  
5  Q/90160/ / JTEJU9FJ2FK089351 (    )  2018/1359  
6  E/92748/ / JL6BCE6J09K018200 (    )   2018/406   
7  J/82190/ / KL1JJ82B48K869402 (    )  2013/1583  
8  J/22343/ / JL7BCE1J18K006462        2010/1150  
9  H/76835/ / KMJHD17C48C040938 (   )    2010/11151   
10  H/53296/ / JTDKW923585106784 ( ) (    )   2018/406   
11  G/97780/ / JTDKW9239B5181737 (    )   2016/3344  
12  A/73243/  / JTNGE52M1EA038265       2017/764  
13  E/35599/ / JN1CA21SXXT174644    2018/743  
14   O/32280/ / 5N1AN0N67DN812466 (   )    2018/4599  
15    J/41344/ / JAMKP34G087P03365 (   )    2018/4599  
16  O/55781/ / 6T1BE42K68X534591       2021/551  
17  N/42402/ / KMHDG41C6FU407346        2016/2006   
18 200  35616 / / /  / MMBJNKB407D116524       2018/4599  
19  Q/54041/ / KMHJT81E0GU073291   2020/157  
20   E/21927/ / MB1PBEJA482123404 (   )    2018/4599  
21 150   J/41334/ / 529714823 (   )    2018/4599  
22     Q/43943/ / 3GTU29EJ0FG250957 (    )  2018/1359  
23  D/32578/ / JN8AR05Y02W521670 (   )    2018/4599  
24 306  A/78092/ / VF33CNFUF6S004063   2009/2392   
25 1.3  Q/25564/ / MDHBN7AD5FG801141       2016/1756   
26  B/93844/ / JN8AR05Y81W511158 (   )    2018/4599  
27  F/59917/ / JN8AR05S8WW280216 (   )    2018/4599  
28  200  K/60240/ / MMBJNKB409D002698 (   )    2018/4599  

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 127 ل�شنة 2017 

اإعلن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده )ن�شرا(
املنفذ �ضده / مركز ال�ضارقة لالإ�ضتثمار - ذ م م 

ل�ضالح طالب التنفيذ / ال�ضيخ خالد في�ضل خالد القا�ضمي 
www. للمزادات  االإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �ضينعقد  باأنه  للجميع  االإحتادية  االإبتدائية  ال�ضارقة  حمكمة  تعلن 
emiratesauction.ae يف متام ال�ضاعة الثانية ع�ضر ظهرا يوم االأربعاء املوافق 2022/11/2، وذلك لبيع العقارات العائد 

ملكيته للمنفذ �ضده واأو�ضاف العقارات على النحو التايل : 

م�ش�حة الأر�س �شعر التثمنيبي�ن�ت العق�ر م�ش�حة الأر�س �شعر التثمنيبي�ن�ت العق�ر 

ار�س ف�ش�ء قطعة رقم )1/54( ملك  
مبنطقة عرقوب ال�شن�عية ب�إم�رة ال�ش�رقة

 1،155،000
درهم

قدم   15،420
مربع

ار�س ف�ش�ء قطعة رقم )1/85( ملك  مبنطقة 
عرقوب ال�شن�عية ب�إم�رة ال�ش�رقة

 565،000
درهم

 10،294
قدم مربع

ار�س ف�ش�ء قطعة رقم )1/55( ملك  
مبنطقة عرقوب ال�شن�عية ب�إم�رة ال�ش�رقة

 590،000
درهم

قدم   7،897
مربع

ار�س ف�ش�ء قطعة رقم )1/86( ملك  مبنطقة 
عرقوب ال�شن�عية ب�إم�رة ال�ش�رقة

 780،000
درهم

 13،005
قدم مربع

ار�س ف�ش�ء قطعة رقم )1/56( ملك  
مبنطقة عرقوب ال�شن�عية ب�إم�رة ال�ش�رقة

 615،000
درهم

قدم   8،813
مربع

ار�س ف�ش�ء قطعة رقم )1/87( ملك  مبنطقة 
عرقوب ال�شن�عية ب�إم�رة ال�ش�رقة

 630،000
درهم

 10،559
قدم مربع

ار�س ف�ش�ء قطعة رقم )1/83( ملك  
مبنطقة عرقوب ال�شن�عية ب�إم�رة ال�ش�رقة

 800،000
درهم

قدم   13،317
مربع

ار�س ف�ش�ء قطعة رقم )1/88( ملك  مبنطقة 
عرقوب ال�شن�عية ب�إم�رة ال�ش�رقة

 630،000
درهم

 11،461
قدم مربع

ار�س ف�ش�ء قطعة رقم )1/84( ملك  
مبنطقة عرقوب ال�شن�عية ب�إم�رة ال�ش�رقة

 610،000
درهم

قدم   10،211
مربع

ار�س ف�ش�ء قطعة رقم )1/89( ملك  مبنطقة 
عرقوب ال�شن�عية ب�إم�رة ال�ش�رقة

 780،000
درهم

 12،986
قدم مربع

يتوجب على الراغب باالإ�ضرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �ضيك م�ضدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار.  
فعلى من يرغب بال�ضراء او اال�ضتف�ضار عن ذلك مراجعة ق�ضم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين لالإمارات للمزادات 
www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره 

من م�ضتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل.
عن / رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 127 ل�شنة 2017 

اإعلن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
املنفذ �ضده / مركز ال�ضارقة لالإ�ضتثمار - ذ م م 

ل�ضالح طالب التنفيذ / ال�ضيخ خالد في�ضل خالد القا�ضمي 
www. للمزادات  االإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �ضينعقد  باأنه  للجميع  االإحتادية  االإبتدائية  ال�ضارقة  حمكمة  تعلن 
emiratesauction.ae يف متام ال�ضاعة الثانية ع�ضر ظهرا يوم االأربعاء املوافق 2022/11/2، وذلك لبيع العقارات العائد 

ملكيته للمنفذ �ضده واأو�ضاف العقارات على النحو التايل : 

م�ش�حة الأر�س �شعر التثمنيبي�ن�ت العق�ر م�ش�حة الأر�س �شعر التثمنيبي�ن�ت العق�ر 

ار�س ف�ش�ء قطعة رقم )1/54( ملك  
مبنطقة عرقوب ال�شن�عية ب�إم�رة ال�ش�رقة

 1،155،000
درهم

قدم   15،420
مربع

ار�س ف�ش�ء قطعة رقم )1/85( ملك  مبنطقة 
عرقوب ال�شن�عية ب�إم�رة ال�ش�رقة

 565،000
درهم

 10،294
قدم مربع

ار�س ف�ش�ء قطعة رقم )1/55( ملك  
مبنطقة عرقوب ال�شن�عية ب�إم�رة ال�ش�رقة

 590،000
درهم

قدم   7،897
مربع

ار�س ف�ش�ء قطعة رقم )1/86( ملك  مبنطقة 
عرقوب ال�شن�عية ب�إم�رة ال�ش�رقة

 780،000
درهم

 13،005
قدم مربع

ار�س ف�ش�ء قطعة رقم )1/56( ملك  
مبنطقة عرقوب ال�شن�عية ب�إم�رة ال�ش�رقة

 615،000
درهم

قدم   8،813
مربع

ار�س ف�ش�ء قطعة رقم )1/87( ملك  مبنطقة 
عرقوب ال�شن�عية ب�إم�رة ال�ش�رقة

 630،000
درهم

 10،559
قدم مربع

ار�س ف�ش�ء قطعة رقم )1/83( ملك  
مبنطقة عرقوب ال�شن�عية ب�إم�رة ال�ش�رقة

 800،000
درهم

قدم   13،317
مربع

ار�س ف�ش�ء قطعة رقم )1/88( ملك  مبنطقة 
عرقوب ال�شن�عية ب�إم�رة ال�ش�رقة

 630،000
درهم

 11،461
قدم مربع

ار�س ف�ش�ء قطعة رقم )1/84( ملك  
مبنطقة عرقوب ال�شن�عية ب�إم�رة ال�ش�رقة

 610،000
درهم

قدم   10،211
مربع

ار�س ف�ش�ء قطعة رقم )1/89( ملك  مبنطقة 
عرقوب ال�شن�عية ب�إم�رة ال�ش�رقة

 780،000
درهم

 12،986
قدم مربع

يتوجب على الراغب باالإ�ضرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �ضيك م�ضدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار.  
فعلى من يرغب بال�ضراء او اال�ضتف�ضار عن ذلك مراجعة ق�ضم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين لالإمارات للمزادات 
www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره 

من م�ضتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل.
عن / رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

فقد املدعو / رمي�ضاء ال�ضيخ 
ابونورين ابراهيم ، ال�ضودان 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)06824861P(  رق�����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ض�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0566023081

فقدان جواز �صفر
ه�������ارون   / امل������دع������و  ف����ق����د 
باك�ضتان   ، خ���ال���د  حم��م��د 
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
 )6907663AM (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ض���ال 

    0543431162

فقدان جواز �صفر
�����ض����ري����ل   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
الفلبني   ، ج����وم����و  د�����ض����اي����و 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)A8091150P(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ض�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0586268323

فقدان جواز �صفر

اي����ه����م   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�����ض����وري����ا   ، ح�����م�����ود  ع����ل����ى 
رقم  �ضفره  ج��واز  اجلن�ضية 
 )014956416N ( 
ع����ل����ي����ه  ي����������ج����������ده  م�����������ن   
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ض���ال 

    0501816479

فقدان جواز �صفر

ت������اج������ول   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
ب���ن���غ���الدي�������س   ، ع����ب����دال����غ����ن����ى 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج�����واز ���ض��ف��ره رقم 
يرجى   )BY0847355(
ت�ضليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
ب��ال�����ض��ف��ارة ال��ب��ن��غ��الدي�����ض��ي��ة او 
اقرب مركز �ضرطة باالمارات.   

فقدان جواز �صفر
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•• دبي-وام

الوطنية  االأومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  وق���ع���ت 
م����ذك����رة ت���ف���اه���م م����ع ن���ظ���ريت���ه���ا يف 
مل���د ج�ضور  اأوزب��ك�����ض��ت��ان،  ج��م��ه��وري��ة 
ال����ت����ع����اون ب����ني اجل����ان����ب����ني، وت���ب���ادل 
اخلربات وا�ضتثمار الطاقات واملواهب 

وتعزيز القدرات والكفاءات. 
وق���ع امل���ذك���رة ���ض��ع��ادة امل��ه��ن��د���ض��ة عزة 
امل�ضاعد  ال��ع��ام  االأم���ني  �ضليمان  بنت 
وامل���ال���ي���ة للجنة  االإداري�������ة  ل��ل�����ض��وؤون 
من  وقعها  فيما  الوطنية،  االأومل��ب��ي��ة 
االأمني  قا�ضيموف  اأوبيك  اأوزبك�ضتان 

العام للجنة االأوملبية. 
القيم  ن�������ض���ر  ع���ل���ى  امل�����ذك�����رة  ت���ن�������س 
الهوية  وتعزيز  االأومل��ب��ي��ة،  والثقافة 
ال����وط����ن����ي����ة، وخ�����دم�����ة امل����ج����ت����م����ع، ، 
وت�ضميم الربامج الفنية ، وامل�ضاهمة 
انتقاء  يف  الريا�ضية  االحت����ادات  م��ع 
امل��واه��ب ال��ري��ا���ض��ي��ة م��ن خ���الل عدد 
والبدنية  ال�����ض��ح��ي��ة  امل����ح����ددات  م���ن 

والنف�ضية والفنية . 
ت���اأت���ي امل����ذك����رة ان���ط���الق���ا م���ن رغبة 
الطرفني يف تعزيز العالقات الثنائية 
يف جمال الريا�ضة واحلركة االأوملبية، 

والتفاهم  ال��ت��ع��اون  اأوا���ض��ر  وتوطيد 
الريا�ضية،  امل��وؤ���ض�����ض��ات  ب��ني  امل��ت��ب��ادل 
اخلطط  ت�����ض��م��ي��م  يف  وامل�������ض���اه���م���ة 
والربامج املرتبطة باكت�ضاف وانتقاء 

���ض��ن مبكرة  ال��ري��ا���ض��ي��ة يف  امل���واه���ب 
و�ضقلها مبا ي�ضب يف خدمة �ضناعة 

البطل االأوملبي. 
توقيع  اأن  �ضليمان  بنت  ع��زة  واأك���دت 

العالقات  وتوطيد  التفاهم  مذكرات 
مع ال�ضركاء يج�ضد روؤية �ضمو ال�ضيخ 
اأحمد بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
الوطنية  االأومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 

ب�������ض���اأن اأه���م���ي���ة ت���ب���ادل اخل������ربات يف 
الريا�ضي،  العمل  جم���االت  خمتلف 
اجلوانب  ج��م��ي��ع  م���ن  واال����ض���ت���ف���ادة 
االإم����ارات  اأن  خ�ضو�ضاً  ال��ري��ا���ض��ي��ة، 

ومرافق  ومن�ضاآت  بني حتتية  متتلك 
من  متكنها  اجل���ودة،  عالية  ريا�ضية 
االأحداث  ك��ربى  وا�ضت�ضافة  تنظيم 

واال�ضتحقاقات القارية والعاملية. 

�ضرورة  اإىل  �ضليمان  ب��ن��ت  واأ����ض���ارت 
القطاع  خ�������ربات  م����ن  اال�����ض����ت����ف����ادة 
ب��ال��ب��ل��دي��ن، مب���ا يحقق  ال���ري���ا����ض���ي 
الفائدة املرجوة للجميع يف اجلوانب 
الفنية اأو االدارية والتنظيمية ال�ضيما 
���ض��ه��دت طفرة  االإم�����ارات  ري��ا���ض��ة  اأن 
بف�ضل  املا�ضية  املرحلة  خالل  كبرية 
دعم واهتمام القيادة الر�ضيدة ما كان 
اإيجابية  حتقيق  على  االأث��ر  اأك��رب  له 
ملمو�ضة واإجنازات وجناحات متعددة.  
قا�ضموف  اأوب���ي���ك  ع���رب  ج��ان��ب��ه  م���ن 
اجلديدة  ب��ال�����ض��راك��ة  ���ض��ع��ادت��ه  ع���ن 
م���ع ال��ل��ج��ن��ة االأومل���ب���ي���ة االإم���ارات���ي���ة 
انطالق  نقطة  متثل  باأنها  وو�ضفها 
ل��ل��م��زي��د م���ن ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ام��ل يف 
باحلركة  اخل��ا���ض��ة  اجل��وان��ب  جميع 
االأوملبية، مبا ي�ضهم يف تو�ضيع نطاق 
وت��ن�����ض��ي��ق اجلهود  امل�����ض��رتك  ال��ع��م��ل 
وروؤى  اأفكار  لتقدمي  الطرفني،  بني 
الريا�ضيني  م�ضلحة  تخدم  مبتكرة 

يف البلدين. 

بطولة  اإىل  ال���ع���امل  اأن����ظ����ار  ت��ت��ج��ه   
ك��اأ���س ال��ع��امل ل��ك��رة ال��ق��دم ال��ت��ي ُتقام 
ه����ذا ال�����ض��ت��اء يف ق���ط���ر، ف��ي��م��ا يويل 
م�ضجعو املنتخبات الوطنية لل�ضيدات 
اهتماماً اإ�ضافياً ببطولة كاأ�س العامل 
فعالياتها  تنطلق  اأن  املقرر  لل�ضيدات 
اأعقاب  يف  وذل�����ك  املُ���ق���ب���ل،  ال�����ض��ي��ف 
بطولة  حققته  ال��ذي  الكبري  النجاح 
اأمم اأوروبا لل�ضيدات بكرة القدم التي 
العام.  اأقيمت يف وقت �ضابق من هذا 
بعد  ي��وم��اً  ال��ري��ا���ض��ة  وتثبت جن��م��ات 
تتيح  والتي  املتميزة،  اإمكاناتهن  يوم 
وا�ضتقطاب  امل��ن��اف�����ض��ات  خ��و���س  ل��ه��ن 
مناف�ضات  ي�����ض��اه��ي  مب���ا  اجل���م���ه���ور 
كبرية  ج��ه��وداً  يبذلن  كما  ال��رج��ال، 

ب��ني اجلن�ضني على  امل�����ض��اواة  الإر���ض��اء 
اأر�ضية امللعب.

يف  مهماً  دوراً  الريا�ضة  لعبت  لطاملا 
امل�ضاواة بني  وتعزيز  التغيري  اإح��داث 
ال���رج���ل وامل������راأة م���ن خ���الل تكري�س 
واالعتماد  اجل��م��اع��ي  ال��ع��م��ل  م��ب��ادئ 
على الذات واملرونة والثقة يف املجاالت 
اجلن�ضني.  ب��ني  مت��ي��ي��زاً  ت�ضهد  ال��ت��ي 
واأطلقت هيئة االأمم املتحدة للمراأة، 
منظمة االأمم املتحدة املعنية بامل�ضاواة 
امل��راأة، مبادرة  بني اجلن�ضني ومتكني 
امل�ضاواة  حتقيق  اأج���ل  م��ن  ال��ري��ا���ض��ة 
ُت���ع���ن���ى بدفع  ال���ت���ي  ب����ني اجل��ن�����ض��ني 
اجلهود التي تهدف اإىل تعزيز ريادة 
الرجل،  وب��ني  بينها  وامل�����ض��اواة  امل���راأة 

ال��ف��ج��وة يف اال���ض��ت��ث��م��ار �ضمن  و���ض��د 
ال��ن�����ض��ائ��ي��ة وتعزيز  ال��ري��ا���ض��ة  ق��ط��اع 
فر�س امل�ضاواة االقت�ضادية والتغطية 
اإىل  باالإ�ضافة  املتكافئة،  االإعالمية 
قطاعات  يف  مت�ضاوية  فر�س  توفري 

الريا�ضة والرتبية البدنية.
ويف ه���ذا االإط������ار، اأط���ل���ق ن����ادي دبي 
ه��وري��ك��ان��ز ل��ل��رج��ب��ي م���ب���ادرة خالل 
برعاية   2022-2021 م��و���ض��م 
�ضاك�ضو، املوؤ�ض�ضة الدمناركية الرائدة 
واال�ضتثمار  التداول  يف  واملتخ�ض�ضة 
الراعية  واجل���ه���ة  االن����رتن����ت،   ع���رب 
ذا  بنك  �ضاك�ضو  مل��ه��رج��ان  الرئي�ضية 
�ضيفينز، املهرجان االأول على م�ضتوى 
لريا�ضات  املخ�ض�س  العربي  اخلليج 

يف  ُي��ق��ام  وال���ذي  والفتيات،  ال�ضيدات 
 21 يومي  دب��ي  �ضيفينز يف  ذا  ملعب 
نهاية  ع��ط��ل��ة  خ���الل  اأك��ت��وب��ر   22 و 
متنوعة  جمموعة  وي�ضم  االأ���ض��ب��وع، 
ال�ضبكة  ك���رة  م��ث��ل  ال��ري��ا���ض��ات،  م���ن 
املقرر  وم��ن  والبي�ضبول.  وال��رج��ب��ي 
ال�ضبكة  ك����رة  م���ب���اري���ات  ب���ث  ي��ت��م  اأن 
ل���ل�������ض���ي���دات وال���ن���ا����ض���ئ���ات حت����ت 18 
ع��ام��اً م��ب��ا���ض��رًة ع��رب امل��وق��ع الر�ضمي 
الريا�ضة  لع�ضاق  يتيح  ما  للبطولة، 

م�ضاهدتها.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه����ذا امل���و����ض���وع، قال 
التنفيذي  الرئي�س  هيت�ضني،  داميان 
ال�ضرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ب��ن��ك  ل�����ض��اك�����ض��و 
"ت�ضاهم  اأفريقيا:  و�ضمال  االأو���ض��ط 

يف  موقعنا  ت��ع��زي��ز  يف  الفعالية  ه���ذه 
لتوفري  ت�ضعى  التي  اجل��ه��ات  طليعة 
والرتويج  لل�ضابات  ريا�ضية  من�ضة 
�ضاك�ضو  ال��ت��زام��ن��ا يف  ت��وؤك��د  م��ا  ل��ه��ا، 
بتفعيل دور املراأة ودعم دمج االإناث يف 
القطاعات املهنية التي يهيمن عليها 

الرجال عادًة مثل القطاع امل�ضريف".
للم�ضاعي  امل��ت��زاي��د  النجاح  وي�ضاهم 
مب�ضاركة  ال��ن�����ض��ائ��ي��ة،  ال���ري���ا����ض���ي���ة 
ال����ت����ن����وع بني  ت���ع���زي���ز  ����ض���اك�������ض���و، يف 
اجلن�ضني وزيادة االإقبال على امل�ضاركة 
يف هذه امل�ضاعي، حيث �ضهدت بطولة 
اأمم اأوروبا لل�ضيدات بكرة القدم هذا 
املالعب  داخ���ل  الف��ت��اً  تنظيماً  ال��ع��ام 
وخارجها، ما اأثار اإعجاب النقاد حول 

العامل. واأ�ضاف هيت�ضني: "نهدف اإىل 
تعزيز م�ضاركة ال�ضيدات والفتيات يف 
ي�ضكل  م���ا  اجل���م���اع���ي���ة،  ال���ري���ا����ض���ات 
اإلهام جليل جديد من جنوم  م�ضدر 

الريا�ضة الذين نوؤمن بقدرتهم على 
م�ضتويات  خمتلف  مبعايري  االرتقاء 
اللعبة. وتعك�س ا�ضرتاتيجية الرعاية 
اخل��ا���ض��ة ب��ن��ا ت��رك��ي��ز امل�����ض��رف على 

بالقيم  والتزامنا  النا�ضئة  االأ���ض��واق 
االأ���ض��ا���ض��ي��ة ل��ل��ري��ا���ض��ة وامل��ت��م��ث��ل��ة يف 
االحرتام والنزاهة والعمل اجلماعي 

واللعب النظيف.

•• اأبو ظبي-وام

ت���وج م��ن��ت��خ��ب ج��ورج��ي��ا ب��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة اأب��وظ��ب��ي ج���ران���د ���ض��الم الكربى 
للجودو لعام 2022 ب�ضالة )جوجيت�ضو اآرينا( يف مدينة زايد الريا�ضية 

باأبوظبي. 
واأقيمت البطولة برعاية �ضمو ال�ضيخ هزاع بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س 
املجل�س التنفيذي الإمارة اأبو ظبي، وبدعم من جمل�س اأبوظبي الريا�ضي 

واإ�ضراف االحتاد الدويل للجودو، مب�ضاركة 65 دولة. 

واأحرز الالعب بيكا جفينيا�ضفيلي اللقب ملنتخب بالده بتتويجه بذهبية 
وزن حتت 90 كجم اثر فوزه على الفرن�ضي تا�ضيري لوري�س لريجح كفة 

منتخب جورجيا. 
مع  بالت�ضاوي  وبرونزية  وف�ضية  ذهبيتني  بر�ضيد  جورجيا  تتويج  وج��اء 
منتخب فرن�ضا الذي تراجع ملركز الو�ضيف ب�ضبب ر�ضيد النقاط، وتراجع 
منتخب ال�ضني للمركز الثالث بر�ضيد ذهبيتني وبرونزية، ثم جاءت كل 

من اإيطاليا واإ�ضبانيا يف املركزين الرابع واخلام�س. 
و�ضهد اخلتام و�ضارك يف تتويج االأبطال �ضعادة حممد بن ثعلوب الدرعي 

العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س  واجل��ودو  للم�ضارعة  االإم���ارات  احت��اد  رئي�س 
للبطولة وماريو�س فايزر رئي�س االحتاد الدويل للجودو، ونا�ضر التميمي 
مدير البطولة وحممد جا�ضم �ضجواين اأمني ال�ضر امل�ضاعد لالحتاد، وعلى 

اليماحي ع�ضو جمل�س اإدارة االحتاد وعدد من ال�ضيوف. 
ل��ل��ج��ودو على  ال����دويل  واأع�����ض��اء االحت����اد  ال�ضكر لرئي�س  ال��درع��ي  ووج���ه 
اأبوظبي  ملجل�س  ال�ضكر  وج��دد  البطولة،  اإجن��اح  يف  وم�ضاركتهم  ح�ضورهم 
الريا�ضي وقناة اأبوظبي الريا�ضية وكافه اجلهات التي �ضاهمت يف النجاح 
الطالب  من  واملتطوعات  املتطوعني  بال�ضكر  وخ�س  والفني،  التنظيمي 

والطالبات واجلهات الطبية وو�ضائل االإعالم املختلفة . 
وعلى هام�س ختام البطولة، مت توقيع اتفاقية بني االحتاد الدويل للجودو 
بح�ضور رئي�س االحتاد ماريو�س فايزر واحتاد طاجيك�ضتان بح�ضور رئي�س 
طاجيك�ضتان  عا�ضمة  دو�ضانبي  مدينة  لدخول  لويكوف،  نورولو  االحت��اد 
الكربى  �ضالم  اجلراند  بطوالت  ت�ضت�ضيف  التي  العاملية  العوا�ضم  �ضمن 

للعبة. 
ح�ضر مرا�ضم التوقيع نا�ضر التميمي اأمني خزينة االحتاد الدويل للجودو 

مدير بطولة اأبوظبي وعدد من امل�ضوؤولني يف االحتادات الثالثة. 

امل�صاواة بني الرجل وبني املراأة حتظى بفر�صة جديدة يف قطاع الريا�صة

برع�ية هزاع بن زايد

جورجيا تتوج بلقب بطولة اأبوظبي جراند �صالم للجودو 

»اللجنة الأوملبية الوطنية« ونظريتها الأوزبكية توقعان مذكرة تفاهم 

•• اأبوظبي-وام

اأعلنت حلبة مر�ضى يا�س ر�ضمياً عن نفاد جميع مقاعد املدرجات وباقات ال�ضيافة 
 ،2022 لعام   1 للفورموال  الكربى  للطريان  االحت��اد  جائزة  ب�ضباق  اخلا�ضة 
العاملي اخلتامي  الذي يرافق احلدث  الكبري  العاملي  وذلك على �ضوء االهتمام 
�ضهدها  التي  احلما�ضية  االأج��واء  بعد  خا�ضة  الفائزين،  وتتويج   2022 ملو�ضم 
املو�ضم املا�ضي حتى اللحظات االأخرية، والطلب الهائل من امل�ضجعني واملتابعني 
لتجارب جديدة وخمتلفة خالل عطلة نهاية االأ�ضبوع لتحقيق مبيعات حتطم 
كل االأرقام القيا�ضية.  ياأتي ذلك يف الوقت الذي ي�ضتعد فيه احلدث، ال�ضت�ضافة 
داخل  م��ن  مبا�ضرة  املناف�ضات  ي�ضهدون  ال��ذي��ن  ال�ضباق  متابعي  م��ن  ع��دد  اأك��رب 
احللبة، وي�ضل عددهم اإىل 70،000 م�ضجع يف رقم قيا�ضي جديد من املتوقع 
حتقيقه، االأمر الذي يعزز املكانة الأبوظبي باعتبارها مركزاً لالأحداث الريا�ضية 

العاملية.  اجلدير بالذكر اأنه متت اإ�ضافة مدرج جديد كلياً يف حلبة مر�ضى يا�س 
ومن  كلياً  اجلديدة  ال�ضيافة  خيارات  مع  امل�ضتقيم،  ال�ضمايل  امل�ضار  طول  على 
على  املتزايد  الطلب  ا�ضتيعاب  اإىل  تهدف  التي   ،Deck at Nine �ضمنها 
تذاكر عطلة نهاية االأ�ضبوع ل�ضباق اجلائزة الكربى يف اأبوظبي، والتي بيعت يف 
وقت قيا�ضي - قبل �ضهرين من موعد ال�ضباق.  و�ضتعلن احللبة قريباً عن اأبرز 
يف  واملو�ضيقية  الفنية  العرو�س  لتقدمي  �ضيح�ضرون  الذين  العامليني  الفنانني 
االحتاد بارك، يف اأم�ضيتي اخلمي�س واالأحد، مع حجز اأربعة ليايل من الرتفيه 
املو�ضيقي العاملي �ضمن حفالت "يا �ضالم" ملا بعد ال�ضباق، حيث اأعلن عن ح�ضور 
اجلمعة  يومي  الإحياء حفلي  كندريك المار  هاو�س" واملغني  "�ضويدي�س  فرقة 
وال�ضبت.  ويف تعليقه على نفاذ جميع تذاكر املدرجات وباقات ال�ضيافة قال �ضيف 
النعيمي، الرئي�س التنفيذي ل�ضركة اأبوظبي الإدارة ريا�ضة ال�ضيارات: "ي�ضرين 
 1 االإع��الن عن نفاذ جميع تذاكر جائزة االحت��اد للطريان الكربى للفورموال 

احلدث  اإط��الق  منذ  للتذاكر  كامل  بيع  اأ�ضرع  �ضهدنا  حيث  ر�ضمياً،  العام  لهذا 
االفتتاحي يف عام 2009. ويتجه تركيزنا حاليا اإىل تقدمي عطلة اأ�ضبوع اأخرى 
من  قيا�ضي  ع��دد  ال�ضتقبال  ا�ضتعدادنا  مع  عاملي،  ومب�ضتوى  بالرتفيه  حافلة 
امل�ضجعني الذين �ضيح�ضرون من جميع اأنحاء العامل اإىل جزيرة يا�س يف نوفمرب 
املقبل، وندعو اجلميع اإىل ترقب الك�ضف عن املزيد من املفاجاآت التي �ضنك�ضف 
عنها قريباً ".  واأ�ضاف: " مع رغبة امل�ضجعني القادمني من خمتلف اأنحاء العامل 
للتعرف على اأجواء اأبوظبي وفعالياتها املذهلة يف عام 2022، ن�ضتعد للحدث 
الذي يقام على مدار اأربعة اأيام يف جزيرة يا�س، والتي ت�ضهد فعاليات تتنوع ما 
بني احلفالت الأبرز النجوم العامليني، وباقات ال�ضيافة اجلديدة كلياً. وبالن�ضبة 
هذا  �ضباق  يف  مقعدهم  على  احل�ضول  يف  التوفيق  يحالفهم  مل  الذين  الأولئك 
اأي وقت  املقبل يف وقت مبكر من  العام  �ضباق  تذاكر  لبيع  فاإننا نخطط  العام، 

م�ضى ل�ضمان ح�ضولهم على فر�ضة للحجز املبكر". 

نفاد تذاكر �صباق جائزة الحتاد للطريان الكربى للفورمول 1 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام

ال�����ض��ي��خ حمدان  ���ض��م��و  حت���ت رع���اي���ة 
احل��اك��م يف  نهيان ممثل  اآل  زاي���د  ب��ن 
فعاليات  تنطلق   .. ال��ظ��ف��رة  منطقة 
الن�ضخة اخلام�ضة من مهرجان �ضباق 
للمحامل  ال��ط��وي��ل��ة  ل��ل��م�����ض��اف��ات  دمل���ا 
واملهرجان  قدماً   60 فئة  ال�ضراعية 
اأكتوبر   27 ي����وم  وذل�����ك  امل�����ض��اح��ب 
نوفمرب   3 ح��ت��ى  وت�����ض��ت��م��ر  اجل�����اري 

 .2022
للريا�ضات  اأب���وظ���ب���ي  ن�����ادي  واأع����ل����ن 
املهرجانات  اإدارة  وجل��ن��ة  ال��ب��ح��ري��ة، 
وال���ربام���ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��رتاث��ي��ة عن 
للن�ضخة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ت��ف��ا���ض��ي��ل 
خالل  وذل��ك  املهرجان  من  اخلام�ضة 
امل���ل���ت���ق���ى ال�������ذي ع���ق���د م�������ض���اء اأم�������س 
اأبوظبي،  يف  خ��ل��ف  حم��م��د  مب��ج��ل�����س 
مدير  امل��ه��ريي  عتيق  ماجد  بح�ضور 
نادي  يف  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ري��ا���ض��ات  اإدارة 
وعدد  البحرية  للريا�ضات  اأب��وظ��ب��ي 
من امل�ضوؤولني و النواخذة امل�ضاركني. 

واأك�����د ع��ي�����ض��ى ���ض��ي��ف امل���زروع���ي نائب 
امل���ه���رج���ان���ات  اإدارة  جل���ن���ة  رئ���ي�������س 
وال����ربام����ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���رتاث���ي���ة يف 

اإطار  ي��اأت��ي يف  امل��ه��رج��ان  اأن  اأب��وظ��ب��ي 
جلنة  تبذلها  التي  امل�ضرتكة  اجلهود 
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
للريا�ضات  اأبوظبي  ون��ادي  والرتاثية 
اأبوظبي الريا�ضي،  البحرية وجمل�س 
دملا  و����ض���ب���اق  م���ه���رج���ان  ي���وا����ض���ل  اإذ 
البحري،  ت��راث��ن��ا  اإح���ي���اء  ال��ت��اري��خ��ي، 
التقليدية  ال��ري��ا���ض��ات  روح  وت��ع��زي��ز 

العريقة. 
واأو�ضح اأن املهرجان ي�ضلط ال�ضوء على 
الدور الثقايف احليوي املرتبط بالبحر 
الرتاثي  اجل��ان��ب  اإب����راز  يف  وامل�ضتمر 
اإحيائه،  واإع���������ادة  امل���ح���ل���ي  ال���ب���ح���ري 
للحفاظ على الهوية الوطنية و�ضون 
وتعريف اجلمهور  االإماراتي،  الرتاث 
بالعادات واملمار�ضات واحِلرف املت�ضلة 
واأهمية  االإماراتية  الرتاثية  بالهوية 
ت����راث اجل����زر االإم���ارات���ي���ة م��ن خالل 
�ضباقات  ت���اري���خ  يف  االأك������رب  ال�����ض��ب��اق 
ال�ضراع البحري اىل جانب �ضل�ضلة من 
العديد  و  وحديثة  تقليدية  �ضباقات 
والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  االأن�����ض��ط��ة  م���ن 

املميزة يف جزيرة دملا. 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ث��م��ن  و 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة “حفظه اهلل”، ل�ضون املوروث 
ع��ل��ي��ه ونقله  وامل��ح��اف��ظ��ة  االإم����ارات����ي 
الكبري  ال���ق���ادم���ة، ودع���م���ه  ل��الأج��ي��ال 
واالأن�ضطة  والفعاليات  للمهرجانات 
قيم  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال���ه���ادف���ة  ال���رتاث���ي���ة 
ال������والء واالن���ت���م���اء وت��ر���ض��ي��خ معاين 
ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة، ك��م��ا ث��م��ن متابعة 
حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  امل��ه��رج��ان  راع��ي 
احلاكم  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
للمهرجانات  ال���ظ���ف���رة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ت�����ض��اه��م يف تنمية  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال���ظ���ف���رة وم�������ض���اري���ع �ضون  م��ن��ط��ق��ة 
االإم��ارات��ي والعاملي و  الثقايف  امل��وروث 

العناية بالرتاث االإن�ضاين. 
اأبوظبي  ن����ادي  اإىل  ب��ال�����ض��ك��ر  وت���ق���دم 
وجمل�س  ال����ب����ح����ري����ة  ل����ل����ري����ا�����ض����ات 
�ضراكتهم  ع��ل��ى  ال��ري��ا���ض��ي،  اأب��وظ��ب��ي 
امل��م��ي��زة وت��ع��اون��ه��م ال���دائ���م م��ع جلنة 
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
والرتاثية يف اأبوظبي لتقدمي الرتاث 
اإىل  اإ�ضافة  ���ض��وره،  اأبهى  يف  البحري 
ال��ن��ج��اح م��ن رع���اة وداعمني،  ���ض��رك��اء 
ال���ذي���ن ب���ذل���وا ك���ل اجل���ه���د م���ن اأج���ل 
ح�ضوره  وت��ع��زي��ز  امل���ه���رج���ان  اإجن������اح 
واحدا من اأبرز املهرجانات الريا�ضية 

الرتاثية يف املنطقة. 
املهريي  عتيق  ثمن ماجد  من جانبه 
ال��ب��ح��ري��ة يف  ال��ري��ا���ض��ات  اإدارة  م��دي��ر 
البحرية،  للريا�ضات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
زايد  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو  رع��اي��ة 
احل��اك��م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  اآل 
الكبري  وحر�ضه  للمهرجان  الظفرة، 
ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م م���ه���رج���ان ����ض���ب���اق دملا 
اخلام�س للمحامل ال�ضراعية فئة 60 
على  تاأكيداُ جديداً  الذي ميثل  قدماً 

مكانة واأهمية الريا�ضات الرتاثية. 
بحار   2500 م�ضاركة  اأن  اإىل  ولفت 
ي�����ض��ارك��ون يف  115 حم��م��اًل  ميثلون 
على  ي��وؤك��د  اخلام�ضة  الن�ضخة  �ضباق 
مكانة احلدث وقيمة الرتاث املتاأ�ضلة 
على  وحر�ضهم  امل�ضاركني  وج��دان  يف 
دع���م ال����رتاث ال��وط��ن��ي ال���ذي يتجدد 
ودورها  الر�ضيدة  الريا�ضة  باهتمام 
مقومات  ك���اف���ة  ب��ت�����ض��خ��ري  ال����ري����ادي 
البحري  االإم�����������ارات  ت������راث  ن��ه�����ض��ة 
واحل��ف��اظ على م�ضرية  �ضاأنه  واإع���الء 
باأهمية  اإمي���ان���اً  ال��ت��اري��خ��ي��ة،  ال���ري���ادة 
فيها  يلتقي  ال��ت��ي  ال�ضنوية  املنا�ضبة 
اأبناء االإمارات ونقل موروثها الأجيال 
ومكانة  بقيمة  وال��ت��ع��ري��ف  احل��ا���ض��ر 

ح�ضارة  يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة  دمل����ا  ج���زي���رة 
االإمارات. 

اأك����د ���ض��ع��ي��د ع��ل��ى املناعي  م���ن ج��ه��ت��ه 
م����دي����ر االأن���������ض����ط����ة يف ن�������ادي ت�����راث 
االإمارات، الدور الكبري الذي يقوم به 
مهرجان �ضباق دملا التاريخي يف اإعادة 
الرتاثية  والريا�ضات  االأن�ضطة  اإحياء 
ال��ب��ح��ري��ة، وك���ذل���ك يف دع����م احلرف 
ال����رتاث����ي����ة امل���رت���ب���ط���ة ب��ال��ب��ح��ر عرب 
ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة امل��ق��دم��ة خالل 

املهرجان. 
وق��ال اإن ن��ادي ت��راث االإم���ارات يفخر 
ب��اإ���ض��ه��ام��ه امل�����ض��ت��م��ر يف احل��ف��اظ على 
واملتميز  ال���غ���ن���ي  ال���ب���ح���ري  ال�������رتاث 
بامل�ضاركة  دائما  ي�ضعد  كما   ، لدولتنا 
والثقافية،  ال��رتاث��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 
والتعاون املثمر مع اجلهات واملوؤ�ض�ضات 
التي تعمل يف احلقل الثقايف والرتاثي 
ل��ت��غ��ط��ي ج���وان���ب ع���دي���دة م���ن ت���راث 
ح�ضارتنا  م��ن  �ضيئا  وت��ربز  االإم����ارات 

العريقة. 
ال��ن��ادي ي�ضهم م��ن خالل  اأن  واأو���ض��ح 
التجديف  ق��������وارب  ����ض���ب���اق  ت��ن��ظ��ي��م 
اإب����راز  40 ق���دم���اً، يف  ال��رتاث��ي��ة ف��ئ��ة 
البحر لدى  البحري واأهمية  املوروث 

اأه����ل االإم�������ارات ق��دمي��ا وه����و الهدف 
العديد  �ضياقه  يف  النادي  يقدم  ال��ذي 
مثل  االأخ��رى  املتنوعة  امل�ضاركات  من 
املهرجان  اأي��ام  طيلة  البحرية  الور�س 
املائية  ب��االأح��ي��اء  التعريف  وم��ع��ار���س 

وغريها من االأن�ضطة. 
اأو���ض��ح زاي���د ���ض��اري املزروعي،  ب���دوره 
ال���ف���ع���ال���ي���ات يف جلنة  ق�����ض��م  رئ���ي�������س 
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
ال����دورة  اأن  اأب���وظ���ب���ي،  وال���رتاث���ي���ة يف 
تت�ضمن  امل����ه����رج����ان  م����ن  اجل����دي����دة 
والفعاليات  امل�����ض��اب��ق��ات  م���ن  ال��ك��ث��ري 
امل�ضاحبة، اإ�ضافة اإىل ال�ضوق ال�ضعبي 
للمهرجان على م�ضاحة 25 األف مرت 
اأمام  اأب���واب���ه  �ضيفتح  وال����ذي   ، م��رب��ع 
الرابعة  ال�����ض��اع��ة  م��ن  ي��وم��ي��اً  ال�����زوار 
وجتمع  م�ضاًء،  العا�ضرة  ولغاية  م�ضاًء 

الرتاث  للمهرجان  املتنوعة  املحالت 
ال��ب��ح��ري، وه���ي م�ضممة  االإم����ارات����ي 
بقالب يعك�س �ضوراً حية من املوروث 
ُت���ع���رّب ع���ن ���ض��م��ي��م احلياة  االأ����ض���ي���ل، 
ف�ضاًل  تفا�ضيلها،  بكافة  االإم��ارات��ي��ة 
الطفل  وق��ري��ة  النوخذة"  "بيت  ع��ن 
وم�ضابقات  ال�ضعبية  االأزي��اء  وعرو�س 
التقليدية،  اليدوية  واحل��رف  الطبخ 
وامل�ضرح وم�ضابقاته وجوائزه اليومية، 
ال�ضعبية  الفنون  ع��رو���س  جانب  اإىل 
ال�ضيقة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن  وغ����ريه����ا 
اجل���اذب���ة ال���ت���ي ت��ن��ا���ض��ب ك���اف���ة اأف�����راد 

العائلة. 
وت�������ض���م���ل ����ض���ب���اق���ات ه�����ذا ال����ع����ام اإىل 
للمحامل  التاريخي  دمل��ا  �ضباق  جانب 
تنظيم  من  قدماً   60 فئة  ال�ضراعية 
البحرية،  للريا�ضات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي 

�ضباق دملا لقوارب التجديف ال�ضراعية 
م���ن ت��ن��ظ��ي��م ن�����ادي ت�����راث االإم�������ارات، 
امل�ضابقات  من  العديد  اإىل  باالإ�ضافة 
الفئات  خمتلف  من  والن�ضاء  للرجال 
الظفرة  "بطولة  م��ن��ه��ا  ال���ع���م���ري���ة، 
للرجال  ال���ك���ن���ع���د  ل�����ض��ي��د  ال����ك����ربى 
على  للتجديف  دمل��ا  و�ضباق  والن�ضاء، 
ال�ضيد  وم�����ض��اب��ق��ة  ال���واق���ف،  ال���ب���ورد 
بال�ضنارة، و�ضباق الدراجات الهوائية، 
وكرة  ال�ضاطئية  القدم  ك��رة  وبطولتا 
ال�ضباحة  و�ضباق  ال�ضاطئية،  الطائرة 
)كبار، �ضغار(، و�ضباق اجلري )هواة، 
الطبخ،  وم�������ض���اب���ق���ة  حم������رتف������ني(، 
وبطولتا  دمل�����ا،  ع���ن  ر����ض���م  وم�����ض��اب��ق��ة 
والن�ضاء،  للرجال  والدومينو  الكريم 
وغ���ريه���ا م���ن امل�����ض��اب��ق��ات واالأل����ع����اب 

الرتاثية وال�ضعبية". 

•• اأبوظبي-وام
اختتمت م�ضاء اأم�س االأول اجتماعات 
لدول  اجلليد  لهوكي  اأب��وظ��ب��ي  قمة 
اأيفاز  ب��رئ��ا���ض��ة  واوق��ي��ان��و���ض��ي��ا  اآ���ض��ي��ا 
القبي�ضي  عماروكوف، وح�ضور هامل 
نائب رئي�س احتاد االإمارات للريا�ضات 
دولة من   27 ال�ضتوية وممثلني عن 

اآ�ضيا واأوقيانو�ضيا. 
ب��اع��ت��م��اد تنظيم  واأو����ض���ى االج��ت��م��اع 
عاما   18 حت����ت  ل��ل�����ض��ب��اب  ب���ط���ول���ة 
 12 اإىل   6 م������ن  ال������ف������رتة  خ�������الل 
دول   3 وت��ق��دم��ت   ،2023 ف���رباي���ر 
وتايالند  منغوليا  هي  ال�ضت�ضافتها 
بغالبية  م��ن��غ��ول��ي��ا  وف�����ازت  واإي��������ران، 

اأكدت  وق��د  ال�ضت�ضافتها،  االأ����ض���وات 
يف املناف�ضات بتلك  م�ضاركتها  دول   9
واأندوني�ضيا  االإم����ارات  ه��ي  البطولة 
ومنغوليا  وم���اك���او  واإي������ران  وال��ه��ن��د 

و�ضنغافورة وتايالند واأوزبك�ضتان. 
واأك�����د ه��ام��ل ال��ق��ب��ي�����ض��ي مم��ث��ل دولة 
اآ����ض���ي���ا  ك�����وجن�����ر������س  االإم�����������������ارات يف 
كل  اأن  اجلليد  لهوكي  واوقيانو�ضيا 
رفعت  االج��ت��م��اع  يف  امل�ضاركة  ال��وف��ود 
اأ�ضمى اآيات ال�ضكر والتقدير والعرفان 
اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
الدعم  ع��ن��ا���ض��ر  ك���ل  ل��ت��وف��ري  اهلل” 
اأهم  م��ن  واح���د  ا�ضت�ضافة  اأج���ل  م��ن 
االجتماعات يف م�ضرية ريا�ضة هوكي 

موؤكدين  واأوقيانو�ضيا،  باآ�ضيا  اجلليد 
االإمارات  دول��ة  اأن��ه لي�س بغريب على 
وموطنا  ل��ل��ج��م��ي��ع،  م��ظ��ل��ة  ت��ك��ون  اأن 

الإبهار العامل يف كل املنا�ضبات. 
اآ�ضيا  احت�������اد  ك����وجن����ر�����س  وقال:" 
�ضيكون  اأب���وظ���ب���ي  يف  واوق��ي��ان��و���ض��ي��ا 
ن��ق��ط��ة حت���ول ت��ق��ود ري��ا���ض��ة الهوكي 
على  ك��ب��رية  نوعية  نقلة  حتقيق  اإىل 
تو�ضياته  اأه��م  وم��ن  امل�ضتويات،  كافة 
اآ�ضيا  ب��ط��ول��ة  اأن����ه مت حت��دي��د م��وع��د 
الفرتة  خالل  لل�ضيدات  واوقيانو�ضيا 
من 1 اإىل 7 مايو 2023، يف تايالند 
بالت�ضويت،  با�ضت�ضافتها  ف��ازت  التي 
يف  م�����ض��ارك��ت��ه��ا  دول   7 اأك�������دت  وق�����د 
ه���ذا احل����دث ه���ي االإم�������ارات واإي�����ران 

و�ضنغافورة وتايالند والكويت والهند 
وماليزيا". 

وتابع: "يف ملف الع�ضويات اجلديدة 
مناق�ضة  مت����ت  ال�����ق�����اري  ب�����االحت�����اد 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  احت������ادات  ان�����ض��م��ام 
ودولة  البحرين،  ومملكة  ال�ضعودية، 
االآ�ضيوية  اللجنة  و�ضتقوم  باك�ضتان، 
لتي�ضري  ال��دول  ه��ذه  ملفات  مبتابعة 
كل  ا�ضتكمال  بعد  ان�ضمامها  اأع��م��ال 
اإق���ام���ة عدة  امل��ت��ط��ل��ب��ات. ومت اع��ت��م��اد 
اإحداهما  ل��ل��ح��ك��ام  ت��ط��وي��ري��ة  دورات 
يف الت���ف���ي���ا خ�����الل ال����ف����رتة م����ن 18 
الوقت  يف   ،2023 نوفمرب   20 اىل 
اجتماعات  فيه  �ضتعقد  ال���ذي  نف�ضه 
بعد" عرب  "عن  ���ض��ه��ري��ة  ت��ط��وي��ري��ة 

تطبيق "زووم". وبخ�ضو�س املدربني 
يف  تطويري  مع�ضكر  هناك  ف�ضيكون 
 1 الفرتة من  اآ�ضيا خ��الل  �ضرق  دول 
اىل 5 فرباير 2023، واآخر يف غرب 
اآ���ض��ي��ا خ���الل ال��ف��رتة م��ن 7 اىل 11 
مع�ضكر  عن  ف�ضال   ،2023 فرباير 
عاملي �ضيتم حتديد موعده ومكانه يف 

وقت الحق. 
اآ�ضيا  احت���اد  العمل يف  اأول��وي��ات  وع��ن 
واوق��ي��ان��و���ض��ي��ا يف امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة .. 
" �ضيتم الرتكيز على  قال القبي�ضي: 
واحلكام،  املدربني  منظومتي  تطوير 
وعقد مع�ضكرات اإقليمية للمنتخبات، 
البطوالت  م����ن  ع�����دد  وا����ض���ت���ح���داث 
القارية للمراحل ال�ضنية املختلفة، مع 

قبل  من  املعتمدة  البطوالت  تطوير 
النظر  وكذلك  اللعبة،  ن�ضر  اأجل  من 
من  ج���دي���د  ن����وع  ادراج  اإم���ك���ان���ي���ة  يف 
امل�ضابقات لريا�ضة هوكي اجلليد مثل 
اأن  ، حيث   5x5 اللعب  بدل   ،  3x3
النوع اجلديد لقي رواج��ا كبريا  هذا 
التي  االأخ����رية  النا�ضئني  اأومل��ب��ي��اد  يف 

اأقيمت يف �ضوي�ضرا". 
كوجنر�س  انعقاد  ومكان  موعد  وعن 

احت���اد اآ���ض��ي��ا واأوق��ي��ان��و���ض��ي��ا امل��ق��ب��ل .. 
املقبل يف  اأ�ضاف :" �ضيعقد االجتماع 
فنلندا خالل الفرتة من 25 اإىل 27 
اجتماع  ه��ام�����س  ع��ل��ى   2023 م��اي��و 
االحتاد الدويل ال�ضنوي، اأما بالن�ضبة 
�ضهرية عن  للجان فهناك اجتماعات 

بعد للجنة التطوير". 
اج����ت����م����اع جلنة  وح��������ول خم�����رج�����ات 
اآ�ضيا واوقيانو�ضيا .. قال  التطوير يف 

ال��ق��ب��ي�����ض��ي :" اأو����ض���ت ال��ل��ج��ن��ة مبنح 
����ض���ه���ادات م���ع���رتف ب��ه��ا م���ن االحت����اد 
يجتازون  ال��ذي��ن  للمدربني  ال���دويل 
عليها  ي�����ض��رف  ال��ت��ي  ال�����ض��ق��ل  دورات 
بالعمل  وك���ذل���ك  ال����ق����اري،  االحت������اد 
ع��ل��ى ت��اأه��ي��ل ع���دد ك��ب��ري م���ن احلكام 
من  ع���دد  اأك����رب  اإدارة  يف  وا���ض��راك��ه��م 
الإدارة  تر�ضيحهم  ودع����م  امل���ب���اري���ات، 

مباريات بطوالت كاأ�س العامل". 

»احتاد اآ�صيا واأوقيانو�صيا« ي�صكر الإمارات على 
ا�صت�صافتها لجتماعات هوكي اجلليد 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية ريا�صية بعنوان
 )املالعب من حولنا( يف مالعب الأحياء ال�صكنية بال�صاخمة

برع�ية حمدان بن زايد  

انطالق مهرجان �صباق دملا للمحامل ال�صراعية 27 اأكتوبر 

•• اأبوظبي – الفجر:

فعالية  الوثبة،  بلدية  مركز  خ��الل  من  اأبوظبي،  مدينة  بلدية  نظمت 
ريا�ضية حتت عنوان "املالعب من حولنا" يف مالعب االأحياء ال�ضكنية 
بال�ضاخمة �ضمن مبادرة "ريا�ضة بال حدود"، وذلك بالتعاون مع نادي 
بني يا�س الريا�ضي، بهدف تعزيز الوعي ال�ضحي والريا�ضي لدى اأفراد 
الريا�ضة  وجعل  الريا�ضية  مهاراتهم  تنمية  على  وت�ضجيعهم  املجتمع 

اأ�ضلوب حياة ملحاربة االأمرا�س ال�ضائعة.
وت�ضمنت الفعالية عقد ور�ضة عمل توعوية عن اأهمية الريا�ضة وفوائدها 
ل�ضحة الفرد، وكذلك التعريف باأهمية  اتباع نظام غذائي �ضحي �ضليم 
للج�ضم، باالإ�ضافة اإىل تنظيم العديد من الفعاليات الريا�ضية املتنوعة 
لتفعيل مالعب االأحياء ال�ضكنية يف ال�ضاخمة واإقامة م�ضابقات ريا�ضية 

ملرتاديها، وتكرمي الفائزين ت�ضجيعاً لهم على ممار�ضة الريا�ضة.

•• دبي-الفجر:

لكرة  العربي  اخلليج  كاأ�س  باحتاد  امل�ضابقات  جلنة  عقدت 
الب�ضرة  ميلينيوم  جراند  بفندق  اجتماعها  اأم�س  القدم 
وذلك على هام�س حفل قرعة خليجي 25 التي �ضُت�ضحب 
غ����داً ال���ث���الث���اء ب��ح�����ض��ور م�������ض���وؤويل ومم��ث��ل��ي االحت�����ادات 

اخلليجية وعدد من ال�ضيوف واالإعالميني .
ح�ضر االجتماع د.حميد ال�ضيباين  رئي�س اللجنة ، حممد 
عبداهلل هزام الظاهري االأمني الحتاد االإمارات لكرة القدم 
 ، القناعي  و�ضالح   ، الزعبي  را�ضد   ، اللجنة  رئي�س  نائب 
واأحمد احلرمي ، خالد املقرن ، وقتيبة الغيالين  و�ضهاب 
الريا�ضية  املن�ضاآت  اللجنة على جاهزية  .  واطلعت  اأحمد 
من  امل�ضاركة  املنتخبات  اإقامة  ومقار  البطولة  ال�ضت�ضافة 

خالل الفنادق املر�ضحة لال�ضت�ضافة .
كما مت مناق�ضة اآلية اإجراء القرعة وفقاً للمادة اخلام�ضة 
من الئحة امل�ضابقات، حيث �ضيتم االعتماد على الت�ضنيف 

االأخري للفيفا لتوزيع م�ضتويات املنتخبات امل�ضاركة .
اجتماعاتها   اأوىل  لبطولة   االإعالمية  اللجنة  عقدت  كما 
 ، ال��ع��راق رئي�س اللجنة  اأح��م��د ع���ودة  زام���ل م��ن  بح�ضور 
االإمارات  باحتاد  االإع��الم  اإدارة  مدير  النقبي  علي  و�ضامل 
لكرة القدم ، خالد مبارك الكواري من قطر، و�ضطام علي 
ال�ضهلي من الكويت ، ومعاذ اخلمي�ضي من اليمن، ويون�س 

من  م��ريزا  مهدي  واأحمد  عمان،  من  الغافري  عي�ضى  بن 
البحرين، وفي�ضل بن يو�ضف الطويهر من ال�ضعودية.

ووفقاً جلدول اأعمال اللجنة مت االطالع على اخت�ضا�ضات 
اعتماد  البطولة، ومت  على الئحة  بناًء  االإعالمية  اللجنه 
اخ��ت��ي��ار  خ��ال��د م��ب��ارك ال���ك���واري  ن��ائ��ًب��ا ل��رئ��ي�����س اللجنة 
اأع�ضاء  م��ن  تر�ضيح  على  ب��ن��اًء   25 خلليجي  االإع��الم��ي��ة 

اللجنة االإعالمية .
باالأمور  اخلا�ضة  التنظيمية  االإج���راءات  اللجنة  وناق�ضت 
والع�ضرين  اخلام�ضة  اخلليج  ك��اأ���س  لبطولة  االإع��الم��ي��ة 
واأي�ضاً الرتتيبات اللوج�ضتية اخلا�ضة بالوفود االإعالمية 
ال��ر���ض��م��ي��ة. وت��خ��ت�����س ال��ل��ج��ن��ة االإع���الم���ي���ة ب��ال��ع��دي��د من 
للبطولة  م��وح��دة  اإع��الم��ي��ة  �ضيا�ضة  ر���ض��م  امل��ه��ام، وم��ن��ه��ا: 
اأن�ضطتها عرب و�ضائل االإع��الم املختلفة، وذلك من  وتنقل 
للقيام  امل�ضاركة  ال��دول  االإعالمية يف  االأجهزة  خالل حث 
بالرتويج للبطولة مبا يتفق واأهدافها الريا�ضية ال�ضامية 

وت�ضويق الدعاية الالزمة لها.
دولة  لكل  االإع��الم��ي��ة  ال��وف��ود  ع��دد  حتديد  للجنة  ويحق 
باإقامة دورات وندوات  م�ضاركة يف البطولة، وتهتم كذلك 
خا�ضة  ال��ب��ط��ول��ة  ل��ف��ع��ال��ي��ات  م�ضاحبة  اإع��الم��ي��ة  ت��وع��ي��ة 
ال�ضحافية  امل����وؤمت����رات  ب��رن��ام��ج  وو����ض���ع  ب���االإع���الم���ي���ني 
للمدربني قبل وبعد الدورة، باالإ�ضافة اإىل ت�ضمية من�ضقني 

اإعالميني للمباريات.

جلنتا امل�صابقات والإعالم باحتاد كاأ�س اخلليج 
العربي تعقدان اجتماعاتهما بالب�صرة

•• دبي-الفجر:

اأ�ضاد احتاد االإم��ارات لكرة القدم بجهود جميع العاملني يف نهائي كاأ�س 
اأ�ضهمت  التي  اأن خمتلف اجلهات  الدولة، موؤكداً  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب 
واأعطت ب�ضخاء  الواحد،  الفريق  التاريخي عملت بروح  يف هذا االإجن��از 
اأن ي�ضجل هذا النهائي �ضبقاً  تاريخياً يف تفا�ضيله التنظيمة،  اأجل  من 
ويكتبه �ضجل الكرة االإماراتية باأحرف من ذهب. وثمن حممد عبداهلل 
هزام الظاهري االأمني العام الحتاد الكرة دور الرعاة و ال�ضركاء ودعمهم 
الكبري لنهائي كاأ�س رئي�س الدولة ، قائال: " اإن �ضركاء االحتاد و�ضعوا 
البطوالت،  اأغلى  نهائي  من  واالأربعني  اخلام�ضة  الن�ضخة  يف  ب�ضماتهم 

حيث كانوا مبادرين ، ونحن ن�ضكرهم على عطائهم واإ�ضهاماتهم، وهذا 
لي�س غريبا على موؤ�ض�ضاتنا التي ت�ضع الريا�ضة �ضمن اأولوياتها." كما 
تقدم الظاهري بجزيل ال�ضكر اإىل كل اجلهات التي عملت و�ضهرت من 
اأن الكل عمل  اأجل و�ضول النهائي اإىل �ضواطئ النجاح والتميز، موؤكداً 
اأغ��ل��ى البطوالت وجعله  اإجن���اح نهائي  اأج��ل ه��دف واح���د، يكمن يف  م��ن 
ا�ضتثنائيا ، وال�ضكر مو�ضول كذلك مل�ضوؤويل ا�ضتاد هزاع بن زايد ونادي 
العني على جميع اخلدمات والت�ضهيالت التي قدموها خالل النهائي.  
واأ�ضاد االأمني العام باملتطوعني ودورهم يف هذا احلدث الكروي الكبري، 
واأن  االإم��ارات��ي،  املجتمع  يف  را�ضخة  اأ�ضبحت  التطوع  ثقافة  اأن  م��وؤك��داً 

الريا�ضة بكل قطاعاتها ت�ضتفيد من هذه الثقافة املجتمعية الرائعة.

احتاد الكرة ُي�صيد بدور الرعاة وال�صركاء يف جناح النهائي الأغلى
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فر�ضة  اأم���ام  الفرن�ضي  ج��رم��ان  �ضان  باري�س  �ضيكون 
النهائي مل�ضابقة  الدور ثمن  تاأهله اىل  مثالية حل�ضم 
دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم، وذلك حني ي�ضت�ضيف 
الثالثاء مكابي حيفا االإ�ضرائيلي يف اجلولة اخلام�ضة 
فيما  الثامنة،  املجموعة  مناف�ضات  من  االأخ��رية  قبل 
�ضيكون يوفنتو�س االإيطايل اأمام فر�ضة اأخرية لتجنب 
اخلروج لكن املهمة �ضتكون �ضاقة جداً يف �ضيافة بنفيكا 

الربتغايل.
على  تعادلني  وبعد  برين�س"  دي  "بارك  ملعب  على 
 ،1-1 واح��دة  بنتيجة  الربتغايل  بنفيكا  مع  التوايل 
�ضيكون �ضان جرمان مر�ضحاً حل�ضم تاأهله من خالل 
الفوز على �ضيفه مكابي حيفا الذي خ�ضر اأمام النادي 

الباري�ضي 1-3 ذهاباً على اأر�ضه.
ويت�ضدر �ضان جرمان ترتيب املجموعة بثماين نقاط 
وبفارق االأهداف امل�ضجلة اأمام بنفيكا نتيجة تعادلهما 
�ضي�ضمن  وبالتايل  بينهما،  املبا�ضرتني  املواجهتني  يف 
بطاقته اإىل ثمن النهائي قبل حلوله �ضيفاً يف تورينو 
الفريق  ف��وزه على  خ��الل اجل��ول��ة اخلتامية يف ح��ال 
فوز  ع��دم  �ضرط  تعادله  ح��ال  اأو حتى يف  االإ�ضرائيلي، 

يوفنتو�س يف الربتغال.
ب��غ��ي��اب النجم  اأر���ض��ه م��ع بنفيكا  ت��ع��ادل��ه ع��ل��ى  وم��ن��ذ 

�ضان  حقق  مي�ضي،  ليونيل  االأرجنتيني 
جيدتني  ن��ت��ي��ج��ت��ني  ج���رم���ان 

على  ب���ت���غ���ل���ب���ه  حم����ل����ي����اً 
غرميه مر�ضيليا -1�ضفر 

بوا�ضطة الربازيلي نيمار، 
ثم على اأجاك�ضيو -3�ضفر 

لكيليان  ث��ن��ائ��ي��ة  ب��ف�����ض��ل 
ملي�ضي  وه��������دف  م����ب����اب����ي 

الذي حظي باإ�ضادة 

اأن  م��ع��ت��رباً  غالتييه،  كري�ضتوف  م��درب��ه  م��ن  خا�ضة 
"النا�س ياأتون اىل امللعب لروؤية ليو يلعب. اإنه اأف�ضل 

العب يف تاريخ كرة القدم".
الرغبة  لديه هذه  االآخرين،  اللعب مع  "ُيِحب  وتابع 
اأناين  اإنه غري  االآخرين )زمالئه(.  اأجل  باللعب من 

وكان رائعاً يف ت�ضجيله الهدف الثاين".
وعلى ملعب "دا لو�س" يف ل�ضبونة، �ضيكون يوفنتو�س 
اأمام مهمة �ضاقة جداً �ضد بنفيكا الذي اأ�ضقط الفريق 

االإيطايل يف معقله ذهاباً بالفوز عليه 1-2.
وال بديل ليوفنتو�س عن الفوز يف معقل بنفيكا اإذا ما 
النهائي،  ثمن  اىل  بالتاأهل  اآم��ال��ه  على  احلفاظ  اأراد 
كونه يحتل املركز الثالث بثالث نقاط وبفارق 5 عن 
ثنائي ال�ضدارة بعد �ضقوطه يف اجلولة ال�ضابقة على 
االأول  ف��وزه  االأخ���ري  منح  م��ا  �ضفر2-،  مكابي  اأر����س 
االأول/اأكتوبر  ت�ضرين   29 منذ  املجموعات  دور  يف 
2002 حني تغلب على مان�ض�ضرت يونايتد االإنكليزي 

تورينو. عمالق  مهمة  كثرياً  َد  وَعقَّ -3�ضفر، 
ورغم الهزمية اأمام مكابي، جدد رئي�س النادي اأندريا 
قائاًل  األ��ي��غ��ري،  ما�ضيميليانو  ب��امل��درب  ثقته  اأنييلي 
هذا  يف  ح��ال��ي��اً.  يح�ضل  م��ا  نتيجة  ب��اخل��زي  "اأ�ضعر 

�ضخ�س  هناك  لي�س  االأو�ضاع،  من  النوع 
واأحتدث  امل�ضوؤولية،  يتحمل  مبفرده 

اإن�����ه و�ضع  األ���ي���غ���ري.  ه��ن��ا ع���ن 
باأكملها  باملجموعة  مرتبط 
وي����ج����ب امل�������ض���ي ق�����دم�����اً. ال 
يوجد مذنب وامل�ضكلة لي�ضت 

اإذا  ب�����امل�����درب  م���رت���ب���ط���ة 
اعرتا�س  يف  اأخفقنا 

األيغري  ك���رة... 
كمدرب  ب������اٍق 

ليوفنتو�س".
وت��ن��ف�����س ي��وف��ن��ت��و���س ال�����ض��ع��داء ب��ع�����س ال�����ض��يء عقب 
اإ���ض��رائ��ي��ل، وذل��ك ب��ف��وزه يف ال���دوري على  الهزمية يف 
ما  -4�ضفر،  اإمبويل  على  ثم  -1�ضفر  تورينو  ج��اره 
مينحه الدفع املعنوي الالزم لزيارته اىل معقل بنفيكا 
مكابي  فوز  �ضرط عدم  للتاأهل،  التعادل  يكفيه  ال��ذي 

يف باري�س.
و�ضدد األيغري بعد فوز اجلمعة على "�ضرورة اأن نكون 
جيدين الثالثاء، من جهة الأنه مل يتم اإق�ضائنا )حتى 
االآن( من دوري االأبطال، ومن جهة اأخرى الأننا ل�ضنا 
حا�ضمني لتاأهلنا اىل يوروبا ليغ )اأي املركز الثالث(".

االإنكليزي  ت�ضل�ضي  ميني  اخل��ام�����ض��ة،  املجموعة  ويف 
�ضهلة  ت��ك��ون  ل��ن  املهمة  لكن  بطاقته  بح�ضم  النف�س 
الذي  النم�ضوي  �ضالزبورغ  ب��ول  ري��د  �ضيافة  يف  بتاتاً 
نقطة  بفارق  بوتر  غراهام  امل��درب  فريق  عن  يتخلف 
فقط، ومن خلفهما ميالن االإيطايل ودينامو زغرب 
الكرواتي اللذين يتواجهان على ملعب االأخري ولكل 

منهما اأربع نقاط.
النم�ضوي  ال��ف��ري��ق  على  ال��ف��وز  اىل  ت�ضل�ضي  وي��ح��ت��اج 
ال���ذي اأج���رب ال��ن��ادي ال��ل��ن��دين على ال��ت��ع��ادل ذه��اب��اً يف 
بغ�س  تاأهله  ح�ضم  اأجل  من  بريدج"،  "�ضتامفورد 
النظر عن نتيجة املباراة الثانية، كما �ضيتاأهل 

����ض���رط فوز  ال���ت���ع���ادل  اأي�������ض���اً يف ح�����ال 
ميالن يف كرواتيا، يف حني �ضي�ضمن 

املباراة  وان��ت��ه��ت  ف���از  اإذ  ال�����ض��دارة 
الثانية بالتعادل.

اللقاء  ال��ل��ن��دين  ال��ف��ري��ق  وي��دخ��ل 
ال�ضيء  بع�س  مهزوزة  مبعنويات 

بعد ف�ضله يف حتقيق 

ال���ف���وز خ���الل امل��رح��ل��ت��ني االأخ���ريت���ني م���ن ال�����دوري، 
مان�ض�ضرت  غ��رمي��ه  على  ت��ق��دم  ح��ني  ال�ضبت  اآخ��ره��م��ا 
التعادل  اأن يتلقى هدف  يونايتد يف الدقيقة 87 قبل 
حتى  يخ�ضر  مل  لكنه  ال�ضائع،  بدل  الوقت  يف   1-1
بداًل  بوتر  الثماين منذ حلول  من مبارياته  اأي��اً  االآن 

من االأملاين توما�س توخل.
اللقب  ح��ام��ل  االإ���ض��ب��اين  م��دري��د  ري���ال  وبعدما ح�ضم 
فريق  يحل  ال�ضاد�ضة،  املجموعة  يف  االأوىل  البطاقة 
االأملاين  اليبزيغ  على  �ضيفاً  اأن�ضيلوتي  كارلو  امل��درب 
الذي يناف�س �ضاختار دانييت�ضك على البطاقة الثانية، 
املناف�ضة  دائ��رة  خ��ارج  اال�ضكتلندي  �ضلتيك  ب��ات  فيما 

بنقطته الوحيدة حتى االآن.
التعادل،  ح��ال  يف  املجموعة  ���ض��دارة  ري��ال  و�ضي�ضمن 
فوزه  ح��ال  يف  الثانية  البطاقة  اليبزيغ  �ضينال  فيما 

على النادي امللكي وخ�ضارة �ضاختار يف ا�ضكتلندا.
االإنكليزي  �ضيتي  مان�ض�ضرت  ري��ال، �ضمن  غ��رار  وعلى 
ت��اأه��ل��ه ع��ن امل��ج��م��وع��ة ال�����ض��اب��ع��ة ب��ت��ع��ادل��ه يف اجلولة 
ال�ضابقة مع كوبنهاغن الدمناركي، ما يجعله يخو�س 
االأمل��اين من  اأمام بورو�ضيا دورمتوند  الثالثاء  مباراة 
لنجمه  االأول  الظهور  �ضي�ضكل  لقاء  يف  �ضغوط  دون 
فريقه  ملعب  على  هاالند  اإرلينغ  ال��رنوج��ي  اجلديد 

ال�ضابق.
املدرب  لفريق  كافياً  التعادل  و�ضيكون 
اأجل  من  غوارديوال  بيب  االإٍ�ضباين 
�ضمان �ضدارة املجموعة قبل جولة 
على النهاية، فيما يحتاج دورمتوند 
بغ�س  ت��اأه��ل��ه  ل�����ض��م��ان  ال���ف���وز  اىل 
الثانية  امل��ب��اراة  نتيجة  ع��ن  النظر 
وكوبنهاغن  االإ���ض��ب��اين  اإ�ضبيلية  ب��ني 
نقطتني،  مي���ل���ك���ان  ال���ل���ذي���ن 
مقابل 10 ل�ضيتي و7 

لدورمتوند.

يوفنتو�س اأم�م فر�شة اأخرية �ش�قة جدًا 

�صان جرمان ي�صعى حل�صم تاأهله بدوري الأبطال 

تيتي.. اأعاد الوجه امل�صرق للمنتخب الربازيلي 
•• اأبو ظبي-وام

بعد عدة �ضنوات عانى فيها املنتخب 
ال��ربازي��ل��ي على اأي���دي م��درب��ني من 
اأ����ض���ح���اب االأ����ض���م���اء ال���ك���ب���رية وجد 
القدم  ل���ك���رة  ال����ربازي����ل����ي  االحت�������اد 
ليوناردو  الطموح  امل��درب  يف  �ضالته 
بات�ضي )تيتي( لي�ضند اإليه م�ضوؤولية 

قيادة الفريق يف 2016 . 
وك�����ان امل������درب م���ان���و م��ي��ن��زي�����س قاد 
الفرتات  اأ���ض��واأ  م��ن  ل��واح��دة  الفريق 
ت����راج����ع  و2012   2010 ب�����ني 
الأ�ضواأ  خاللها  ال��ربازي��ل��ي  املنتخب 
مركز له بالت�ضنيف العاملي ملنتخبات 
لويز  وتبعه   ، ال�14(  )املركز  اللعبة 
ف����رتة والية  ����ض���ك���والري يف  ف��ي��ل��ي��ب��ي 
بهزمية  اختتمها  الفريق  م��ع  ثانية 
االأملاين  املنتخب  اأم���ام   7-1 كارثية 
 2014 م��ون��دي��ال  ن��ه��ائ��ي  ن�ضف  يف 

بالربازيل. 
وتوىل كارلو�س دوجنا الفريق بعدها 
ث��ان��ي��ة لكنه مل يكن  ف���رتة والي���ة  يف 

اأف�����ض��ل م��ن �ضابقيه ح��ي��ث خ���رج مع 
كوبا  ال��ث��م��ان��ي��ة يف  دور  م��ن  ال��ف��ري��ق 
2015 ثم من ال��دور االأول  اأمريكا 
يف الن�ضخة التالية من البطولة عام 

 .  2016
التي  االأ����ض���ا����ض���ي���ة  امل�����ض��ك��ل��ة  وك����ان����ت 
الفريق  تدريب  بدوجنا من  اأطاحت 
اإىل  ال��ربازي��ل��ي  ت��راج��ع املنتخب  ه��ي 

ت�����ض��ف��ي��ات قارة  ال�����ض��اد���س يف  امل���رك���ز 
اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة للمونديال. 
و ل��ه��ذا، واج���ه تيتي اأك���ر م��ن حتد 
ب��داي��ة ع��م��ل��ه م��ع الفريق  ���ض��ع��ب يف 

ل���دى ت��ول��ي��ه امل�����ض��وؤول��ي��ة يف 2016 
اإعادة  االأ�ضا�ضية  مهمته  كانت  حيث 
لكاأ�س  وال���ت���اأه���ل  ل��ل��ف��ري��ق  االت�������زان 
ت�ضهد  اأن  خ�����ض��ي��ة   2018 ال���ع���امل 
للمنتخب  االأول  ال��غ��ي��اب  ال��ب��ط��ول��ة 
الربازيلي عن بطوالت كاأ�س العامل. 
ك��م��ا ك����ان ت��ي��ت��ي ب��ح��اج��ة اإىل اإع����ادة 
اجلميلة  ع��رو���ض��ه  لتقدمي  ال��ف��ري��ق 
امل�ضتوى  ع���ل���ى  خ���ا����ض���ة  وال����ق����وي����ة 
ال��ه��ج��وم��ي م���ن اأج����ل ا���ض��ت��ع��ادة ثقة 
اإ�ضافة  وم�����ض��ان��دت��ه��م  اجل���م���اه���ري 
الإعادة الفريق اإىل م�ضاف املنتخبات 
املر�ضحة للفوز باللقب يف البطوالت 

الكبرية. 
كل  مواجهة  يف  بالفعل  تيتي  واأج���اد 
الفريق  مع  ليتاأهل  التحديات  ه��ذه 
من  خ�����رج  واإن   2018 مل���ون���دي���ال 
بلقب  للفوز  ق��اده  كما  الثمانية  دور 
)كوبا  اجلنوبية  اأم��ري��ك��ا  اأمم  ك��اأ���س 
اأمريكا 2019( ليكون اللقب االأول 
ال��ك��ربى منذ  ال��ب��ط��والت  للفريق يف 
فوزه باللقب نف�ضه يف 2007 وفوزه 

 2009 ال����ق����ارات  ب��ب��ط��ول��ت��ي ك���اأ����س 
و2013 . 

اأمريكا  ك���وب���ا  ب��ل��ق��ب  ال���ف���وز  ب��ع��د  و 
2019، اأ�ضبح الهدف التايل لتيتي 
مع الفريق هو ا�ضتعادة اللقب العاملي 

من خالل مونديال 2022. 
الفريق  م���ع  ت��ي��ت��ي  ق����دم  وب��ال��ف��ع��ل، 
الت�ضفيات  يف  من���وذج���ي���ة  م�����ض��رية 
قارته  م��ن  املتاأهلني  اأول  ك��ان  حيث 
الفريق  وت�������ض���در  ال��ن��ه��ائ��ي��ات،  اإىل 
حقق  بعدما  هزمية  دون  الت�ضفيات 
ليوجه  ت��ع��ادالت  و3  ان��ت�����ض��ارا   14
اإن������ذارا م��ب��ك��را ل��ب��اق��ي م��ن��اف�����ض��ي��ه يف 

النهائيات. 
املنتخب  ف���ر����س  اأن  امل����وؤك����د  وم�����ن 
 2022 م���ون���دي���ال  يف  ال����ربازي����ل����ي 
ميكن  ما  على  كبري  ب�ضكل  �ضرتتكز 
اأن يقدمه تيتي يف مواجهة مناف�ضني 
اأقوياء مبختلف االأدوار وعلى قدرته 
النجوم  جمموعة  على  ال�ضيطرة  يف 
املنتخب  ���ض��ف��وف  يف  ت��ن�����ض��ط  ال���ت���ي 

الربازيلي حاليا. 

دورمتوند يت�صلح مبراهقيه  
الثالثة ملواجهة هالند 

يف وقت ي�ضتعد املهاجم الرنوجي اإرلينغ هاالند للعودة اإىل ملعب "�ضيغنال 
اإيدونا بارك" معقل فريقه ال�ضابق بورو�ضيا دورمتوند االأملاين، و�ضع االأخري 
ثقته بثالثة مراهقني ملواجهة "العمالق" الفّتاك اجلديد لنادي مان�ض�ضرت 
�ضيتي االنكليزي يف اللقاء املرتقب بينهما الثالثاء �ضمن اجلولة اخلام�ضة 

لدور املجموعات من م�ضابقة دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم.
عانى دورمتوند الذي دّعم �ضفوفه دفاعياً بتعاقده مع الثنائي الدويل نيكو 

�ضلوتريبيك ونيكال�س زوله، هجومياً بعد رحيل اإرلينغ.
89 مباراة يف خمتلف امل�ضابقات مع  86 هدفاً يف  �ضجل الرنوجي الدويل 
"�ضيتيزن�س"  م��ع  االنكليزي  ال���دوري  ال��رع��ب يف  ي��دب  اأن  قبل  دورمت��ون��د، 
ر�ضيد  اجل��دي��د، يف  املو�ضم  بداية  منذ  م��ب��اراة   11 يف  17 هدفاً  بت�ضجيله 
"بوند�ضليغا"  يف  ال�ضابق  فريقه  اأه���داف  جمموع  من  بهدف  اأق��ل  اإج��م��ايل 

)18 هدفاً(.
وكان هاالند متفوقاً على جمموع اأهداف دورمتوند قبل اأن ي�ضجل االأخري 

خما�ضية يف مرمى �ضيفه �ضتوتغارت ال�ضبت �ضمن مناف�ضات املرحلة 11.
على  اأك��ر  لالعتماد  االأر����س  ال�ضحاب  فر�ضة  �ضتوتغارت  مواجهة  كانت 
العبيه ال�ضبان والأظهار مهاراتهم، مع الثالثي الذي �ضجل 4 اأهداف من 
اخلما�ضية، االنكليزي جود بيلينغهام واالأمريكي جيو رينا )19 عاماً لكل 

منهما( ويو�ضوفا موكوكو )17(.
يلعب بيلينغهام دوراً حا�ضماً يف انت�ضارات دورمتوند هذا املو�ضم، حيث خا�س 
البدالء  مقاعد  على  من  دخوله  با�ضتثناء  اأ�ضا�ضياً،  فريقه  مباريات  جميع 
الفوز على  ل عليها بنف�ضه يف  الثاين من ركلة جزاء حت�ضّ لي�ضجل الهدف 

هانوفر من الدرجة الثانية يف الكاأ�س املحلية االأربعاء.
ارتقى بيلينغهام اإىل القمة عقب حمله �ضارة القيادة يف دورمتوند منذ بداية 
ال�ضهر احلايل، لي�ضجل 5 اأهداف يف املباريات ال�ضت االأخرية، اإ�ضافة اإىل هز 

�ضباك مناف�ضيه يف جميع مباريات دور املجموعات للم�ضابقة القارية االأم.
اأثنى املدير الريا�ضي للفريق �ضيبا�ضتيان كيل على العبه ال�ضاب بعدما قاده 
الأكرب فوز له هذا املو�ضم يف الدوري ال�ضبت، قائاًل "بالن�ضبة لنا، كان مرة 

جديدة الالعب الذي قاد املباراة يف االجتاه ال�ضحيح".
ومل ت�ضذ كلمات مدربه اإدين ترزيت�س عما قاله املدير الريا�ضي اإذ اعترب اأن 
بيلينغهام "قّدم اأداء رائعاً. من الرائع اأن يتمكن من لعب كرة القدم ب�ضكل 

م�ضتقر يف هذه ال�ضن".
ومع خ�ضوع املهاجم العاجي �ضيبا�ضتيان هالر، القادم اإىل دورمتوند للحلول 
القائد  �ضفاء  وانتظار  اخل�ضيتني،  �ضرطان  م��ن  لعالج  ه��االن��د،  م��ن  ب��داًل 
من  رينا  ع��ودة  ف��اإن  كاحله،  يف  املتكررة  اال�ضابات  من  روي�س  ماركو  املعتاد 
ا�ضابات متكررة اأدت اإىل غيابه معظم فرتات املو�ضم املا�ضي، كانت حمورية 

لدورمتوند.
قّدم رينا منفذاً اإبداعياً لفريقه افتقده داخل املالعب منذ رحيل االنكليزي 
جايدون �ضان�ضو )22 عاماً( اإىل مان�ض�ضرت يونايتد عام 2021، وهو واقع 

اأقّر به كيل.
ي�ضجل هدفه  �ضاهده  بعدما  ع��ام��اً   19 ال���  اب��ن  ع��ن  الريا�ضي  امل��دي��ر  ق��ال 
"ميلك م�ضتوى عالياً ال ي�ضدق من ذكاء  االأول يف الدوري منذ 14 �ضهراً 

اللعبة".
وتابع "نريد اأن يحافظ جيو على لياقته لفرتة طويلة النه مينحنا الكثري 

من الفر�س يف املقدمة".
القيا�ضي  الرقم  يحمل  وال��ذي  موكوكو  هو  واأ�ضغرهم  فتاك  �ضالح  ثالث 

الأ�ضغر هداف يف "بوند�ضليغا" منذ اأكر من عام.
اجلديد  الوافد  ح�ضاب  على  االأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة  يف  نف�ضه  موكوكو  فر�س 
املهاجم املخ�ضرم الفرن�ضي اأنتوين مودي�ضت )34 عاماً(، حيث باتت طاقته 
م�ضدر اإلهام يف دورمتوند �ضاحب االأداء الباهت يف كثري من االأحيان هذا 

املو�ضم.
يدرك دورمتوند جيداً مدى خطورة مهاجمه ال�ضابق هاالند اأكر من اأي 
ناٍد اآخر، حيث اأن هدف الرنوجي االأكروباتي الذي قاد بف�ضله �ضيتي للفوز 
تذكري  اأف�ضل  هو  االحت��اد،  ملعب  على  الثانية  اجلولة  مواجهة  يف   1-2

مبدى فعاليته.
االأعرق  امل�ضابقة  يف  النهائي  ثمن  ال��دور  اإىل  مقعده  �ضيتي  حجز  وبعدما 
بت�ضدره جمموعته ال�ضابعة )10 نقاط(، يحتاج الو�ضيف دورمتوند )7( 
اأو يف مباراته االأخرية على م�ضيفه كوبنهاغن  للفوز على �ضيفه الثالثاء 
بركب  للحاق  املقبل،  الثاين/نوفمرب  ت�ضرين  م��ن  ال��ث��اين  يف  ال��دمن��ارك��ي 

االأندية املتاأهلة اإىل دور خروج املغلوب.
اإ�ضبيلية  االإنكليزي �ضيكون كافياً يف حال تعادل  الفريق  اأن تعادله مع  كما 
بعد  الكالم،  بقلة  ي�ضتهر  الذي  الثانية. قال هاالند  املباراة  وكوبنهاغن يف 
"اأتطلع  انه  ال�ضبت   1-3 ت�ضجيله هدفني من ثالثية الفوز على برايتون 

الأم�ضية الثالثاء. مباراة خا�ضة تنتظرنا".

ت�صايف يو�صح �صبب تغيري 
طريقة لعب بر�صلونة اأمام بلباو

على  الكبري  الفوز  عقب  هرنانديز،  ت�ضايف  لرب�ضلونة،  الفني  املدير  اعترب 
الفرن�ضي  اأن  االإ�ضباين،  الدوري  اأتلتيك بلباو 4-0، �ضمن اجلولة 11 من 

عثمان دميبيلي كان رائعاً، بعد اأن �ضجل هدفاً و�ضنع ثالثة.
اأقيمت على ملعب  التي  امل��ب��اراة  ال�ضحفي عقب  امل��وؤمت��ر  اأث��ن��اء  ت�ضايف  ق��ال 
�ضبوتيفاي كامب نو: "كرة القدم تعتمد على القرارات، والالعبون اأحياناً 
على  وق��ادر  متواجد،  دائ��م��اً  دميبيلي  يخطئون،  اأخ��رى  واأحياناً  ي�ضيبون، 

القيام بهذه االأ�ضياء، لهذا كنت م�ضمماً على بقائه".
وحول تغيري طريقة اللعب اليوم، بالدفع باأربعة العبني يف الو�ضط، اأو�ضح: 
ب�ضغط عال، وبتواجد بيدري، كان هناك العب  �ضيلعب  بلباو  اأن  نعلم  "كنا 
العمق،  اأك��رب من  ب�ضكل  اللعب  باإمكاننا  كان  ولكن  امللعب،  و�ضط  اإ�ضايف يف 
ولكن االأمور �ضارت ب�ضكل طيب للغاية، ومن ثم دميبيلي �ضنع الفارق معنا 

اليوم".
األيخاندرو  ال��واع��د  االأي�ضر  الظهري  على  "البالوغرانا"  م��درب  اأثنى  كما 
اأنه يوؤدي بجراأة وثقة، وميتلك قوة مذهلة على امل�ضتويني  بالدي، موؤكداً 

البدين والفني.

عرّب اأ�ضطورة كرة القدم الربازيلي بيليه عن �ضعادته باحتفاله 
من  الرغم  على  ببلوغه �ضن ال� 82 عاماً ب� "�ضحة جيدة"، 

معاناته يف ال�ضنوات االأخرية من م�ضاكل �ضحّية.
قال الفائز الوحيد بكاأ�س العامل 3 مرات )1958 و1962 
 1940 االأّول-اأك��ت��وب��ر  ت�ضرين   23 يف  وامل��ول��ود  و1970( 
بدا فيه  ان�ضتغرام  ن�ضره عرب ح�ضابه على  �ضريط م�ضور  يف 
العامل  ويف  ال��ربازي��ل  يف  "اأ�ضدقائي  اأ���ض��ود  و���ض��ع��ره  جال�ضاً 
باأ�ضره، اأنا �ضعيد، �ضعيد جداً اأن اأكون معكم واأن يكون اهلل قد 
منحني ال�ضحة حّتى ا�ضكركم جميعاً على ما ح�ضلت عليه".

 92 يف  77 هدفاً  ال�ضابق �ضاحب  ال��دويل  املهاجم  واأ���ض��اف 

اهلل.  من  هبة  عاماً   82" "�ضيلي�ضاو":  منتخب  مع  م��ب��اراة 
 82 الكثري من الوقت معاً، واإن �ضاء اهلل،  اأن من�ضي  اأمتنى 

عاماً اأخرى جيدة".
وعانى بيليه، وا�ضمه احلقيقي اإدي�ضون اأرانت�س دو نا�ضيمنتو 
وال��ذي يعتربه كثريون اأف�ضل العب على االإط��الق يف عامل 
االأخرية.  ال�ضنوات  يف  �ضحية  م�ضاكل  من  امل�ضتديرة  الكرة 
اإىل  نقله  مت   ،2021 واأيلول-�ضبتمرب  اآب-اأغ�ضط�س  فبني 

امل�ضت�ضفى يف �ضاو باولو الإزالة ورم القولون.
اأن  اإىل  ب��ه  ال��ذي��ن يعتنون  اأ���ض��ارت عائلته واالأط��ب��اء  م���ذاك، 
امل�ضت�ضفى  اإىل  ال��ذه��اب  عليه  يتعني  واأن���ه  م�ضتقرة  �ضحته 

من  كجزء  الكيميائي،  ال��ع��الج  جلل�ضات  للخ�ضوع  بانتظام 
بروتوكول العالج.

الفيديو  مقطع  يف  املر�س  يذكر  مل  الذي  "امللك"  ويعاين 
اخلا�س به من م�ضاكل يف الكلى والورك مما قلل من قدرته 
على احلركة واأجربه على ا�ضتخدام م�ضاعد امل�ضي اأو كر�ضي 
االأماكن  يف  ط��ه��وره  كبري  ب�ضكل  تقلي�س  وب��رغ��م  متحرك. 
التوا�ضل  م��واق��ع  على  ن�ضطاً  ي��زال  ال  بيليه  اأن  اإال  ال��ع��ام��ة، 
االإجتماعي. و�ضارك العديد من جنوم كرة القدم الربازيلية 
"امللك"  وريفالدو،  ورونالدو  ونيمار  رونالدينيو  غ��رار  على 

بيليه بعيد ميالده.

بيليه �صعيد ببلوغه 82 عامًا ب�صحة جيدة 



تنجو من املوت بعد دفن زوجها لها وهي حية
جنت امراأة اأمريكية من والية وا�ضنطن من املوت باأعجوبة، بعد 
اأن اأقدم زوجها املنف�ضل عنها على طعنها يف منزلها ودفنها وهي 

حية داخل الغابة يف وقت �ضابق من االأ�ضبوع املا�ضي.
وقالت �ضرطة ال�ضي يف بيان لها اإن ال�ضرطة �ضارعت اإىل منزل يونغ 
اآن )42 عاما( يف �ضارع رو�ضربغ بعد ظهر االأحد املا�ضي، بعد اأن رد 

عامل املق�ضم على مكاملة و�ضمع �ضراخاً مكتوماً واأ�ضوات �ضراع.
وبح�ضب وثائق املحكمة كان هناك �ضراخ متوا�ضل. و�ضمع املوظف 
اأخربت  ونباح كلب ولكن بعد ذلك �ضاد الهدوء. و  اأي�ضاً �ضجيجاً 
الطوارىء  برقم  ات�ضلت  اأن��ه��ا  الح��ق  وق��ت  يف  ال�ضرطة  ال�ضحية 
ظهرها  خلف  مقيدتان  يداها  كانت  اأن  بعد  اآب��ل  �ضاعة  من   911
ب�ضريط ال�ضق، وقالت اإن زوجها ت�ضاي اآن حطم �ضاعتها يف النهاية 
مبطرقة و�ضحبها خارج املنزل. و و�ضل ال�ضباط امل�ضتجيبون اإىل 
اأطفال  ال�ضرطة. وح�ضر  امل��راآب مفتوح، بح�ضب  وباب  فارغ  منزل 
كانا  والديهما  اأن  ال�ضباط  واأخ���ربوا  دقائق  ب�ضع  بعد  ال��زوج��ني 
هناك قبل 30 دقيقة. وو�ضلت �ضديقة اآن اأي�ضاً واأخربت ال�ضرطة 

اأنها تلقت "اإ�ضعاراً ن�ضياً حلاالت الطوارئ" من هاتف اآن.
وكان لدى يونغ اآن �ضابقاً اأمر حماية من العنف املنزيل �ضد زوجها 

البالغ من العمر 53 عاماً، وفقاً لل�ضلطات. 

امراأة ولدت ب�صرتني يف البطن
اأن��ه��ا رمب��ا امت�ضت  اإن االأط��ب��اء يعتقدون  اإي��رل��ن��دي��ة  ام����راأة  ق��ال��ت 
البطن. وظهرت جيني  ب�ضرتني يف  الرحم بعد والدتها  تواأمها يف 
على الكر�ضي االأحمر يف برنامج جراهام نورتون �ضو يوم اجلمعة، 
وك�ضفت جيني، من ويكلو يف اأيرلندا، اأنها ولدت ب�ضرة بطن اإ�ضافية. 
"لدّي  قالت  الربنامج حيث  �ضرها يف  بالك�ضف عن  ب��داأت جيني  و 
�ضرتني للبطن واأ�ضتخدمهما للح�ضول على م�ضروبات جمانية". 
واأ�ضافت جيني "يعتقد االأطباء اأنني رمبا قمت بامت�ضا�س تواأمي 
التواأم،  تال�ضي  متالزمة  ت�ضمى  احلالة  وه��ذه  والدتي".  رح��م  يف 
وهي نوع من االإجها�س ميكن اأن يحدث عندما يتوقف اجلنني عن 
النمو، ومتت�س االأن�ضجة من قبل االأم اأو اجلنني الباقي على قيد 
االأ�ضبوع  قبل  املتال�ضي  التواأم  اأن حتدث متالزمة  احلياة. وميكن 
12 من احلمل، وبالتايل قبل اأول فح�س باملوجات فوق ال�ضوتية 
لدى العديد من الن�ضاء، مما يعني اأنه يف بع�س احلاالت، ال تدرك 
اأب��داً وجود جنينني. ويو�ضح موقع هيلث الين  االأمهات واالأطباء 
اأن متالزمة التواأم املتال�ضي حتدث غالباً لنف�س ال�ضبب مثل معظم 

حاالت االإجها�س املبكرة وهي ت�ضوهات الكرومو�ضومات.

حتّول اإعاقتها اجل�صدية اإىل طاقة ت�صحذ الهّمة
كرمية  املغربية  ال�ضابة  متكنت  العميقة،  اجل�ضدية  اإعاقتها  رغم 
يف  فطرية  موهبة  ع��ن  والتعبري  ب��ذات��ه��ا،  التكفل  م��ن  اجل��ع��ادي 
الر�ضم ظهرت لديها منذ الطفولة. وبداأت كرمية، التي تعي�س يف 
مدينة اأ�ضيلة )�ضمايل املغرب(، الر�ضم بفمها، قبل اأن ت�ضتفيد من 
عملية جراحية، اأهلتها لتحريك اأ�ضابع القدمني. وولدت كرمية 
م�ضلولة اليدين والقدمني، لكن اإ�ضرارها على احلياة كان احلافز 
اأع�ضاب القدمني. فبالقدمني، تق�ضي كرمية كل  االأول ال�ضتغال 
عبد  ب�ضاحة  يومي  ب�ضكل  رحالها  كرمية  وحت��ط  البيت.  ح��وائ��ج 
اهلل ك��ن��ون، وت��ع��ر���س م��ا ج���ادت ب��ه اأ���ض��اب��ع ال��ق��دم��ني م��ن لوحات 
ل�"�ضكاي  كرمية  وقالت  الزائرين.  اإعجاب  تثري  فطرية،  ور�ضوم 
واأرتدي  لوحدي  واأ�ضتحم  وحدي  مالب�ضي  "اأغري  عربية":  نيوز 
مالب�ضي مبفردي واأطبخ كما ت��رى ل��وح��دي.. ال وج��ود الأح��د يف 

حياتي اإال اهلل.. اأعتمد على اهلل هو الذي ي�ضجعني".

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�صبط 1752 قطعة اأثرية قبل تهريبها خارج م�صر
البحر  املطل على  البحري  نوبيع  واإدارة اجلمارك مبيناء  املوانئ  اأمن  اأن  امل�ضرية،  واالآث��ار  ال�ضياحة  وزارة  اأعلنت 

االأحمر �ضبطت 1752 قطعة اأثرية من بينها متثال الأفروديت قبل تهريبها خارج البالد.
و�ضرح االأمني العام للمجل�س االأعلى لالآثار، م�ضطفى وزيري، باأن هذه ال�ضبطية جاءت بعد تلقي الوحدة االأثرية 
بطت داخل �ضيارة �ضحن كبرية خم�ض�ضة لنقل  بامليناء بالغا من االأمن باال�ضتباه يف اأثرية بعد املقتنيات التي �ضُ

الفاكهة.
القطع، وعليه مت  اأثرية جميع  اللجنة  اأك��دت  امل�ضبوطات وفح�ضها،  ملعاينة  اأثرية متخ�ض�ضة  ت�ضكيل جلنة  وبعد 

اتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة وم�ضادرة امل�ضبوطات ل�ضالح وزارة ال�ضياحة واالآثار.
ونقل بيان للوزارة عن حممد عتمان، مدير عام املنافذ االأثرية البحرية، قوله اإن امل�ضبوطات ت�ضمنت متثاال من 
الربونز لالإلهة اأفروديت من الع�ضر الروماين، وعدد 1752 قطعة اأثرية منها 1722 عملة من الف�ضة ومعدن 
البيلون والربونز من الع�ضر البطلمي وع�ضر االأباطرة نريون وهادريان واأنطونيو�س بيو�س، والتي تنتمي لدار 
و�ضت عمالت من  واأوزان خمتلفة،  باأحجام  الربونز  العملة من  لوزن  20 مثقاال  ت�ضمنت  كما  االإ�ضكندرية.  �ضك 
العملة  ل�ضك  وقوالب  التوبة،  �ضورة  التوحيد وجزء من  ر�ضالة  عليها  كتبت  الف�ضية  والدراهم  الذهبية  الدنانري 
من الع�ضور االإ�ضالمية املختلفة مكتوب عليها باخلط الغائر، واأخرى من الع�ضر الروماين حمفور عليها عبارات 

باللغة اليونانية.
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بالك اآدم يت�صدر �صباك التذاكر 
�ضباك  اإي���رادات  اخلارقني �ضدارة  االأبطال  اأح��د  اآدم عن  فيلم بالك  انتزع 
التذاكر يف �ضاالت ال�ضينما االأمريكية ال�ضمالية يف عطلة نهاية االأ�ضبوع، 
ريلي�ضنز"  "اإكزبيرت  ���ض��رك��ة  االأح����د  اأعلنتها  ال��ت��ي  االأول���ي���ة  االأرق�����ام  وف���ق 
املتخ�ض�ضة. ويوؤدي دواين "ذي روك" جون�ضون يف هذا الفيلم املقتب�س من 
، وهو عبد قدمي يتمتع  اآدم  ِتث  "دي �ضي كوميك�س" امل�ضّورة دور  ق�ض�س 
بقوى خارقة، وجد بعد حترره من ال�ضجن الذي اأم�ضى فيه زمناً طوياًل 

جداً اأن العامل حتّول وا�ضبح عدائياً.
اأن  غرو�س  ا.  ري�ضرت�س" ديفيد  اإنرتتاينمنت  "فران�ضايز  يف  املحلل  وراأى 
ال غرابة يف هذه االنطالقة القوية للفيلم اإذ اأن اأفالم االأبطال اخلارقني 

حتظى عموماً باإقبال كبري من اجلمهور.
وح�ضد "بالك اآدم" الذي ميّثل فيه اأي�ضاً بري�س برو�ضنان 67 مليون دوالر، 

متقدماً على االأفالم املناف�ضة باأ�ضواط.
اأما اإيرادات "تيكت تو باراديز" الذي احتل املركز الثاين فلم تتجاوز 16،3 
مليون دوالر، لكّن غرو�س يرى مع ذلك اأنها "نتيجة جيدة جداً لكوميديا 
من  نخبة  الفيلم  ه��ذا  وي�����ض��ّم  لعر�ضها".  االأول  االأ���ض��ب��وع  يف  رومان�ضية 
يوؤديان دوري  اللذان  النجوم، يف مقّدمهم جوليا روبرت�س وج��ورج كلوين 
ملحاولة  ب��ايل  اإىل  وي�ضافران  جانباً  خالفاتهما  ي�ضعان  �ضابقني  زوج��ني 

احلوؤول دون زواج ابنتهما الذي يعتربانه مت�ضرعاً جداً.

اأ�صئلة من حماكمة عام 1910 تك�صف جرمية جديدة
وجدت حمكمة بريطانية اأن طاه مذنب يف جرمية قتل �ضريكته وتقطيع 
ج�ضدها، بعدما مت ا�ضتخدام االدعاء اأ�ضلوب اأ�ضئلة ُطرح يف حماكمة �ضهرية 
اإيلونا  اأن  الربيطانية  ميل"  "ديلي  �ضحيفة  وذك���رت   .1910 ع��ام  ج��رت 
غوالبيك )27 عاما( تعر�ضت ل�ضبع �ضربات باملطرقة قبل اأن يتم تقطيع 
رمى  ال���ذي  ع��ام��ا(   42( رانو�ضيك  كاميل  �ضريكها  ي��د  على  اإرب���ا  ج�ضدها 
بقايا جثتها يف حديقة، بعدما اكت�ضف اأنها على �ضلة مع �ضخ�س اآخر عرب 
االثنني  �ضقة  يف  اجلرمية  وقعت  فقد  لل�ضحيفة،  ووفقا  مواعدة.  تطبيق 
يف مدينة بو�ضطن مبقاطعة لينكولن�ضاير �ضرقي اإجنلرتا، يف نوفمرب من 
العام املا�ضي. وكان الدليل الوحيد �ضد القاتل هو دليل ظريف يعتمد على 
املحلفني  الدعاء جلنة  اأبلغ  ما  معلومات ال�ضتنتاج ثبوت احلادثة، بح�ضب 
يف املحكمة. واإزاء هذه احلالة، ا�ضتخدم االدعاء العام الربيطاين االأ�ضئلة 
عام  متت  التي  ال�ضهرية  كريبني"  "الدكتور  حماكمة  اأثناء  ُطرحت  التي 
االأ�ضئلة  ه��ذه  اإع��دام��ه يف لندن. وكانت  اإدان��ت��ه ثم  اإىل  واأدت حينها   1910
كافية الإقناع جلنة التحكيم باأن غوالبيك مل ترتك �ضقتها وهي على قيد 
احلياة، بخالف ما يزعم �ضريكها. واأثناء املحاكمة االأخ��رية، �ضاأل االدعاء 
العام رانو�ضيك: "عند ال�ضاعة 11 م�ضاء ليلة التا�ضع من نوفمرب عدت اإىل 

قاتل اأ�صرته ينال 
عقوبة هزلية

اإ�ضبانيا،  ج��رمي��ت��ه  ه���زت  اأن  ب��ع��د 
حكم  ال�ضبت  اأم�س  اأول  اأول  �ضدر 
واإط��الق �ضراح  6 �ضنوات  بال�ضجن 
م�ضروط ملدة 3 �ضنوات، على �ضبي 
والديه  ق��ت��ل  ع��م��ره  م��ن  ال�15  يف 
اأن متت  ب��ع��د  و���ض��ق��ي��ق��ة االأ���ض��غ��ر، 
الهاتف  م���ن  ب��ح��رم��ان��ه  م��ع��اق��ب��ت��ه 
درجاته  ب�ضبب  التلفاز  وم�ضاهدة 

ال�ضيئة يف املدر�ضة.
ويف فرباير املا�ضي، اأطلق ال�ضبي، 
الذي عرف با�ضم �ضانتي، النار على 
التي  ال�ضيد  بندقية  م��ن  وال��دت��ه 
كانت ملكا جلده، ثم حلق ب�ضقيقه 
�ضنوات،   10 ال��ع��م��ر  م���ن  ال���ب���ال���غ 
واأطلق النار عليه من اخللف، بعد 

اأن حاول الهرب.
وبدم بارد، اأخفى ال�ضبي اجلثتني، 
املنزل  اإىل  وال���ده  و���ض��ول  وانتظر 
االأب  اأن  اإال  ال��ن��ار عليه،  اأط��ل��ق  ث��م 
مت��ك��ن م���ن ان���ت���زاع ال��ب��ن��دق��ي��ة من 
االأر�س.  على  لت�ضقط  ال�ضبي،  يد 
ا�ضتعادة  م�����ن  ����ض���ان���ت���ي  ومت����ك����ن 
ال��ب��ن��دق��ي��ة واإط�����الق ال��ن��ار مرتني 

على والده وقتله.
املنزل  ���ض��ان��ت��ي اجل��ث��ث يف  واأخ���ف���ى 
وعا�س معها 3 اأيام، بقي خاللها يف 
الفيديو  األعاب  لعب  حيث  غرفته 
ات�ضل  اأي �ضعور بالذنب، كما  دون 
مبدر�ضته مدعيا اأنه اأحد االأقرباء، 
ليخربهم باأنه يعاين من فريو�س 

كورونا ولن يتمكن من احل�ضور.
ل��ك��ن اخل��ط��ة مل ت���دم ط���وي���ال، اإذ 
�ضعر بع�س اأقربائه بالقلق وعندما 

�ضاألوه عما حدث اعرتف.

�صر �صيارة املر�صيد�س 
املدفونة منذ 30 عامًا

ك�������ض���ف���ت حت����ق����ي����ق����ات ال�������ض���رط���ة 
 - مر�ضيد�س  �ضيارة  اأن  االأمريكية 
�ضاحة  يف  عليها  ع��ر  مفقودة  بنز 
ق�ضر بكاليفورنيا، كانت قد �ُضرقت 
له  ب��رج��ل  ترتبط  ع��ام��اً،   30 قبل 

�ضجل اإجرامي.
وقالت ال�ضرطة اإن اأ�ضحاب املنازل 
اكت�ضفوا  ال�����ض��ي��ل��ي��ك��ون  وادي  يف 
م�ضروع  يف  العمل  اأث��ن��اء  ال�����ض��ي��ارة 
اخلمي�س،  �ضباح  احلدائق  تن�ضيق 

بح�ضب "فوك�س نيوز".
االأر���س على  ال�ضيارة حتت  وكانت 
ودفنت  تقريًبا  اأق���دام   5  -  4 عمق 
ل��الأ���ض��ف��ل، وحتتوي  االأع���ل���ى  م���ن 
من  م�ضتخدمة  غ��ري  اأكيا�س  على 
البلدية  لرئي�س  وفًقا  اخلر�ضانة، 

ريك ديجوليا.
ال���ك���الب  اأن  م����ن  ال����رغ����م  وع����ل����ى 
رفات  وج��ود  اإىل  نبهت  البولي�ضية 
يتم  اأن����ه مل  اإال  ب�����ض��ري حم��ت��م��ل، 
اأكر  ب��ع��د  اأي م��ن��ه��ا  ال��ع��ث��ور ع��ل��ى 
ب����دء خمترب  ���ض��اع��ة م���ن   24 م���ن 
اجلرمية يف مقاطعة "�ضان ماتيو" 

يف التنقيب عن ال�ضيارة.
وتعتقد ال�ضلطات اأن ال�ضيارة دفنت 
يف وقت ما يف الت�ضعينيات - قبل اأن 
ي�����ض��رتي امل���الك احل��ال��ي��ون املنزل 
ال�ضيارة  �ضرقة  االإب��الغ عن  - ومت 
يف   1992 �ضبتمرب  يف  امل��ك�����ض��وف��ة 
الر�ضن  دانيال  وقال  األتو".  "بالو 
قائد �ضرطة "اأثريتون" اإن مالكي 
ل���ي�������ض���وا قيد  امل�����ن�����ازل احل���ال���ي���ني 
املالك  اأن  يعتقد  واأن����ه  التحقيق 
امل��ح��ت��م��ل ل�����ض��ي��ارة امل��ر���ض��ي��د���س قد 
ينتظرون  امل�����ض��وؤول��ني  ل��ك��ن  ت���ويف، 

ال�ضجالت لتاأكيد ذلك.

جادا �صميث تعرتف 
ب�صر عن زوجها

عن  ت�ضريح الفت  عاملية  اإع��الم  و�ضائل  نقلت 
ل�ضان جادا بينكيت �ضميث قالت فيه ان زوجها 
زوجته  مع  يخرج  �ضميث  وي��ل  العاملي  النجم 
االأمر  املنزل،  االأوىل يف حال عدم وجودها يف 
الذي �ضكل �ضجة كبرية، اال ان ويل مل يعّلق 

بعد على ت�ضريحها.
نيتها  �ضميث عن  بينكيت  ج��ادا  ك�ضفت  وكانت 
وفقاً   ،2023 ع��ام  خريف  يف  مذكراتها  ن�ضر 

ل�ضبكة "�ضي اإن اإن".
امل�ضتفادة يف  "الدرو�س  �ضميث  بينكيت  �ضتوؤرخ 
لالنتباه"،  مثرية  ولكنها  �ضعبة  رحلة  �ضياق 
اأعماق  م���ن  "رحلة  ب���اأن���ه  ال��ك��ت��اب  وي��و���ض��ف 
االك��ت��ئ��اب االن���ت���ح���اري اإىل ارت���ف���اع���ات اإع����ادة 
اكت�ضاف ال�ضخ�ضية واالحتفال بالقوة االأنثوية 

االأ�ضيلة".

يعرث على ياقوتة نادرة 
بال�صدفة اأثناء نزهة

اأث���ن���اء ق��ي��ام��ه ب��ن��زه��ة م�����ض��ائ��ي��ة، اك��ت�����ض��ف رج���ل اأ�ضرتايل 
ياقوتة نادرة باهظة الثمن بعد اأن �ضاهد ومي�ضاً �ضادراً 

من االأر�س.
عر مات باترييدج اجلوهرة النادرة جداً على بعد حوايل 
100 مرت من منطقة للتعدين يف مقاطعة كوينزالند. 
وقد �ضور ال�ضيد باترييدج نف�ضه وهو يزيل الرتاب عن 

اجلوهرة قبل ا�ضتخراجها.
ياقوتة  باأنها  تبني  اجل��وه��رة،  باترييدج  اأخ��رج  اأن  وبعد 
834 ق���رياط، وُي��ق��در ثمنها بنحو  ن���ادرة ج��داً م��ن عيار 

12500 دوالر.
والذي  ت��وك،  تيك  على  به  اخلا�س  الفيديو  مقطع  ويف 
ح�ضد اأكر من 250 األف م�ضاهدة، اأظهر الرجل احلجر 
املنزل  اإىل  ي�ضطحبه  اأن  قبل  هاتفه  كامريا  اأم��ام  النادر 

لتنظيفه.
اأظهر  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم  يف  بت�ضويره  ق��ام  اآخ���ر  فيديو  ويف 
اأن قام  ال�ضيد باترييدج الياقوتة النادرة وهي تلمع بعد 

بتنظيفها، واأكد على اأن قيمتها تتجاوز 12 األف دوالر.
يذكر باأن �ضائدي االأحجار الكرمية يعتقدون باأن لديهم 
هطول  بعد  قيمة  ذي  �ضيء  على  للعثور  اأف�ضل  فر�ضة 
االأمطار الأنها تزيل بع�س الرتبة ال�ضطحية، وقد تك�ضف 
ميل  ديلي  �ضحيفة  اأوردت  ما  وفق  الدفينة،  الكنوز  عن 

الربيطانية. 

عذب ر�صيعته حتى املوت
اأقدم �ضخ�س اأردين على تعذيب طفلته الر�ضيعة، البالغة 
من العمر �ضهرين، حتى املوت؛ ب�ضبب انزعاجه من بكائها 

ليال، ورغبته يف اجناب طفل ذكر.
بو�ضع  يق�ضي  حكما  التمييز  حمكمة  اأي����دت  ب���دوره���ا، 
عدم  اأعلنت  فيما،  عاما   12 م��دة  املوؤقتة  باال�ضغال  االأب 

م�ضوؤوليته عن جرم هتك العر�س.
الكربى  اجلنايات  حمكمة  ل��دى  العامة  النيابة  وك��ان��ت 
ال��ق��ت��ل م��ع تعذيب  ت��ه��م، ه��ي ج��ن��اي��ة   3 اأ���ض��ن��دت للمتهم 
العر�س،  ه��ت��ك  وج��ن��اي��ة  مقتله،  ق��ب��ل  ب�ضرا�ضة  امل��ق��ت��ول 
يوم  الإق��دام��ه على �ضربها  االإي���ذاء بحق زوجته  وجنحة 

احلادث.
وذكر موقع "عمون" االإخباري، اأن االأب كان يقوم ب�ضرب 
راأ�ضها،  وعلى  ج�ضدها  م��ن  خمتلفة  اأن��ح��اء  على  طفلته 
وبعد اأن بلغت من العمر قرابة ال�ضهرين ونتيجة بكائها 
الطفلة  ففقدت  وجهها،  على  يديه  بكلتا  ب�ضربها  ق��ام 

الوعي.
بو�ضعها حتت حنفية  فقام  الطفلة  اإفاقة  املتهم  وح��اول 
من  اإيقاظها  حاول  نف�ضها  النقطاع  ونتيجة  البارد،  املاء 
من  واأن��ح��اء  ظهرها  على  و�ضربها  ال�ضرج  فتحة  خ��الل 

ج�ضدها، اإال اأن الطفلة مل ت�ضتيقظ.
وحاول االأب اإ�ضعاف طفلته بنقلها اإىل اإحدى امل�ضت�ضفيات 
حيث مت اإجراء االإ�ضعافات االأولية الالزمة لها وو�ضعها 

حتت االأك�ضجني، اإال اأنها فارقت احلياة.

لوحة �صهرية تتعر�س للتخريب.. 
بهجوم البطاط�س

مهرو�ضة  بطاط�س  املناخ  جم��ال  يف  نا�ضطان  األقى 
كلود مونيه  الفرن�ضي  الر�ضام  اإح��دى لوحات  على 
يف متحف باأملانيا، احتجاجا على ا�ضتخراج الوقود 

االأحفوري.
واقرتب نا�ضطان من حركة اجليل االأخري )ال�ضت 
االأملانية  احل��ك��وم��ة  ط��ال��ب��ت  وال��ت��ي  جينريي�ضن(، 
والتوقف  املناخ،  حلماية  �ضارمة  اإج���راءات  باتخاذ 
عن ا�ضتخدام الوقود االأحفوري، اقرتبا من لوحة 
"باربرييني" مبدينة  متحف  يف  "الرحى" ملونيه 
بوت�ضدام، واألقيا مادة �ضميكة على اللوحة واإطارها 

الذهبي.
واأكدت احلركة الحقا عرب من�ضور على )تويرت( اأن 

املادة كانت بطاط�س مهرو�ضة.
�ضرتات  يرتديان  كانا  ال��ل��ذان  النا�ضطان،  ول�ضق 

برتقالية، نف�ضيهما على احلائط اأ�ضفل اللوحة.
اإلقاء بطاط�س  االأم��ر  "اإذا تطلب  وقالت احلركة: 
مهرو�ضة وع�ضري طماطم جلعل املجتمع يتذكر اأن 

الوقود االأحفوري يقتلنا جميًعا: ف�ضنفعل ذلك".
 4 تورط  الر�ضمية  االأملانية  االأنباء  وكالة  واأعلنت 

اأ�ضخا�س يف احلادث.
وكانت اللوحة جزء من �ضل�ضلة "اأكوام الق�س" التي 

ت�ضم لوحات انطباعية للفنان الفرن�ضي.
اإن املتحف  وقال متحدث با�ضم متحف باربرييني 
الأ�ضرار  تعر�ضت  ال��ل��وح��ة  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  ي��ح��دد  مل 

بعيدة املدى.
اإنها تعاملت مع احلادث،  وقالت ال�ضرطة االأملانية 
ح���ول وجود  اإ���ض��اف��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات  ع��ن  تف�ضح  ومل 

اعتقاالت اأو اتهامات.

ممثلة بوليوود به�جوا �شري تقدم اإبداًع� للم�شمم دوت� خالل اأ�شبوع املو�شة يف مومب�ي. ا ف ب

اأجنلينا جويل بدور اأعظم 
مغنية اأوبرا 

جت�ضد النجمة العاملية اأجنلينا جويل دور مغنية االأوبرا اليونانية االأمريكية 
ماريا كال�س يف فيلم املخرج بابلو الرين املقبل "ماريا".

ا�ضتعادة  يف  واملاأ�ضاوية،  واجلميلة  ال�ضاخبة  كال�س  حياة  ق�ضة  الفيلم  يحكي 
الأيامها االأخرية يف باري�س يف �ضبعينيات القرن املا�ضي.

موؤلف الفيلم هو �ضتيفن نايت الذي كتب فيلم "�ضبن�ضر"، الذي قامت ببطولته 
املمثلة كري�ضتني �ضتيوارت، وج�ضدت دور االأمرية ديانا.

وقالت جويل انها �ضتبذل كل ما بو�ضعها ملواجهة التحدي، واإن هذا الفيلم هو 
حلم بالن�ضبة اإليها، بينما عرب املخرج عن �ضعادته لتج�ضيد جويل هذا الدور، 

الأنها ممثلة �ضجاعة للغاية، وتتمتع بروح ف�ضولية.


