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ميلوين حتت �ضغط مرتفع

اآالف ال�صودانيني يوا�صلون االحتجاج باخلرطوم

تقرير اأممي : املهاجرون اإىل اليمن يتعر�صون للتعذيب

•• �خلرطوم-�أ ف ب

االحتجاج  اليي�ييضييودانييييين  املييتييظيياهييرييين  اآالف  وا�ييضييل 
حكم  �ضد  اخلمي�س  اأميي�ييس  و�ضواحيها  العا�ضمة  يف 

الع�ضكر ح�ضب ما اأكد �ضحافيو وكالة فران�س بر�س.
املتظاهرين  بتجمع  بيير�ييس  فييرانيي�ييس  �ييضييحييايف  واأفييييياد 
اأحد  �ييضييمييال اخلييرطييوم يف  بييحييري  و�ييضييط منطقة  يف 
ال�ضودان  اأعيييام  يييرفييعييون  وهييم  الرئي�ضية  اليي�ييضييوارع 

ويهتفون الع�ضكر اإىل الثكنات.
و�ضع  خييال  من  حولهم  الطرق  باإغاق  قاموا  كما 
احلجارة واأغ�ضان االأ�ضجار وحرق اإطارات ال�ضيارات 
ال�ضلطات  اأغلقت  بينما  نف�ضه،  امل�ضدر  وفق  التالفة، 
ال�ضودانية اجل�ضرين اللذين يربطان منطقة بحري 

بو�ضط اخلرطوم.

ويف منطقة الدمي و�ضط العا�ضمة، جتمع املتظاهرون 
وهييم يييرفييعييون �ييضييورا لقتلى االحييتييجيياجييات وييييوؤدون 

االأغاين الثورية.
ميين جييهيية اأخييييرى، نييظييم عيي�ييضييرات اليي�ييضييودانييييين وقفة 
االأمم  مفو�ضية  مكتب  اأميييام  اخلمي�س  احتجاجية 
القبلي  العنف  ت�ضاعد  الدانييية  بيياخلييرطييوم  املييتييحييدة 
والية  و�ضهدت  الييبيياد.  جنوب  االأزرق  النيل  بوالية 
اأوقعت  دامية  قبلية  ا�ضتباكات  موؤخرا  االأزرق  النيل 
نحو 250 قتيا، على ما اأكد وزير ال�ضحة بالوالية 

جمال نا�ضر لفران�س بر�س اخلمي�س.
ومدى االأيام املا�ضية خرج اآالف ال�ضودانين الإحياء 
ذكرى االنقاب الع�ضكري االأوىل والذي نفذه قائد 
اجلي�س عبد الفتاح الربهان يف اخلام�س والع�ضرين 

من ت�ضرين االأول اأكتوبر العام املا�ضي.

•• �ليمن-وكاالت

انييتييهيياكييات وا�ييضييعيية تطال  املييتييحييدة عييين  كيي�ييضييفييت االأمم 
املييهيياجييرييين ميين الييقييرن االإفييريييقييي عييلييى يييد ع�ضابات 
املهربن يف اليمن واإثيوبيا، موؤكدة تعر�ضهم النتهاكات 
منظمة  ميينييهييم.وتييقييول  االأطييفييال  حتى  طييالييت  جن�ضية 
اإنه خال الفرتة من يوليو )متوز(  الهجرة الدولية، 
وحييتييى �ييضييبييتييمييرب )اأيييييلييييول( امليييا�يييضيييي، و�ييضييل اأكيييير من 
15700 مهاجر اإىل �ضواطئ اليمن، مما رفع اإجمايل 
 42 اأكيير من  اإىل  عدد الوافدين خال العام احلييايل 
ع�ضرات  بن  من  اأنييه  املنظمة  ذكييرت  �ضخ�س.كما  األييف 
من  معظمهم  و�ييضييلييوا،  الييذييين  املهاجرين  ميين  االآالف 
يزالون  ال  منهم  هناك عديد  كان  وال�ضومال،  اإثيوبيا 

يييواجييهييون خميياطيير حييميياييية �ييضييديييدة مييثييل االختطاف 
املنظمة  واال�ضتغال.والحظت  واالحتجاز  والتعذيب 
ازدياد عدد املهاجرين يف كل من عدن وماأرب للح�ضول 
الذي  القا�ضي  الو�ضع  اإىل  ي�ضري  ممييا  امل�ضاعدة،  على 

يواجهه املهاجرون على الدوام يف جميع اأنحاء الباد.
وبن تقرير الهجرة الدولية اأن طرق الهجرة الرئي�ضة 
عرب الباد ال تزال حتت �ضيطرة املهربن واملتاجرين 
اإليها  ت�ضري  احلقيقة  تلك  يييرحييمييون.وقييال:  ال  الذين 
تقارير مراقبة احلماية، حيث يحتفظ  ب�ضكل متزايد 
ت�ضتغل  قوية  ب�ضبكات  اخل�ضو�س  وجييه  على  املهربون 
هوؤالء  يتعر�س  حيييييث  ال�ضعيفة،  املييهيياجييرييين  اأو�يييضييياع 
لابتزاز والعمل الق�ضري واالغت�ضاب، من بن اأ�ضكال 

اأخرى من االإ�ضاءة .

 برعاية رئي�س الدولة.. مهرجان 
الظفرة ينطلق مبدينة �صويحان اليوم

•• �سويحان-و�م 

حتت رعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، 
تنطلق اليوم م�ضابقات مزاينات مهرجان الظفرة بدورته الي 16 من ميدان ال�ضيخ 
اإدارة  جلنة  بتنظيم  اأبوظبي،  باإمارة  �ضويحان  مدينة  يف  للرتاث  زايييد  بن  �ضلطان 
مزاينات  مو�ضم  �ضمن  وذلك  باأبوظبي،  والرتاثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات 

االإبل يف اأبوظبي الذي متتد فعالياته وم�ضابقاته حتى 31 يناير 2023. 
االأ�ضخم منذ انطاقه عام  الييدورة  الظفرة،  16 من مهرجان  الي  الييدورة  وتعترب 
ومزاينات االإبل بقيمة تتجاوز قيمتها  مل�ضابقات  جائزة   3252 تقدم  اإذ   ،2008
�ضوطاً لاإبل خ�ض�س لها اأكر من 3 اآالف جائزة   320 منها  درهم  مليون   89
املحليات  درهييم موزعة على م�ضابقات لاإبل  األييف  86 مليونا و475  تبلغ  بقيمة 
من  كييل  يف  مزاينات   4 �ضمن  واملحالب  والو�ضح  االأ�ييضييايييل  واملهجنات  واملجاهيم 

�ضويحان ورزين ومدينة زايد وختامي مهرجان الظفرة.
)التفا�ضيل �س4(
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نهيان بن مبارك يفتتح 
موؤمتر الدبلوما�سية الدينية

اأخبار الإمارات

قمع الحتجاجات يدعم 
رئي�سي خلالفة خامنئي

عربي ودويل

54 دولة ت�سارك يف مناف�سات  
بطولة العامل للرماية الباراملبية

الفجر الريا�سي

�صهدا تبادل اتفاقية �صراكة ا�صرتاتيجية للتعاون يف جمال اأمن الطاقة والنمو ال�صناعي

حممد بن زايد ي�صتقبل م�صت�صار النم�صا ويبحثان العالقات الثنائية والق�صايا االإقليمية والدولية 
حممد بن را�صد يلتقي الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صي يف القاهرة 

تزامنا مع احتفاالت البلدين مبرور 50 عامًا من العالقات املتميزة 

حممد بن زايد خال ا�ضتقباله م�ضت�ضار النم�ضا )وام(
حممد بن را�ضد خال لقائه الرئي�س امل�ضري يف القاهرة )وام(

مكتب  ب�صكني على  هجوم 
نيوزيلندا وزراء  رئي�صة 

•• عو��سم-وكاالت

النيوزيلندية  ال�ضلطات  اعتقلت 
�ضنت  اأن  بعد  عييامييا(،   57( امييييراأة 
الوزراء  رئي�ضة  على مكتب  هجوما 
العا�ضمة  يف  اأردييييييييرن،  جييا�ييضييييينييدا 
اإعامية  اأوكييانييد. وذكييرت تقارير 
ال�ضرطة  ميين  عنا�ضر  اأن  حملية، 
�ضباح  حييي�يييضيييروا،  اإطييييفيييياء  ورجييييييال 
جا�ضيندا  مييكييتييب  اإىل  اخلييمييييي�ييس، 
�ضاحية  يف  االنيييتيييخيييابيييي  اأردييييييييييرن 
التقارير  واأو�ضحت  مورنينغ�ضايد. 
يحطم  وهييييو  �ييضييوهييد  �ييضييخيي�ييضييا  اأن 
ب�ضيء  ويلقي  املكتب،  بيياب  يف  ثقبا 
يف الداخل، قبل اأن يتدفق الدخان 
عرب املبنى، ح�ضب ما ذكرت �ضحيفة 
ديلي ميل الربيطانية. ومت العثور 
الر�ضيف،  عييلييى  كييبييري  �ضكن  عييلييى 
االإطفاء  رجييال  �ضحفي  �ضمع  فيما 
وهم يحذرون �ضاحب متجر قريب 

من مل�س مقب�س ال�ضكن.

تعديل جديد حلكومة رئي�س الوزراء االأردين 
•• عمان-�أ ف ب

اأجرى رئي�س الوزراء االأردين ب�ضر اخل�ضاونة اخلمي�س تعديا حكوميا، 
هو اخلام�س حلكومته منذ ت�ضكيلها قبل عامن، بدون تغيري يف الوزارات 

ال�ضيادية لكنه رفع عدد الوزيرات اإىل خم�س.
ال�ضامية،  امللكية  االإرادة  �ضدرت  امللكي  الديوان  عن  �ضادر  لبيان  ووفقا 
اإجراء تعديل على حكومة الدكتور ب�ضر  اأم�س اخلمي�س، باملوافقة على 
ومل  املييلييك.  اأميييام  الد�ضتورية  اليمن  الييييوزراء  واأدى  اخل�ضاونة.  هيياين 
لكنه رفع  ال�ضيادية،  اأي تغيري على احلقائب  التعديل احلكومي  ي�ضهد 
عدد الن�ضاء يف احلكومة اىل خم�س وزيييرات، لت�ضم حكومة اخل�ضاونة 

االآن 26 وزيرا ووزيرة ا�ضافة اليه.
وفاء  القانونية  لل�ضوؤون  الييدوليية  وزيييرة  حقيبة  تغيري  التعديل  و�ضمل 
بني م�ضطفى لت�ضبح وزيرة للتنمية االإجتماعية، وحتل مكانها نان�ضي 

منروقة وزيرة للدولة لل�ضوؤون القانونية.
كانت  اأن  بعد  الييدويل،  والتعاون  للتخطيط  وزيييرة  طوقان  زينة  وحلت 
التعديل  مع  اأ�ضبح  الذي  ال�ضريدة  نا�ضر  لتخلف  للوزارة،  عامة  اأمينة 
لتحديث  الييدوليية  ووزيييير  االإقييتيي�ييضييادييية  لل�ضوؤون  الييييوزراء  لرئي�س  نائبا 

القطاع العام.
وتولت خلود ال�ضقاف، التي كانت رئي�ضة �ضندوق ا�ضتثمار اأموال ال�ضمان 
خلفا  اال�ضتثمار  وزارة  اال�ضتثمار،  جمل�س  لرئي�س  ونائبة  االجتماعي 
خلريي عمرو.وال�ضقاف وطوقان ومنروقة يتولن من�ضبا وزاريا الأول 
مرة. و�ضمل التعديل تغيري م�ضمى وزير الدولة ل�ضوؤون االإعام الذي 

�ضغله في�ضل ال�ضبول، لي�ضبح ال�ضبول وزيرا لاإت�ضال احلكومي.

وقت ت�صكيلها كان ق�صرًيا:
اإيطاليا: حكومة حتت �صطوة االإكراهات...!

•• �لفجر -با�سكو�يل با�سكينو –ترجمة خرية �ل�سيباين 

اأ�ضار الرئي�س االيطايل �ضريجيو ماتاريا عن حق اإىل اأن وقت ت�ضكيل 
احلكومة التي اأدت اليمن �ضباح االأحد كان ق�ضرًيا. و�ضعت جيورجيا 
االأيام  يف  حلفاوؤها  اأثييارهييا  التي  ال�ضعوبات  ميين  الييرغييم  على  ميلوين، 
االأخرية، قائمة بالوزراء الذين �ضي�ضطرون اإىل اإظهار الكفاءة الازمة 
املتوقعة منهم يف االأ�ضهر املقبلة الإدارة امل�ضاكل املعقدة التي يتعن على 
اإيطاليا مواجهتها.                                                   )التفا�ضيل �س10(

اإ�صرائيل: حزب اهلل وافق على اتفاق الرت�صيم واعرتف بنا
•• عو��سم-وكاالت

اللبناين  اليييوفيييدان  و�ييضييل  فيييييمييا 
راأ�س  منطقة  اإىل  واالإ�ييضييرائيييييلييي 
لبنان  جنوب  احلدودية  الناقورة 
لييتييوقيييييع اتييفيياق تيير�ييضيييييم احليييدود 
البلدين، بح�ضور  التاريخي بن 
اليييو�يييضيييييييط االأمييييييريكييييييي اأمييييو�ييييس 
با�ضم  املتحدث  اعترب  هوك�ضتن، 
احلييكييوميية االإ�ييضييرائيييييلييييية اأوفييييري 
هو  االتييييفيييياق  هيييييذا  اأن  جييينيييدمليييان 

اعرتاف �ضريح بدولة اإ�ضرائيل.
للعربية-  تيي�ييضييريييحييات  يف  وقييييال 
احلدث اأم�س اخلمي�س اإن توقيع 
مبوافقة  متيييت  االتييفيياقييييية  تييلييك 
واإرادة حزب اهلل، يف اإ�ضارة اإىل اأن 
االأخيييري اليييذي طيياملييا جيياهيير بعدم 
ال�ضهيوين  بييالييكيييييان  اعييييرتافييييه 
اأقيير واعييرتف بدولة  كما ي�ضفه، 

اإ�ضرائيل.
كما اعترب اأنها �ضتجعل باده من 

اأكرب الدول امل�ضدرة للغاز.

•• �أبوظبي-و�م

ال�ضيخ  الييي�يييضيييميييو  �يييضييياحيييب  بيييحيييث 
رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بيين  حممد 
اأم�س  اهلل”  “حفظه  اليييييدولييييية 
م�ضت�ضار  نيييييهيياميير  كيييارل  ومييعييايل 
ال�ضديقة،  اليينييميي�ييضييا  جييمييهييورييية 
الثنائية  العاقات  اأوجييه  خمتلف 
و�ضبل تعزيزها ودفعها اإىل االأمام، 
اال�ضرتاتيجية  اليي�ييضييراكيية  ظييل  يف 

ال�ضاملة القائمة بن البلدين. 
رئي�س  اليي�ييضييمييو  �ييضيياحييب  ورحيييييب 
الييدوليية - يف بييداييية الييلييقيياء الذي 
جرى يف ق�ضر ال�ضاطئ - مبعايل 
له،  املرافق  والوفد  نيهامر  كييارل 
جلمهورية  الوطني  باليوم  وهناأه 
يوافق  اليييذي  اليي�ييضييديييقيية  النم�ضا 
اأكتوبر  ميين  والع�ضرين  ال�ضاد�س 
�ضادق  عيييين  مييييعييييرباً   .. اجلييييييياري 
مزيد  بتحقيق  للنم�ضا  اأميينييييياتييه 
مييييين الييييتييييقييييدم والييييينيييييمييييياء. واأكييييييد 
امل�ضرتك  احليييير�ييييس  اجلييييانييييبييييان 
الثنائية  اليييعييياقيييات  دفيييييع  عيييليييى 
املجاالت  يف  خييا�ييضيية  االأمييييييام  اإىل 
مثل  للبلدين  بالن�ضبة  احليوية 
واالبتكار  والطاقة  التكنولوجيا 

واالأمن الغذائي وغريها. 
النم�ضا  وم�ضت�ضار  �ضموه  تبادل  و 

وجيييهيييات اليينييظيير بيي�ييضيياأن عييييدد من 
والدولية  االإقييليييييمييييية  الييقيي�ييضييايييا 
واأهمية  امل�ضرتك،  االهتمام  حمل 
امل�ضتويات  جميع  عييلييى  الييتييحييرك 
التوتر وت�ضجيع احلوار  لتخفيف 
التي  االأزمات  لت�ضوية  والتفاو�س 
للتخفيف  وذلييك  العامل  ي�ضهدها 
على  �ييضييواء  ال�ضلبية  اآثيييارهيييا  ميين 

اأو االقت�ضادي  امل�ضتوى االإن�ضاين 
اأو االأمن الغذائي العاملي. 

ال�ضيخ  �ييضييمييو   .. اليييليييقييياء  حيي�ييضيير 
نائب  نهيان  اآل  زايييد  بن  من�ضور 
رئييييييي�يييس جمييليي�ييس اليييييييييوزراء وزييييير 
ال�ضيخ  معايل  و  الرئا�ضة  دييييوان 
اآل  طحنون  بيين  حمد  بيين  حممد 
اخلا�ضة  ال�ضوؤون  م�ضت�ضار  نهيان 

الرئا�ضة ومعايل �ضهيل  ديييوان  يف 
املزروعي  فييار�ييس  فييرج  بيين حممد 
التحتية  والييبيينييييية  الييطيياقيية  وزيييير 
ومييييعييييايل اليييدكيييتيييور �ييضييلييطييان بن 
ال�ضناعة  وزيييييير  اجليييابييير  اأحيييميييد 
ومعايل  املتقدمة  والتكنولوجيا 
رئي�س  املييييبييييارك  خييليييييفيية  خيييليييدون 
ع�ضو  التنفيذية  اليي�ييضييوؤون  جييهيياز 

حمد  و�ضعادة  التنفيذي  املجل�س 
اليييكيييعيييبيييي �يييضيييفيييري اليييييدولييييية ليييدى 
الوفد  حيي�ييضييره  فيييييمييا   .. اليينييميي�ييضييا 

املرافق مل�ضت�ضار النم�ضا.
�ضاحب  �ضهد  ذاتييه  ال�ضعيد  على 
اليي�ييضييمييو اليي�ييضيييييخ حمييمييد بييين زايد 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
نيهامر  كيييييييارل  وميييييعيييييايل  اهلل” 
ميي�ييضييتيي�ييضييار جييمييهييورييية اليينييميي�ييضييا .. 
تبادل اتفاقية �ضراكة ا�ضرتاتيجية 
الطاقة  اأمييين  لييلييتييعيياون يف جميييال 
البلدين  بيين  ال�ضناعي  واليينييمييو 

ال�ضديقن. 
ال�ضيخ  اليي�ييضييمييو  �يييضييياحيييب  وقييييييال 
نهيان  اآل  زاييييييييييد  بيييييين  حمييييمييييد 
ال�ضراكة  اإن  املييينيييا�يييضيييبييية..  بيييهيييذه 
جمال  يف  للتعاون  اال�ضرتاتيجية 
ال�ضناعي  واليينييمييو  الييطيياقيية  اأمييين 
وجمهورية  االإمييييييارات  دولييية  بيين 
امل�ضرتكة  االإرادة  جت�ضد  النم�ضا 
لتوطيد  اليي�ييضييديييقيين  لييلييبييلييدييين 
العاقات الثنائية.. م�ضرياً �ضموه 
اإىل اأن هذه ال�ضراكة توفر فر�ضاً 
جديدة لتمكن النمو االقت�ضادي 
االنبعاثات  منخف�س  وال�ضناعي 
الييطيياقيية. اأمييين  تييعييزيييز  وت�ضهم يف 
وتدعم جهود تنفيذ العمل املناخي 

الفاعل.       التفا�ضيل )�س2(

 •• �لقاهرة-و�م:
التقى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بيين را�ييضييد اآل مييكييتييوم، نييائييب رئي�س 
الييييدوليييية، رئييييي�ييس جمييليي�ييس اليييييوزراء 
اأم�س  اهلل”،  “رعاه  دبييييي  حييياكيييم 
فخامة الرئي�س امل�ضري عبد الفتاح 
ال�ضي�ضي يف مقر ق�ضر االحتادية يف 

العا�ضمة امل�ضرية القاهرة.

ياأتي اللقاء يف اإطار حر�س البلدين 
العاقات  تطوير  على  ال�ضقيقن 
انطاق  مييييع  تيييزامييينييياً  اليييثييينيييائييييييية، 
عاماً   50 مبيييييرور  احييتييفيياالتييهييمييا 
امل�ضرية  الييعيياقييات  تاأ�ضي�س  عييلييى 
االإماراتية املتميزة �ضمن احتفالية 
العا�ضمة  يف  ُمييييقيييياميييية  �يييضيييخيييمييية 
 28-26 الييفييرتة  خييال  امل�ضرية 

اأكتوبر اجلاري.

ال�ضمو  �ييضيياحييب  ا�ييضييتييعيير�ييس  وقييييد 
مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 
مييع فييخيياميية الييرئييييي�ييس عييبييد الفتاح 
التطور  الييلييقيياء  خييييال  اليي�ييضييييي�ييضييي 
امليي�ييضييتييميير يف اليييعييياقيييات االأخيييويييية 
بحث  مت  كييميييييييييييا  الييييبييييلييييدييييين،  بييييين 
كافة  يف  امل�ضيرتك  التعيييياون  اآفييياق 

املجاالت. 
التفا�ضيل )�س3(

ا�ضتخراج  اأن  اأو�يييضيييح  ذلييييك،  اإىل 
له  لي�س  كاري�س  ميين حقل  الييغيياز 

عاقة باالتفاق املذكور.
اأتى ذلك الت�ضريح بعد اأن و�ضف 
يائري  االإ�ضرائيلي  الوزراء  رئي�س 
البيييييييد، هييييذا االتييييفيييياق بييياالإجنييياز 
م�ضريا  وال�ضيا�ضي،  االقت�ضادي 
 17 اأن باده �ضتح�ضل على  اإىل 
باملئة من اأرباح حقل قانا الواقع 

يف اجلنوب اللبناين.
اأنه يعزز ويح�ضن  كما �ضدد على 
بييياده، وحييرييية عملها �ضد  اأمييين 
لبنان  اأن  ميي�ييضيييييفييا  اهلل،  حيييييزب 
اعيييرتف بييدوليية اإ�ييضييرائيييييل. وقال 
تيييعيييرتف دولة  يييييوم  لييييي�ييس يف كيييل 
ميييعييياديييية بيييدولييية اإ�يييضيييرائيييييييل، من 
خال اتفاق خطي، واأمام املجتمع 

الدويل اأجمع.
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ال�صربات الرو�صية ت�صيب قطاع الكهرباء الأوكراين يف مقتل

رو�صيا تهدد الغرب بـ�صرب االأقمار اال�صطناعية

رجال االإطفاء يحاولون اإخماد حريق يف منطقة �ضاختار�ضك 

•• عو��سم-وكاالت

وزارة  يف  كيييبيييري  ميييي�ييييضييييوؤول  قيييييال 
االأقمار  اإن  الرو�ضية  اخلييارجييييية 
التابعة  التجارية  اال�ضطناعية 
وحلفائها  امليييتيييحيييدة  ليييليييوالييييات 
م�ضروعة  اأهيييييدافيييييا  تيي�ييضييبييح  قييييد 
�ضاركت يف احلرب يف  اإذا  لرو�ضيا 

اأوكرانيا.
 1957 واأطيييليييقيييت رو�يييضيييييييا عييييام 
اأول  وهييييييييو   )1 )�يييضيييبيييوتييينيييييييك 
الف�ضاء  اإىل  ا�ييضييطيينيياعييي  قييميير 
عام  نييقييلييت يف  كيييميييا  اخليييييارجيييييي، 
1961 اأول اإن�ضان اإىل الف�ضاء. 
ومتتلك قدرة ف�ضائية هجومية 
الواليات  �يييضييياأن  �ييضيياأنييهييا  كيييبيييرية، 
املتحدة وال�ضن. واأطلقت رو�ضيا 
م�ضادا  �يييضييياروخيييا   2021 يف 
لتدمري  اال�ضطناعية  ليياأقييمييار 

اأحد اأقمارها.
فورونت�ضوف،  ق�ضطنطن  واأبلغ 
نائب رئي�س دائرة حظر االنت�ضار 
الت�ضلح  عييلييى  والييرقييابيية  اليينييووي 
املتحدة  بييوزارة اخلارجية، االأمم 
اأن وا�ضنطن وحلفاءها يحاولون 
لفر�س  الييييفيييي�ييييضيييياء  ا�ييييضييييتييييغييييال 

الهيمنة الغربية.
الغربية  اليييييدول  مييوا�ييضييليية  وميييع 

التحتية  البنية  ا�ضتهدفت  التي 
للكهرباء الليلة املا�ضية.

اإن  كييييييييف،  منطقة  حيياكييم  وقييييال 
العا�ضمة  ذليييك  امليينييطييقيية، مبييا يف 
عجزا  تواجه  نف�ضها،  االأوكرانية 
30 باملئة يف طاقة توليد  بن�ضبة 
اليييكيييهيييربييياء اليييتيييي حتييتيياجييهييا بعد 
البنية  ا�ضتهدفت  رو�ضية  �ضربات 
التحتية للكهرباء الليلة املا�ضية.

فيديو  كوليبا يف  اأوليك�ضي  واأفيياد 
على تليغرام: دمر الرو�س الليلة 
التحتية  البنية  من�ضاآت  املا�ضية 
تعطيل  مت  منطقتنا.  يف  للطاقة 

عدد من املرافق احليوية.
الع�ضكرية  االإدارة  قييالييت  كييذلييك 
ملنطقة كييف اإن املنطقة يجب اأن 
للتيار  ت�ضتعد النقطاعات طارئة 
الييكييهييربييائييي لييفييرتة غييري حمددة 

ب�ضبب ال�ضربات الرو�ضية.
وت�ضعد رو�ضيا من هجماتها على 
مما  الأوكييرانيييييا،  التحتية  البنية 
يف  الطاقة  بنظام  اأ�ييضييرارا  يلحق 
امل�ضوؤولون  يييحييذر  حيث  الييبيياد، 
�ضتاًء �ضعبا  اأن  االأوكييرانيييييون من 
االأفق.واأعلن  يف  يييلييوح  الييبيياد  يف 
زيلين�ضكي،  فولدميري  الرئي�س 
ا�ضتاأنفت  الييرو�ييضييييية  اليييقيييوات  اأن 

الثاثاء ق�ضفها لباده، .

املتحدة،  الييواليييات  مقدمتها  ويف 
للقوات  الع�ضكري  الدعم  تقدمي 
االأوكرانية، من اأجل �ضد القوات 
اخلارجية  وزارة  اأكييدت  الرو�ضية، 
يخترب  الييييغييييرب  اأن  اليييرو�يييضييييييية 
االأرا�ضي  على  احلديثة  االأ�ضلحة 
االأوكرانية. وقالت املتحدثة با�ضم 

الييييوزارة ميياريييا زاخييياروفيييا، خال 
موؤمتر �ضحايف اأم�س اخلمي�س، اإن 
الغرب حول االأرا�ضي االأوكرانية 
احلديثة.  لاأ�ضلحة  خمترب  اإىل 
كييمييا دعييييت اليييييدول الييغييربييييية اإىل 
اليييتييياأثيييري عييلييى كييييييييف مييين اأجيييل 
ا�ضتخدام  مييغييامييرة  عيين  التخلي 

القنبلة القذرة.اإىل ذلك، اعتربت 
اأن الغرب ي�ضعى جلمع اأموال من 
م�ضادرة  عرب  اأوكرانيا  دعم  اأجييل 
االأر�يييضيييدة الييرو�ييضييييية املييجييمييدة يف 
اأوكرانيا،  وك�ضفت  اخليييارج.هيييذا 
ال�ضرر  حييجييم  اخلييمييييي�ييس،  اأمييي�يييس 
الرو�ضية  ال�ضربات  عيين  الناجم 
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اأخبـار الإمـارات

للتعاون يف جمال اأمن الطاقة والنمو ال�صناعي 

رئي�س الدولة وم�صت�صار النم�صا ي�صهدان تبادل اتفاقية �صراكة ا�صرتاتيجية

فييرج فييار�ييس املييزروعييي وزييير الطاقة 
الدكتور  ومييعييايل  التحتية  والبنية 
�ييضييلييطييان بييين اأحيييميييد اجليييابييير وزيييير 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�ضناعة 
ومعايل خلدون خليفة املبارك رئي�س 
الييي�يييضيييوؤون الييتيينييفيييييذييية ع�ضو  جييهيياز 
املييجييليي�ييس الييتيينييفيييييذي و�ييضييعييادة حمد 
الكعبي �ضفري الدولة لدى النم�ضا .. 
مل�ضت�ضار  املرافق  الوفد  فيما ح�ضره 
النم�ضا الذي ي�ضم كًا من .. معايل 
ماغنو�س برونر وزير املالية ومعايل 
ليونور غيفي�ضلر الوزيرة االحتادية 
والطاقة  والييبيييييئيية  امليينيياخييي  لييلييعييمييل 

املناخي الفاعل. 
تبادل  خييال مرا�ضم  �ضموه  واأعييرب 
وتقديره  �يييضيييكيييره  عيييين  االتيييفييياقييييييية 
جلهوده  نيييييهيياميير  كيييارل  للم�ضت�ضار 
بلده  بيين  الييتييعيياون  اآفييياق  تو�ضيع  يف 
�ضموه  ودوليييية االإمييييييييارات.. مييتييميينييييياً 
والنمو  الييييتييييقييييدم  دوام  لييليينييميي�ييضييا 
اأن دولة  واأكيييد �ضموه  واال�ييضييتييقييرار.  
�ضداقة  عاقات  تربطها  االإميييارات 
وتييعيياون را�ييضييخيية طييويييليية االأمييييد مع 
املهمة  املكانة  اإىل  م�ضرياً  النم�ضا.. 
مورداً  بكونها  الدولة  ر�ضختها  التي 
و�ضعيها  للطاقة  وم�ضوؤواًل  موثوقاً 

جمال  يف  امليي�ييضييرتك  االهييتييمييام  ذات 
الطبيعي  والييغيياز  املييكييررة  امليينييتييجييات 
املتجددة  الييطيياقيية  وميي�ييضييادر  امليي�ييضييال 

والهيدروجن وم�ضتقاته. 
و�ضت�ضهم ال�ضراكة يف تعزيز التنمية 
امل�ضتدامة وخف�س االنبعاثات ودعم 
العمل املناخي الفاعل يف اإطار جهود 
"اتفاق  اأهيييييداف  لتحقيق  الييبييلييدييين 
باري�س" و"ميثاق غا�ضكو للمناخ". 
تييبييادل اتييفيياقييييية اليي�ييضييراكيية يف ق�ضر 
�ضلطان  الدكتور  معايل   .. ال�ضاطئ 
ال�ضناعة  وزييييير  اجلييابيير  اأحييمييد  بيين 
املبعوث  املييتييقييدميية  والييتييكيينييولييوجيييييا 

الدائم اإىل تعزيز ال�ضراكات القائمة 
ل�ضمان  جيييدييييدة  �يييضيييراكيييات  وبييينييياء 

م�ضتقبل اأكر ا�ضتدامة. 
مييييييين جيييييانيييييبيييييه قييييييييييال امليييي�ييييضييييتيييي�ييييضييييار 
عن  اأعيييييرب  اأن  اأود  النم�ضاوي.." 
�ضكري وتقديري اإىل �ضاحب ال�ضمو 
ملا  نهيان  اآل  زايييد  ال�ضيخ حممد بن 
اأبداه من تعاون واهتمام ".. م�ضرياً 
اإىل اأهمية االجتماع الذي عقده مع 
�ضموه اليوم يف اأبوظبي والذي بحث 
االإ�ييضييرتاتيييييجييي بن  الييتييعيياون  تعزيز 

البلدين ال�ضديقن ". 
" اأن دولة االإمارات  واأ�ضاف معاليه 

االإميييييييارات للتغري  ليييدولييية  اخليييا�يييس 
والرئي�س  املنتدب  والع�ضو  املناخي 
اأبوظبي  بيييرتول  ل�ضركة  التنفيذي 
الدكتور  "اأدنوك" ومعايل  الوطنية 
املالية  وزيييييييير  بييييرونيييير  مييياجييينيييو�يييس 

االحتادي يف جمهورية النم�ضا. 
�ييضييهييد مييرا�ييضييم تييبييادل االتييفيياقييييية .. 
�ييضييمييو اليي�ييضيييييخ ميينيي�ييضييور بيين زايييييد اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
وزير ديوان الرئا�ضة و معايل ال�ضيخ 
حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان 
ال�ضوؤون اخلا�ضة يف ديوان  م�ضت�ضار 
حممد  بن  �ضهيل  ومعايل  الرئا�ضة 

تعد �ضريكاً مهماً للنم�ضا يف املنطقة 
الطاقة  اأميين  مما ي�ضاعد يف حتقيق 
اتفاقية  اإبيييرام  وبجانب   .. بلدنا  يف 
الطبيعي  بييالييغيياز  اليينييميي�ييضييا  الإمييييييداد 
الثنائية  املباحثات  تناولت  امل�ضال.. 
والعمل  االقت�ضادي  التعاون  تعزيز 
امليي�ييضييرتك ملييواجييهيية تييداعيييييات تغري 
هذا  بتوثيق  �ضعداء  ونييحيين  امليينيياخ.. 
الييتييعيياون مييين خيييال اإعيييييان ثنائي 
م�ضرتك تت�ضافر من خاله جهود 
بيينيياء م�ضتقبل  اأجييييل  مييين  الييبييلييدييين 
ال�ضراكة  وتيييييركيييييز    ." مييي�يييضيييتيييدام 
امل�ضاريع  عيييليييى  االإ�يييضيييرتاتيييييييجييييييية 

•• �أبوظبي-و�م

حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضهد 
الدولة  رئييييي�ييس  نييهيييييان  اآل  زايييييد  بيين 
نيهامر  كارل  "حفظه اهلل" ومعايل 
تبادل   .. النم�ضا  م�ضت�ضار جمهورية 
اتفاقية �ضراكة ا�ضرتاتيجية للتعاون 
والنمو  اليييطييياقييية  اأميييييين  جميييييال  يف 
ال�ضديقن.   البلدين  ال�ضناعي بن 
ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  وقييال �ضاحب 
املنا�ضبة..  بهذه  نهيان  اآل  زايييد  بيين 
للتعاون  االإ�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  اإن 
والنمو  اليييطييياقييية  اأميييييين  جميييييال  يف 
الييي�يييضييينييياعيييي بيييين دولييييييية االإميييييييييارات 
االإرادة  جت�ضد  النم�ضا  وجييمييهييورييية 
ال�ضديقن  لييلييبييلييدييين  املييي�يييضيييرتكييية 
الثنائية..  الييييعيييياقييييات  ليييتيييوطيييييييد 
ال�ضراكة  هذه  اأن  اإىل  �ضموه  م�ضرياً 
النمو  لتمكن  جديدة  فر�ضاً  توفر 
منخف�س  واليي�ييضيينيياعييي  االقييتيي�ييضييادي 
اأمن  تييعييزيييز  يف  وت�ضهم  االنييبييعيياثييات 
العمل  تنفيذ  جهود  وتدعم  الطاقة 

والتكنولوجيا  واالبييتييكييار  والييتيينييقييل 
بري�ضتولد  اتين  الييدكييتييور  و�ييضييعييادة 
االحتادية  النم�ضا  جمهورية  �ضفري 
ليييدى اليييدولييية اإىل جييانييب عيييدد من 

امل�ضوؤولن يف احلكومة النم�ضاوية. 
كييمييا وقييعييت �ييضييركييتييا " اأدنيييييوك للغاز 
اأو.اإم.يف  و"  امل�ضال"  الييطييبيييييعييي 
" اتفاقية  التجارة  والت�ضويق  للغاز 
الغاز  تيييورييييد  فييير�يييس  ال�ييضييتييكيي�ييضيياف 
الطبيعي امل�ضال وامل�ضاهمة يف تعزيز 
اأمن الطاقة يف النم�ضا خال ف�ضل 
ال�ضتاء للفرتة بن 2024-2023 
وخف�س انبعاثات م�ضادر الطاقة يف 

البلد. 
االإ�ضرتاتيجية  اليي�ييضييراكيية  وت�ضتند 
الطاقة  اأمييييين  جمييييال  يف  لييلييتييعيياون 
العاقات  اإىل  اليي�ييضيينيياعييي  واليينييمييو 
دولة  بيين  الوثيقة  االإ�ييضييرتاتيييييجييييية 
االإمييييييييارات وجييمييهييورييية اليينييميي�ييضييا يف 
ال�ضراكة  واتييفيياقييييية  الييطيياقيية  جمييال 
املوقعة  اليي�ييضييامييليية  اال�ييضييرتاتيييييجييييية 

بينهما يف يوليو عام 2021. 

االأر�صيف واملكتبة الوطنية ي�صارك يف املوؤمتر ال�صنوي للجمعية االأمريكية للتاريخ ال�صفاهي 
•• �أبوظبي-و�م

�ضارك االأر�ضيف واملكتبة الوطنية بورقتي عمل يف الدورة 
اليي�ييضيياد�ييضيية واخلييميي�ييضيين لييلييمييوؤمتيير اليي�ييضيينييوي اليييذي عقدته 
لو�س  يف  ال�ضفاهي  للتاريخ  االأمريكية  اجلمعية  مييوؤخييرا 

اأجنلو�س بالواليات املتحدة االأمريكية . 
وجاءت هذه امل�ضاركة انطاقاً من كون االأر�ضيف واملكتبة 
الوطنية ع�ضواً يف اجلمعية والأنه يويل التاريخ ال�ضفاهي 
التي  ال�ضفوية  اليييرواييييات  ملكانة  كييبييرياً  اهييتييميياميياً  لييلييدوليية 
واملكتبة  االأر�ضيف  يحفظها  التي  املكتوبة  الوثائق  تكمل 
الوطنية  واملكتبة  االأر�ضيف  م�ضاركة  و�ضملت  الوطنية.  
باخلري  عائ�ضة  الدكتورة  قدمتها  عمل  بورقة  املوؤمتر  يف 

�ضلمان  ميثاء  قدمتها  اأخيييرى  وورقييية  البحوث،  م�ضت�ضار 
االأر�ضيف  يف  اليي�ييضييفيياهييي  الييتيياريييخ  ق�ضم  رئييييي�ييضيية  الييزعييابييي 

واملكتبة الوطنية. 
وا�ضتهدفت هذه امل�ضاركة ال�ضنوية التي يحر�س االأر�ضيف 
وامل�ضاركن  الباحثن  تعريف  عليها-  الوطنية  واملكتبة 
باجلهود التي تبذلها دولة االإمارات حلفظ املرويات التي 
فهم  وتعّمق  الييوطيين،  قيمة  وتعزز  العاملية،  املكتبة  تييري 
اإىل  اإ�ضافة  منه،  املنبثقة  وامل�ضاريع  وامليييوروث  احل�ضارة 
بناء ج�ضور لتبادل اخلربات العاملية، واالطاع على اأف�ضل 
�ضمات  الإكيي�ييضييابييه  ال�ضفاهي  الييتيياريييخ  املييمييار�ييضييات يف جمييال 

ال�ضدق والتميز حملياً واإقليمياً وعاملياً. 
وكانت ورقة العمل التي قدمتها الدكتورة عائ�ضة باخلري 

�ضفاهية  ال�ضعبة: مرويات  االأزمنة  "حكايات من  بعنوان 
والتقدم  الييتييطييور  عيين  فيها  ك�ضفت  االإمارات"  دولييية  ميين 
واالزدهار الذي �ضهدته دولة االإمارات العربية املتحدة يف 

زمن قيا�ضي . 
ال�ضفاهي  التاريخ  ق�ضم  رئي�ضة  قدمت  اأخييرى  جل�ضة  ويف 
ميثاء  الوطنية  واملكتبة  االأر�ضيف  يف  االأن�ضاب  ودرا�ييضييات 
ال�ضفاهي  "التاريخ  بعنوان:  عمل  ورقيية  الزعابي  �ضلمان 
تاريخ  عييين  فيييييهييا  احلمراء" حتييدثييت  اجليييزييييرة  مليي�ييضييروع 
اجلزيرة احلمراء امل�ضتمد من امل�ضادر االأولية التاريخية 
ومن الروايات ال�ضفاهية التي �ضردت اأهم معالهما، اإ�ضافة 
الرتميم  عمليات  يف  ال�ضفاهي  التاريخ  اأهمية  طييرح  اإىل 

والتطوير، وجهود الدولة يف احلفاظ على تاريخها. 

النيابة العامة للدولة: تعديل �صور الغري بق�صد االإ�صاءة والت�صهري جرمية 
اأبوظبي-وام

اأو�ضحت النيابة العامة للدولة، من خال مادة فيلمية ن�ضرتها اأم�س على ح�ضاباتها يف مواقع التوا�ضل االجتماعي 
عقوبة تعديل �ضور الغري بق�ضد االإ�ضاءة والت�ضهري . 

2021 يف  34 ل�ضنة  2 من املر�ضوم بقانون احتييادي رقم  44 فقرة  اأنه طبقا للمادة  اإىل  النيابة العامة  واأ�ضارت 
�ضاأن مكافحة ال�ضائعات واجلرائم االإلكرتونية ، يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ضنة والغرامة التي ال تقل عن 
اأو باإحدى هاتن  األف درهم،  األف درهم وال تزيد على)500،000( خم�ضمائة  )250،000( مائتن وخم�ضن 
اأو  تعديل  اأي  املعلومات،الإجراء  تقنية  و�ضائل  اإحييدى  اأو  اإلييكييرتوين،  معلومات  نظام  ا�ضتخدم  من  كل  العقوبتن، 

معاجلة على ت�ضجيل اأو �ضورة اأو م�ضهد، بق�ضد الت�ضهري اأو االإ�ضاءة اإىل �ضخ�س اآخر. 
وياأتي ن�ضر هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة العامة للدولة امل�ضتمرة لتعزيز الثقافة القانونية بن اأفراد املجتمع 
ون�ضر جميع الت�ضريعات امل�ضتحدثة واملحدثة بالدولة ، ورفع م�ضتوى وعي اجلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�ضر 

ثقافة القانون كاأ�ضلوب حياة. 

رئي�س الدولة وم�صت�صار النم�صا يبحثان العالقات 
الثنائية والق�صايا االإقليمية والدولية 

•• �أبوظبي-و�م

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاييييد  بيين  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بحث 
النم�ضا  جمهورية  م�ضت�ضار  نيهامر  كييارل  ومعايل  اأم�س  اهلل"  "حفظه 
اإىل  ودفعها  تعزيزها  و�ضبل  الثنائية  العاقات  اأوجييه  ال�ضديقة، خمتلف 

االأمام، يف ظل ال�ضراكة االإ�ضرتاتيجية ال�ضاملة القائمة بن البلدين. 
ورحب �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة - يف بداية اللقاء الذي جرى يف ق�ضر 
ال�ضاطئ - مبعايل كارل نيهامر والوفد املرافق له، وهناأه باليوم الوطني 
جلمهورية النم�ضا ال�ضديقة الذي يوافق ال�ضاد�س والع�ضرين من اأكتوبر 
التقدم  بتحقيق مزيد من  للنم�ضا  اأمنياته  عن �ضادق  .. معرباً  اجليياري 
الثنائية  العاقات  امل�ضرتك على دفع  واأكييد اجلانبان احلر�س  والنماء.  
اإىل االأمام خا�ضة يف املجاالت احليوية بالن�ضبة للبلدين مثل التكنولوجيا 

والطاقة واالبتكار واالأمن الغذائي وغريها. 
الق�ضايا  ب�ضاأن عدد من  النظر  النم�ضا وجهات  تبادل �ضموه وم�ضت�ضار  و 
االإقليمية والدولية حمل االهتمام امل�ضرتك، واأهمية التحرك على جميع 

التوتر وت�ضجيع احلوار والتفاو�س لت�ضوية االأزمات  امل�ضتويات لتخفيف 
على  �ييضييواء  ال�ضلبية  اآثييارهييا  ميين  للتخفيف  وذلييك  الييعييامل  ي�ضهدها  التي 

امل�ضتوى االإن�ضاين اأو االقت�ضادي اأو االأمن الغذائي العاملي. 
ح�ضر اللقاء .. �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير ديوان الرئا�ضة و معايل ال�ضيخ حممد بن حمد بن طحنون 
�ضهيل  ومعايل  الرئا�ضة  ديييوان  يف  اخلا�ضة  ال�ضوؤون  م�ضت�ضار  نهيان  اآل 
ومعايل  التحتية  والبنية  الطاقة  وزييير  املزروعي  فار�س  فرج  حممد  بن 
الدكتور �ضلطان بن اأحمد اجلابر وزير ال�ضناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
ع�ضو  التنفيذية  اليي�ييضييوؤون  جهاز  رئي�س  املييبييارك  خليفة  خييلييدون  ومييعييايل 
 .. النم�ضا  لييدى  الييدوليية  �ضفري  الكعبي  حمد  و�ضعادة  التنفيذي  املجل�س 
فيما ح�ضره الوفد املرافق مل�ضت�ضار النم�ضا الذي ي�ضم كًا من .. معايل 
ماغنو�س برونر وزير املالية ومعايل ليونور غيفي�ضلر الوزيرة االحتادية 
للعمل املناخي والبيئة والطاقة والتنقل واالبتكار والتكنولوجيا و�ضعادة 
الدكتور اتين بري�ضتولد �ضفري جمهورية النم�ضا االحتادية لدى الدولة 

وعدداً من امل�ضوؤولن يف احلكومة النم�ضاوية.

والهيدروجني  والطاقة  الغاز  م�صاريع  على  تركزان  والنم�صا  • الإمارات 
الكربون منخف�ض  م�صتقبل  اإىل  الو�صول  يف  البلدين  اأهداف  تدعم  الإ�صرتاتيجية  • ال�صراكة 

بالغاز  النم�صا  اإمداد  فر�ض  ت�صتك�صفان  )اأو.اإم.يف(  و  • اأدنوك 
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اأخبـار الإمـارات

حمدان بن زايد ي�صهد توقيع اتفاقيات تعاون ما بني هيئة البيئة – اأبوظبي وجمموعة �صفني و 3 جامعات بالدولة
•• �أبوظبي- و�م:

ال�ضيخ  �ييضييمييو  وحيي�ييضييور  بييرعيياييية   
اآل نهيان ممثل  زايييد  بيين  حييمييدان 
رئي�س  الييظييفييرة  مبنطقة  احليياكييم 
 - اليييبيييييييئييية  هيييييئيية  اإدارة  جمييليي�ييس 
اأبوظبي، وّقعت الهيئة و"جمموعة 
البحرية  اخلييدمييات  ذراع  �ضفن" 
اأبوظبي  مييوانييئ  ملجموعة  الييتييابييع 
الإدارة  �ييضيينييوات   3 مدتها  اتفاقية 
االأبحاث  �ضفينة  و�ضيانة  وت�ضغيل 
الهيئة  تييخييطييط  اليييتيييي  الييبييحييرييية 
لييتييد�ييضييييينييهييا قيييبيييل نيييهيييايييية اليييعيييام 

اجلاري.
اأبحاث  �ضفينة  اأول  ال�ضفينة  وتعد 
يف دوليية االإميييارات واالأكيير تقدماً 
ال�ضرق  ميي�ييضييتييوى  عييلييى  وتييييطييييوراً 
ت�ضتخدم  بكونها  وتتميز  االأو�ضط 
ا�ضتدامة  عييلييى  حتييافييظ  تييقيينيييييات 

البيئة.
ح�ضر مرا�ضم التوقيع، التي اأقيمت 
بن  حممد  ال�ضيخ  النخيل،  بق�ضر 
حمدان بن زايد اآل نهيان، ومعايل 
الييبييواردي، وزير  اأحمد  بن  حممد 

تقييم  اإجييييييراء  اإىل  وامليييوا�يييضيييفيييات 
البحرية  للبيئة  �ضاملة  ومراقبة 
اجلييييهييييات  دعيييييييم  وامليييي�ييييضيييياهييييميييية يف 
واالحتادية  واملييحييلييييية  احلييكييومييييية 
تقييم  ب�ضاأن  التزامها  حتقيق  يف 
واإدارة التنوع البيولوجي البحري 
علمية  من�ضة  تييوفييري  عيين  ف�ضا 
البحوث  احتياجات  تلبي  موثوقة 
وحتقق  الييييييدوليييييية  يف  اليييبيييحيييريييية 
احلكومية  اجلييييهييييات  مييتييطييلييبييات 
واالأو�ضاط  واملييحييلييييية  واالحتييياديييية 
املنظمات  من  وغريها  االأكادميية 

املعنية وامل�ضتقلة.
مييين جييانييب اآخيييير ولييتييعييزيييز اليييدور 
القدرات  وبيينيياء  لل�ضفينة  البحثي 
ومتيييكييين الييطييلييبيية والييبيياحييثيين يف 
جمييييييال الييييبييييحييييوث اليييعيييليييمييييييية، مت 
مذكرات   3 على  كييذلييك  التوقيع 
اأبوظبي  البيئة  هيئة  بيين  تفاهم 
وكيييييييا مييييين جييييامييييعيييية االإمييييييييييييارات 
اأبوظبي  وجامعة  خليفة  وجامعة 
الييتييعيياون يف جميييال البحث  بيي�ييضيياأن 

والتطوير.
الدكتورة  �ضعادة  االتفاقيات  وّقييع 

ملجموعة  الييتيينييفيييييذي  واليييرئييييييي�يييس 
مييييييوانييييييئ اأبييييييوظييييييبييييييي، وعيييييبيييييداهلل 
التنفيذي  اليييرئييييييي�يييس  اليييهييياميييليييي، 
لقطاع املدن االقت�ضادية واملناطق 
اأبوظبي،  احلرة مبجموعة موانئ 
والدكتورة نورة الظاهري، الرئي�س 
الرقمي،  اليييقيييطييياع   - الييتيينييفيييييذي 
والرئي�س التنفيذي لبوابة املقطع 
اأبيييوظيييبيييي،  - جميييميييوعييية مييييوانييييئ 
الرئي�س  ال�ضيبة،  عمار  والكابنت 
البحري  ليييليييقيييطييياع  اليييتييينيييفيييييييذي 
وجمموعة �ضفن مبجموعة موانئ 
الرميثي،  �ضامل  ورا�ييضييد  اأبييوظييبييي، 
لقطاع اخلدمات  التنفيذي  املدير 
والدكتور  الييهيييييئيية،  يف  امليي�ييضييانييدة 
مدير  الربيكي  احل�ضرمي  غالب 
باالإنابة،  االمييييييارات  جييامييعيية  عيييام 
والييدكييتييور عييارف احلييمييادي، نائب 
جامعة  يف  الييتيينييفيييييذي  الييرئييييي�ييس 
خليفة للعلوم والتكنولوجيا وعدد 

من كبار امل�ضوؤولن
مت الييتييوقيييييع عييلييى االتيييفييياقييييييية يف 
جانب  ميين  ووقعها  النخيل  ق�ضر 
�ضعادة  – اأبييوظييبييي  الييبيييييئيية  هيييييئيية 

الدولة ل�ضوؤون الدفاع نائب رئي�س 
 – الييبيييييئيية  هيييييئيية  اإدارة  جمييليي�ييس 
اأبوظبي، ومعايل زكي اأنور ن�ضيبة، 
ال�ضمو  ل�ضاحب  الثقايف  امل�ضت�ضار 
االأعلى  الييرئييييي�ييس  اليييدولييية  رئييييي�ييس 
االإمييييارات، ومييعييايل فاح  جلامعة 
حمييمييد االأحيييبيييابيييي، رئييييي�ييس دائيييرة 
جمل�س  رئي�س  واليينييقييل  الييبييلييديييات 
اأبوظبي،  مييوانييئ  جمموعة  اإدارة 
الظاهري،  مييطيير  اأحييمييد  و�ييضييعييادة 
احلاكم  ممثل  �ضمو  مكتب  مييدييير 
رزان  و�ضعادة  الظفرة،  منطقة  يف 
املنتدب  الييعيي�ييضييو  امليييبيييارك،  خليفة 
و�ضعادة  – اأبوظبي،  البيئة  لهيئة 
م�ضت�ضار  بييو�ييضييهيياب،  حييمييد  عي�ضى 
االأحمر  الهال  هيئة  رئي�س  �ضمو 
الدكتورة  و�يييضيييعيييادة  االإميييييياراتييييييي، 
االأمن  الييظيياهييري،  �ييضييامل  �ضيخة 
اأبوظبي،   – البيئة  لهيئة  الييعييام 
الييدكييتييور عييلييي �ضعيد بن  و�ييضييعييادة 
جمل�س  رئي�س  الييظيياهييري،  حرمل 

اإدارة جامعة اأبوظبي.
كما ح�ضر التوقيع الكابنت حممد 
املنتدب  الع�ضو  ال�ضام�ضي،  جمعة 

الظاهري  �ضامل  �ضيخة  الدكتورة 
االأميييييين اليييعيييام واليييكيييابييينت حممد 
املنتدب  الع�ضو  ال�ضام�ضي  جمعة 
ملجموعة  الييتيينييفيييييذي  واليييرئييييييي�يييس 

موانئ اأبوظبي .
�ضيعمل  الييتييي  ال�ضفينة  و�ضت�ضم 
على متنها حوايل 30 فرداً اأحدث 
ميييعيييدات الييبييحييث حيييييث تيي�ييضييمييل 5 
على  العينات  لييدرا�ييضيية  خمييتييربات 
ال�ضفينة ومركَبة يتم ت�ضغيلها عن 
الغو�س  على  الييقييدرة  ولديها  ُبعد 
ال�ضفينة  تييتييميييييز  كييمييا  املييييياء،  حتيييت 
بقدرتها على اإجراء عمليات امل�ضح 
البحري وال�ضمكي ال�ضاملة مبا يف 
البحرية  البيئية  امل�ضوحات  ذلييك 
العميقة  املييييييييياه  يف  االأ�يييضيييا�يييضييييييية 
املرجانية  ال�ضعاب  مييوائييل  وم�ضح 
واالأعيييي�ييييضيييياب اليييبيييحيييريييية ودرا�ييييضيييية 
والروا�ضب  البحرية  املييييياه  جيييودة 
وميي�ييضييوحييات االأحييييييياء الييبييحييرييية يف 
املييييييييياه الييعييميييييقيية ميييثيييل اليييدالفييين 

واأبقار البحر وال�ضاحف.
ممت  �ضُ الييتييي  اليي�ييضييفييييينيية  وتيييهيييدف 
وفق اأحدث طراز من حيث املعدات 

التحديد  امليي�ييضيياركيية يف  ميين خيييال 
الفجوات  ل�ضد  واملنهجي  املنتظم 
فهم  يف  العلمية  املييعييرفيية  وتييعييزيييز 
اأبوظبي  الإميييييارة  الييبيييييئييي  اليينييظييام 
وتفاعاته مع النظم االجتماعية 
واالقت�ضادية كما �ضيتم التعاون يف 
لتلبية  البحثية  الدرا�ضات  تنفيذ 
الهيئة  حتددها  التي  االحتياجات 

من االأبحاث.
مراجعة  كذلك  التعاون  و�ضي�ضمل 
املن�ضورات البحثية من قبل نظراء 

الدكتور  و�ضعادة  الظاهري  �ضيخة 
رئي�س  الييظيياهييري  حرمل  بيين  علي 
اأبوظبي،  جييامييعيية  ادارة  جمييليي�ييس 
و�ييضييعييادة الييدكييتييور غييالييب الربيكي 
باالإنابة،  االإمييييارات  جامعة  مدير 
احلمادي  عييارف  الدكتور  و�ضعادة 
جلامعة  التنفيذي  الرئي�س  نائب 

خليفة للعلوم والتكنولوجيا.
ومبييييييوجييييييب هييييييييذه االتييييفيييياقيييييييييات 
اإعداد  الييتييعيياون  جمييياالت  �ضت�ضمل 
املطلوبة  البيئية  بالبحوث  �ضجل 

عن  فيي�ييضييا  لتقييمها  خمت�ضن 
م�ضاركة  خال  من  املعارف  تبادل 
الييدرا�ييضييات البحثية  اأحيييدث  ونييقييل 
بالبيئة  اليي�ييضييليية  ذات  والييينيييتيييائيييج 
نقل  وت�ضهيل  اأبييوظييبييي  اإميييييارة  يف 
املعرفة بن خمتلف فروع املعرفة 
والييتييخيي�ييضيي�ييضييات عييين طييريييق عقد 
اجتماعات فعلية وافرتا�ضية حول 
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�ضرتك 
واإجراء زيارات اىل املرافق البحثية 

واملواقع ذات االأهمية العلمية.

التقى الرئي�ض عبدالفتاح ال�صي�صي يف القاهرة تزامنا مع احتفالت البلدين مبرور 50 عامًا من العالقات املتميزة 

حممد بن را�صد: كانت و�صتبقى م�صر هي ال�صند والظهر والذخر وال�صقيقة التي ال ن�صتغنى عنها 
عبد الفتاح ال�صي�صي: ما يجمع البلدين و�صعبيهما ال�صقيقني هو عالقات مودة وروابط تاريخية وم�صري م�صرتك  

•• �لقاهرة-و�م:

 التقى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، اأم�س فخامة الرئي�س امل�ضري 

عبد الفتاح ال�ضي�ضي يف مقر ق�ضر االحتادية يف العا�ضمة امل�ضرية القاهرة.
العاقات  تطوير  على  ال�ضقيقن  البلدين  حيير�ييس  اإطيييار  يف  الييلييقيياء  ييياأتييي 
تاأ�ضي�س  على  عاماً   50 مبييرور  احتفاالتهما  انطاق  مع  تزامناً  الثنائية، 
يف  ُمقامة  �ضخمة  احتفالية  �ضمن  املتميزة  االإميياراتييييية  امل�ضرية  العاقات 

العا�ضمة امل�ضرية خال الفرتة 26-28 اأكتوبر اجلاري.
وقد ا�ضتعر�س �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم مع فخامة 
العاقات  يف  امل�ضتمر  التطور  اللقاء  خييال  ال�ضي�ضي  الفتاح  عبد  الرئي�س 
االأخوية بن البلدين، كما مت بحث اآفاق التعاون امل�ضرتك يف كافة املجاالت 
ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، مبا يخدم م�ضالح ال�ضعبن 
والتنمية  الييتييقييدم  ميين  مييزيييد  اإىل  تطلعاتهما  حتقيق  ويييدعييم  ال�ضقيقن 

واالزدهار.
االإمارات  دوليية  اأن  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واأكييد 
وقيام  االإميييارات  دوليية  تاأ�ضي�س  دعمت  التي  مب�ضر  تاأ�ضي�ضها  منذ  ارتبطت 
االإميييارات مب�ضر، مهد احل�ضارة  اأبناء  وارتبط  االإعييان عنه،  فييور  االحتيياد 

االإن�ضانية.. واملظلة اجلامعة والبيت الكبري لكل اأبناء االأمة العربية.
وقال �ضموه خال لقائه الرئي�س امل�ضري" اأنقل حتيات �ضعب االإمارات التي 

قال موؤ�ض�ضها اإن م�ضر قلب العرب وال حياة للعرب بدون م�ضر ".

العربي  عاملنا  وتطور  مب�ضر..  مرهون  منطقتنا  "ا�ضتقرار  �ضموه:  واأ�ضاف 
مرهون بتطور م�ضر. . وازدهار �ضعوب املنطقة مرتبط بازدهار اأم الدنيا ... 

م�ضر هي املقيا�س احلقيقي ال�ضتقرار ال�ضعوب وازدهار املنطقة".
كما اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اأن "عاقات دولة االإمارات 
العربية-العربية...  للعاقات  منوذجاً  متثل  العربية  م�ضر  جمهورية  مع 
االحتفال بخم�ضن عاماً من املحبة هو ر�ضالة للجميع باأن م�ضتقبل البلدين 

مرتبط �ضعبياً واقت�ضادياً للخم�ضن عاماً القادمة".
وقال �ضموه: "�ضعب م�ضر �ضعب ويّف .. طوال خم�ضن عاماً كانوا معنا ومنذ 
بداياتنا... كانت و�ضتبقى م�ضر هي ال�ضند والظهر والذخر وال�ضقيقة التي 

ال ن�ضتغنى عنها".
عن  اللقاء  خييال  ال�ضي�ضي  الفتاح  عبد  الرئي�س  فخامة  اأعييرب  جانبه،  من 
الثاين  بلده  اآل مكتوم يف  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  ب�ضاحب  ترحيبه 
م�ضر، تزامناً مع االحتفال مبرور 50 عاماً على اإقامة عاقات دبلوما�ضية 

بن م�ضر ودولة االإمارات، موؤكداً اأن ما يجمع البلدين و�ضعبيهما ال�ضقيقن 
هو عاقات مودة وروابط تاريخية وم�ضري م�ضرتك، ومعرباً فخامته عن 
الداعمة  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بجهود  واعييتييزازه  تقديره 
البلدين  بيين  التاريخية  الييعيياقييات  اأوا�ييضيير  تر�ضيخ  يف  ت�ضهم  والييتييي  مل�ضر 

وال�ضعبن ال�ضقيقن.
- م�ضر �ضيف �ضرف الدورة القادمة من القمة العاملية للحكومات.

وخال اللقاء، وّجه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم الدعوة 
العاملية  القمة  �ضرف  �ضيف  م�ضر  لتكون  ال�ضي�ضي،  الرئي�س  فخامة  اإىل 

للحكومات خال الدورة القادمة واملقرر اإقامتها يف فرباير 2023.
وقد انطلقت االحتفاالت مبرور 50 عاماً على تاريخ بدء العاقات عميقة 
حيث  امليي�ييضييرتك،  والييتييعيياون  التكامل  على  والقائمة  البلدين،  بيين  اجليييذور 
�ضيا�ضتهما  به  تتميز  ما  دولية، خا�ضة مع  ومكانة  بح�ضور  البلدان  يحظى 

من توجهات حكيمة.

وتعود العاقات بن البلدين اإىل ما قبل عام 1971، الذي �ضهد قيام دولة 
اآل  االإمييارات العربية املتحدة حتت قيادة املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
نهيان، طيب اهلل ثراه، ودعمت م�ضر تاأ�ضي�ضها واأيدت ب�ضكل مطلق االحتاد 
البلدين طييوال ن�ضف  العاقات بن  ال�ضبع، وا�ضتندت  االإمييارات  الييذي �ضم 

قرن من الزمان اإىل اأ�ض�س ال�ضراكة اال�ضرتاتيجية.
يف  االإميياراتييييية  امل�ضرية  العاقات  من  عاماً  اخلم�ضن  احتفاالت  وانطلقت 
العا�ضمة امل�ضرية القاهرة يوم االأربعاء املا�ضي حتت �ضعار " م�ضر واالإمارات 
قلب واحد"، ت�ضمنت اأجندة من الفعاليات املتنوعة على مدار 3 اأيام وذلك 
يف اإطار االعتزاز بالعاقات االأخوية الرا�ضخة التي تربط الدولة، بجمهورية 
50 عاماً  و�ضعباً، واالحتفاء مبنا�ضبة مرور  العربية، قيادة وحكومة  م�ضر 

على تاأ�ضي�س العاقات املتميزة بن البلدين.
�ضم الوفد املرافق ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم خال 
الزيارة: معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي، وزير �ضوؤون جمل�س الوزراء و 
معايل نورة بنت حممد الكعبي، وزيرة الثقافة وال�ضباب، ومعايل عبداهلل بن 
ال�ضام�ضي،  �ضامل  الدكتورة ميثاء بنت  املري، وزير االقت�ضاد، ومعايل  طوق 
وزيييرة دوليية، ومعايل خليفة بن �ضاهن املييرر، وزييير دوليية،و معايل الدكتور 
اأنور بن حممد قرقا�س، امل�ضت�ضار الدبلوما�ضي ل�ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مرا�ضم  رئي�س  �ضليمان،  �ضعيد  خليفة  ومعايل   ،
موؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امليير،  اأحييمييد  حممد  ومييعييايل  الييييوزراء،  جمل�س 
�ضفرية  الكعبي،  خليفة  مييرمي  و�ضعادة  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  مكتبة 

الدولة لدى جمهورية م�ضر العربية.

 حممد بن را�صد:
م�صر« بدون  للعرب  حياة  وال  العرب  قلب  م�صر  »باأن  موؤ�ص�صها  قال  التي  االإمارات  �صعب  حتيات  • اأنقل 
القادمة عامًا  للخم�صني  واقت�صاديًا  �صعبيًا  مرتبط  البلدين  م�صتقبل  باأن  للجميع  ر�صالة  هو  املحبة  من  عامًا  بخم�صني  • االحتفال 

خليفة بن طحنون ي�صتقبل م�صت�صار النم�صا يف واحة الكرامة
•• �أبوظبي-و�م:

ا�ضتقبل ال�ضيخ خليفة بن طحنون 
تيينييفيييييذي مكتب  مييدييير  نييهيييييان  اآل 
�ضوؤون اأ�ضر ال�ضهداء اأم�س يف واحة 

الكرامة امل�ضت�ضار
م�ضت�ضار  نيييييهيياميير  كيييييارل  ميييعيييايل 
اليييييذي يقوم  اليينييميي�ييضييا  جييمييهييورييية 

بزيارة ر�ضمية للدولة.
الكرامة  واحيية  اإىل  ولييدى و�ضوله 
مع  اليينييميي�ييضييا  م�ضت�ضار  ا�ييضييتييعيير�ييس 
اليي�ييضيييييخ خييليييييفيية بييين طييحيينييون اآل 
ثم  ال�ضرف  حر�س  مرا�ضم  نهيان 

اجلليلة.  اليييوطييينييييييية  واليييييييييدالالت 
امل�ضت�ضار  قيييام  اجليييولييية  خييتييام  ويف 
النم�ضاوي بت�ضجيل كلمة يف �ضجل 
تقديره  عيييين  فيييييهييا  عييييرب  الييييييييزوار 
العربية  االميييييارات  دولييية  ليي�ييضييهييداء 

املتحدة.
اليييكيييرامييية  واحييييييية  اأن  اإىل  يييي�يييضيييار 
تييعييد معلما وطيينيييييا وحيي�ييضيياريييا يف 
العا�ضمة اأبوظبي حيث مت ت�ضييده 
تخليدا لبطوالت �ضهداء االإمارات 
الدفاع  �ييضييبيييييل  يف  وتيي�ييضييحييييياتييهييم 
مكت�ضباته  وحييميياييية  اليييوطييين  عييين 

ومنجزاته.

ال�ضهيد  ن�ضب  اأميييام  اإكليا  و�ضع 
الذي يتكون من 31 لوحا ي�ضتند 
كل منها على االآخر كرمز للوحدة 
قيادة  بيين  والت�ضامن  والييتييكيياتييف 
وجنودها  و�ضعبها  االإمييييارات  دوليية 

االأبطال.
وجتول يف خمتلف اأجنحة الواحة 
ال�ضيخ  ل�ضرح مف�ضل من  م�ضتمعا 
عن  نهيان  اآل  طحنون  بن  خليفة 
اليييواحييية ومييرافييقييهييا الييتييي جت�ضد 
اأبييينييياء دولة  تييفييا�ييضيييييلييهييا بيييطيييوالت 
وت�ضحياتهم  الييبييوا�ييضييل  االإميييييارات 
القيم  ميييين  اليييكيييثيييري  عيييين  وتييييعييييرب 

التنمية االأ�صرية تطلق ور�س التاأهيل الرقمي الأكرث من 420 من كبار املواطنني
•• �أبوظبي-و�م

والفعاليات  الييور�ييس  ميين  جمموعة  االأ�ييضييرييية  التنمية  موؤ�ض�ضة  اأطلقت 
اخلا�ضة بكبار املواطنن �ضمن خدمة التاأهيل الرقمي لكبار املواطنن، 

لتوفري فر�س منا�ضبة لهذه الفئة يف كافة اأنحاء اإمارة اأبوظبي.
تاأتي هذه الور�س بهدف التاأهيل املعريف والرقمي لتمكن كبار املواطنن 
من ا�ضتخدام و�ضائل التوا�ضل االجتماعي وت�ضفح االإنرتنت، والتعامل مع 
االأنظمة الرقمية ملواكبة املجتمع واالأجيال القادمة كو�ضيلة مل�ضاعدتهم 
التوا�ضل مع االأ�ضرة واالأ�ضدقاء، ومواكبة املجتمع واجليل اجلديد،  يف 
املتوافرة  اخلييدمييات  على  وح�ضولهم  و�ضولهم  ت�ضهيل  اإىل  بيياالإ�ييضييافيية 

�ضواًء االجتماعية اأو االقت�ضادية وغريها بطريقة �ضهلة ومي�ضرة وزيادة 
الفر�س املتاحة.

وقالت موزة علي املزروعي اأخ�ضائي رعاية اجتماعية، اإن اخلدمة تنفذ 
"معاً"، وتركز على بناء قدرات  بالتعاون مع هيئة امل�ضاهمات املجتمعية 
الرقمية  واالتيي�ييضيياالت  املعلومات  تكنولوجيا  جمييال  يف  املييواطيينيين  كبار 
ملواكبة التطورات و االندماج املجتمعي، وا�ضتثمار طاقاتهم يف امل�ضاركات 
باالإ�ضافة  الفرد والوطن،  التي تخدم  امل�ضاركات  املجتمعية وغريها من 

اإىل تعزيز فر�س التوا�ضل بن كبار املواطنن واأفراد االأ�ضرة واملجتمع.
تت�ضمن  املواطنن  لكبار  الرقمي  التاأهيل  خدمة  اأن  املزروعي  واأ�ضافت 
عدداً من الور�س املق�ضمة اإىل م�ضتوين، االأول يت�ضمن اأ�ضا�ضيات ا�ضتخدام 

الربامج الرقمية، اأما الثاين فيت�ضمن عدداً من برامج احلا�ضب االآيل، 
التنمية  موؤ�ض�ضة  من  داخلين  منفذين  قبل  من  اخلدمة  تنفيذ  ويتم 
فرداً   420 على  يزيد  ما  اخلدمة  من  وا�ضتفاد  ومتطوعن،  االأ�ضرية 
املواطنن  كبار  الرقمي  التاأهيل  وا�ضتهدفت خدمة  املواطنن.  كبار  من 
التقاعد  مرحلة  على  واملقبلن  واإنييياثييياً،  ذكييييوراً  فيييوق(  فما  عيياميياً   60(
)50 عاماً فما فوق(، وت�ضمنت عدداً من الور�س منها، عامل االإنرتنت 
وو�ضائل التوا�ضل االجتماعي-ا�ضتخدام برنامج )word(، وركزت على 
باالنرتنت  االت�ضال  وطريقة  وم�ضطلحاتها،  االنرتنت  عامل  اأ�ضا�ضيات 
والتعريف مبواقع  فاي(،  )الييواي  تو�ضيل  وكيفية  وا�ضتخدام �ضفحاته، 
اإىل  اإن�ضاء الربيد االإلكرتوين، باالإ�ضافة  التوا�ضل االجتماعي، وكيفية 

كيفية ا�ضتخدام حمركات البحث.
كبار  اأوقييات  ا�ضتثمار  اإىل  الييدوام  االأ�ضرية على  التنمية  وت�ضعى موؤ�ض�ضة 
املواطنن واملقيمن واال�ضتفادة من خرباتهم، وتبادل املعارف واملهارات 
وتعريف  الوطني  املييوروث  ا�ضتدامة  على  احلفاظ  بهدف  االأجيييييال،  بن 
يف  للم�ضاهمة  االأ�ضيلة،  االإماراتية  والتقاليد  والعادات  بالرتاث  االأبناء 
خدمة الوطن ومواكبة تطورات الع�ضر احلديث مبا يتاءم مع املوروث 
االإماراتي، وذلك من خال جمموعة اخلدمات والربامج اخلا�ضة بكبار 
املواطنن منها: نادي بركة الدار، جمل�س احلكماء، امل�ضاندة االجتماعية، 
بييطيياقيية بييركييتيينييا، بيياالإ�ييضييافيية اإىل الييفييعيياليييييات الييريييا�ييضييييية اخلييا�ييضيية بكبار 

املواطنن واملقيمن .
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اأخبـار الإمـارات

اختتام املوؤمتر الت�صاوري حول االأجندة الرقمية العربية يف دبي 

للمجتمعات العاملية. 
املفو�س  اليييييوزيييييير  �ييضييكيير  بيييييييدوره 
اإدارة  الييدكييتييور خييالييد وايل مييدييير 
تنمية االت�ضاالت ونظم املعلومات 
والدكتور  الييعييربييييية،  بيياجلييامييعيية 
�ضيا�ضات  مييدييير  ال�ضربيني  اأميييين 
تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت، 
التنمية الرقمية والتعاون الرقمي 
يف اال�ضكوا دولة االإمارات العربية 
وعلى  اال�ضت�ضافة  عييلييى  املييتييحييدة 

نيييقيييا�يييضيييات ميي�ييضييتييفييييي�ييضيية اأعيييطيييت 
الناجعة  واحلييييلييييول  الييتييو�ييضيييييات 
واال�ضتقرار  اجلهود  هييذه  لتعزيز 
اإطييييييار  يف  اليييعيييربييييييية،  الييييييييدول  يف 
نييهييج ا�ييضييتييبيياقييي مليي�ييضيياعييدة الييييدول 
اليييعيييربييييييية عيييليييى ميييواكيييبييية اليييثيييورة 
املزايا  ميين  واال�ييضييتييفييادة  الرقمية 
التحوالت  اإطيييار  يف  يقدمها  التي 
الييتييي ي�ضهدها  الييهييائييليية  الييرقييمييييية 

العامل. 

اال�ضرتاتيجية  وتفعيل  وتطوير 
املعلومات  لتكنولوجيا  الييعييربييييية 
الرقمية  )االأجيينييدة  واالتيي�ييضيياالت 
االأمانة  تنظيم  ومييين  الييعييربييييية(، 
االأمانة  مييع  لاإ�ضكوا  التنفيذية 
العربية  الييييدول  الييعيياميية جلييامييعيية 
احل�ضورية  الييهييجييييينيية  بيي�ييضييورتييه 
واالفرتا�ضية وذلك بال�ضراكة مع 
هيئة تنظيم االت�ضاالت واحلكومة 
االإمييييييييييارات  اليييرقيييمييييييية يف دوليييييييية 

الر�ضيدة الداعم االأول للمبادرات 
تطوير  ت�ضتهدف  الييتييي  الييعييربييييية 
االقييتيي�ييضييادات الييقييائييميية عييلييى روؤى 
الرقمي احلديث وعلى  االقت�ضاد 
ا�ضت�ضافتها لهذا التجمع الدويل 
العربي من املخت�ضن يف جماالت 

االقت�ضاد الرقمي. 
امل�ضارات  املييتييحييدثييون  وا�ضتعر�س 
االأجندة  مع  املرتابطة  واملجاالت 
اليييعيييربييييييية ميييين خال  اليييرقيييمييييييية 

املوؤ�ض�ضات  جلهود  امل�ضتمر  دعمهم 
التنمية  لتعزيز  ال�ضاعية  العربية 
العربية  املييجييتييمييعييات  يف  والييبيينيياء 
التنمية  مبييتييطييلييبييات  واليينييهييو�ييس 
االجتماع  هذا  ياأتي   . واال�ضتقرار 
امل�ضرتك  امل�ضروع  �ضمن  واملوؤمتر 
الييتيينييفيييييذييية للجنة  االأميييانييية  بييين 
لغربي  واالجتماعية  االقت�ضادية 
العامة  واالأمييانيية  )االإ�ضكوا(  اآ�ضيا 
الييييدول الييعييربييييية لو�ضع  جلييامييعيية 

وقييدمييت يييو بييييينييغ تيي�ييضييان مبعوث 
املتحدة  ليييييياأمم  الييييعييييام  االأمييييييين 
ال�ضكر  نيويورك  يف  للتكنولوجيا 
العربية  االإمييييييييارات  ليييدولييية  اأواًل 
والدعم  اال�ضت�ضافة  على  املتحدة 
الييييييياحميييييييدود ليييليييجيييهيييد اليييعيييامليييي 
موؤكدة  واليييتيييعييياون،  الييتيينيي�ييضيييييق  يف 
كافة  مييع  امل�ضاركة  على  احليير�ييس 
اجلهات يف جهود التنمية العاملية 
واالإ�ضهام يف م�ضتقبل اأكر اأ�ضراقاً 

•• دبي-و�م

"املوؤمتر  اأعيييميييال  اأميي�ييس  اخييتييتييمييت 
الييتيي�ييضيياوري واجييتييميياعييات اخلرباء 
العربية  الرقمية  االأجيينييدة  حييول 
للتعاون  العاملي  العربي  واملنتدى 
مقر  يف  والتنمية"  الييييرقييييمييييي 
كييلييييية حمييمييد بييين را�يييضيييد لييييياإدارة 
نقا�ضات  بييعييد  دبيييي  احلييكييومييييية يف 
م�ضتفي�ضة حول التعاون الرقمي 
احلديثة  االقت�ضادات  وم�ضتقبل 

يف املنطقة والعامل. 
املوؤمتر  يف  املييجييتييمييعييون  وتييييييداول 
ال�ضبل  اأفييييي�يييييضيييييل  واالجييييييتييييييميييييياع 
بلورة  حييول  واالآراء  وال�ضيا�ضات 
اأهداف وغايات وموؤ�ضرات  وو�ضع 
وتييييدابييييري �ييضيييييا�ييضييييية عييمييلييّييية ذات 
اأولوية قائمة على االأدّلة، لتعزيز 
�ضاأنها  من  التي  الرقمية  التنمية 
م�ضتهدفات  حتقيق  يف  االإ�ييضييهييام 

التنمية العربية ال�ضاملة. 
كييييمييييا حييييير�يييييس امليييينييييظييييمييييون من 
على  والعربية  العاملية  املوؤ�ض�ضات 
لدولة  والييتييقييدييير  ال�ضكر  تييقييدمي 
االإمارات العربية املتحدة وقيادتها 

العربية املتحدة، واالحتاد العربي 
وبا�ضت�ضافة  الرقمي،  لاقت�ضاد 
كييلييييية حمييمييد بييين را�يييضيييد لييييياإدارة 
احلييييكييييومييييييييية، وبييييياليييييتيييييعييييياون مع 
املنظمات ال�ضريكة )مكتب مبعوث 
املتحدة  ليييييياأمم  الييييعييييام  االأمييييييين 
املكتب  نيويورك،  يف  للتكنولوجيا 
االإقليمي العربي لاحتاد الدويل 
االأمم  وميينييظييميية  لييياتييي�يييضييياالت، 
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، 
القاهرة،  يف  اليييييونيي�ييضييكييو  مييكييتييب 
لل�ضوؤون  املييتييحييدة  االأمم  واإدارة 
االقيييتييي�يييضييياديييية واالجيييتيييمييياعييييييية يف 
املتحدة  نيويورك، وموؤمتر االأمم 
يف  )االأونكتاد(  والتنمية  للتجارة 
العاملية  ال�ضحة  ومنظمة  جنيف، 
- املكتب االإقليمي ل�ضرق املتو�ضط، 
لتكنولوجيات  العربية  واملنظمة 
)االآيكتوا(،  واملعلومات  االت�ضال 
واملنظمة العربية للتنمية االإدارية 
)اأرادو(، واجلهاز القومي لتنظيم 
جييمييهييورييية م�ضر  االتيي�ييضيياالت يف 
العربية  واالأكيييادميييييييية  الييعييربييييية، 
والنقل  والييتييكيينييولييوجيييييا  لييلييعييلييوم 

البحري(. 

برعاية رئي�س الدولة.. مهرجان الظفرة ينطلق مبدينة �صويحان اليوم
•• �سويحان-و�م 

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  رعاية  حتت 
نييهيييييان رئي�س  اآل  بيين زاييييد  حمييمييد 
اليوم  تنطلق  اهلل،  حفظه  الييدوليية 
مهرجان  مييييزاييييينييييات  مييي�يييضيييابيييقيييات 
16 من ميدان  الظفرة بدورته الي 
ال�ضيخ �ضلطان بن زايد للرتاث يف 
اأبوظبي،  بيياإمييارة  �ضويحان  مدينة 
املهرجانات  اإدارة  جليينيية  بتنظيم 
والرتاثية  الييثييقييافييييية  والييييربامييييج 
�ييضييميين مو�ضم  وذليييييك  بييياأبيييوظيييبيييي، 
مييزاييينييات االإبييييل يف اأبييوظييبييي الذي 
حتى  وم�ضابقاته  فعالياته  متييتييد 

 .2023 يناير   31
وتعترب الدورة الي 16 من مهرجان 
اليييظيييفيييرة، الييييييدورة االأ�يييضيييخيييم منذ 
تقدم  اإذ   ،2008 عيييام  انييطيياقييه 
3252 جائزة مل�ضابقات ومزاينات 
 89 قيمتها  تتجاوز  بقيمة  االإبيييل 
�ضوطاً   320 منها  درهيييم  مييليييييون 
لييياإبيييل خيي�ييضيي�ييس لييهييا اأكيييير مييين 3 
اآالف جائزة بقيمة تبلغ 86 مليونا 

االأوىل ملزاينات االإبل حملًيا واإقليًما 
االإبل  واأهييم وجهات ماك  ودولياً، 
االأ�ييضيييييليية ميين حمييليييييات وجماهيم 
واإحدى  وو�ضح،  اأ�ضايل  ومهجنات 
الييي�يييضييينيييويييية يف جمييييال  املييييحييييطييييات 
نوعياً  ومييلييتييقييى  االإبييييييل،  ميييزايييينيييات 

للمهتمن بال�ضاالت االأ�ضيلة. 
ال�ضكر  بييجييزيييل  مييعيياليييييه  وتيييوجيييه 
النجاح  �يييضيييركييياء  اإىل  واليييتيييقيييديييير 
والييداعييميين ملهرجان  اليييرعييياة  ميين 
الظفرة بدورته 16 ويف مقدمتهم 
�ضركة  اال�يييضيييرتاتيييييييجيييي  اليي�ييضييريييك 
برتول اأبوظبي الوطنية "اأدنوك"، 
وراعي التوا�ضل املجتمعي موؤ�ض�ضة 
االإميييييييييييارات ليييليييطييياقييية اليييينييييووييييية .. 
والييداعييميين ديييييوان ممييثييل احلاكم 
تراث  ونييييادي  الييظييفييرة،  منطقة  يف 
والنقل،  البلديات  دائييرة  االإميييارات، 
هيئة  واليي�ييضييييياحيية،  الثقافية  دائيييرة 
وال�ضامة  لييييلييييزراعيييية  اأبييييوظييييبييييي 
�ضركة  اأبوظبي،  �ضرطة  الغذائية، 
لييلييتييوزيييع، احتييياد �ضباقات  اأبييوظييبييي 
للخدمات  اأبوظبي  �ضركة  الهجن، 

ال�ضيخ  مبيييييييدان  االإبييييييل  ميييزايييينيييات 
�ضلطان بن زايد للرتاث. 

و تاأتي مزاينة رزين املحطة الثانية 
اإىل   20 الفرتة من  للمهرجان يف 
ومزاينة   ،2022 نييوفييمييرب   27
مييدييينيية زاييييييد خييييال اليييفيييرتة من 
اإىل   ،2023 ييينيياييير   16 اإىل   9
موقع  يف  الرئي�ضية  املزاينة  جانب 
مهرجان الظفرة بالفرتة من 22 

اإىل 31 يناير 2023. 
وقيييييال ميييعيييايل الييييلييييواء ركيييين طيار 
فييار�ييس خييلييف امليييزروعيييي، قييائييد عام 
اإدارة  جلنة  رئي�س  اأبوظبي  �ضرطة 
الثقافية  واليييرباميييج  املييهييرجييانييات 
الظفرة  مييهييرجييان  اإن  والييرتاثييييية، 
له  امليييغيييفيييور  واإرث  خييطييى  يييجيي�ييضييد 
نهيان  اآل  �ضلطان  بيين  زايييد  ال�ضيخ 
تنظيمه  وياأتي  ثراه"  اهلل  "طيب 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بتوجيهات 
نييهيييييان رئي�س  اآل  بيين زاييييد  حمييمييد 
ويج�ضد  اهلل"،  "حفظه  اليييدولييية 
يييوليييييه مل�ضاريع  اليييذي  �ييضييمييوه  دعيييم 
املهرجانات  وتعزيز  الييرتاث،  �ضون 

على  ميييوزعييية  درهييييم  األييييف  و475 
م�ضابقات لاإبل املحليات واملجاهيم 
والو�ضح  االأ�ييييضييييايييييل  وامليييهيييجييينيييات 
وامليييحييياليييب �ييضييميين 4 ميييزايييينيييات يف 
ومدينة  ورزيييين  �ضويحان  ميين  كييل 
الظفرة،  مييهييرجييان  زاييييد وخييتييامييي 
فيما خ�ض�س للم�ضابقات الرتاثية 
املييي�يييضييياحيييبييية ملييييهييييرجييييان اليييظيييفيييرة 
اخلتامي 47 �ضوًطا بقيمة تتجاوز 
تت�ضمن  اإذ  درهييييم،  مييليييييون   2.6
بال�ضقور  مييرتييبييطيية  مييي�يييضيييابيييقيييات 
واخليييييييييييييول الييييعييييربييييييييية االأ�يييضيييييييلييية 

وال�ضلوقي والرماية وغريها. 
�ييضييويييحييان املحطة  تيي�ييضييكييل مييزاييينيية 
االأوىل يف مو�ضم مزاينات االإبل يف 
 75 لها  وخ�ض�س  اأبييوظييبييي  اإميييارة 
واملجاهيم  املحليات  ليياإبييل  �ضوطا 
مبجموع  االأ�ييييضييييايييييل،  وامليييهيييجييينيييات 
11 مييليييييونييا و415  يييبييلييغ  جييوائييز 

األف درهم . 
�ييضييويييحييان خال  تيييقيييام مييزاييينيية  و 
الييفييرتة ميين 28 اأكييتييوبيير اجلييياري 
موقع  يف  املقبل  نوفمرب   4 وحتى 

وتطويرها  وتيينييميييييتييهييا  اليييرتاثييييييية 
لا�ضتمرار  االإبيييل  ميياك  ومتييكيين 
يف تييربييييية االإبييييل ورعييايييتييهييا، ودعم 
ال�ضيد  مبييي�يييضيييابيييقيييات  امليييهيييتيييمييين 
العربية  واخليييييييييييول  بيييالييي�يييضيييقيييور 
الرتاثية  وامليي�ييضييابييقييات  االأ�يييضيييييييلييية 
اأبوظبي  اإمييييارة  ميين  جعلت  والييتييي 
فيييرييييداً يف جميييال تنظيم  منيييوذجييياً 
تطوير  و  اليييرتاثييييييية،  املييهييرجييانييات 
الظفرة  مييهييرجييان  نييطيياق  وتو�ضيع 
يف  �ضت�ضاهم  مزاينات  اأربييع  لي�ضمل 
ا�ييضييتييقييطيياب اأكييييرب عيييدد مييين ماك 
االإبل وع�ضاق الرتاث للم�ضاركة يف 

م�ضابقات املهرجان املتنوعة. 
�ضمو  ميين  احلثيثة  املتابعة  ثمن  و 
نهيان  اآل  زايييد  بيين  ال�ضيخ حييمييدان 
الظفرة،  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
وتعزيز  والثقافة  الييرتاث  مل�ضاريع 
الييهييوييية الييوطيينييييية وتيير�ييضيييييخ القيم 
تو�ضعتها  عييلييى  والييعييمييل  االأ�ييضيييييليية 
دعم  اأن  اإىل  ميي�ييضييرياً  وازدهييييارهييييا، 
الظفرة  ملهرجان  الر�ضيدة  القيادة 
عّزز مركز اأبوظبي لتكون الواجهة 

العامة  الهيئة  "�ضحة"،  ال�ضحية 
لييليي�ييضييوؤون االإ�ييضييامييييية واالأوقيييييياف، 
مركز  ميييين  املييييقييييدميييية  والييييرعيييياييييية 
"تدوير"،  النفايات  الإدارة  اأبوظبي 
بينونة  "قناة  االإعيييييام  و�ييضييريييكييي 

الف�ضائية، اإذاعة االأوىل". 
و�ضائل  اإىل  بيياليي�ييضييكيير  تيييوجيييه  كييمييا 
االإعييييييييييام امليييحيييلييييييية واالإقيييليييييييمييييييية 
والييدولييييية عييلييى دورهييييا الييفييعييال يف 

اإي�ضال ر�ضالة املهرجان واأهدافه. 
عييييي�ييضييى �ضيف  اأكيييييييد  ميييين جيييانيييبيييه 
اإدارة  جلنة  رئي�س  نائب  املييزروعييي، 
الثقافية  واليييرباميييج  املييهييرجييانييات 
والرتاثية باأبوظبي، اأن املهرجانات 
ت�ضاهم  الييييرتاثييييييييية  واليييفيييعييياليييييييات 
اليييتييينيييوع االقيييتييي�يييضيييادي  تيييعيييزييييز  يف 
ماك  ودعييم  الثقافية،  وال�ضياحة 
ال�ضاالت  عييلييى  واحليييفييياظ  االإبيييييل 
خارطة  يف  واليييتيييو�يييضيييع  االأ�يييضيييييييلييية 
االإبل، وت�ضجيع  م�ضابقات مزاينات 
امليي�ييضيياركيية يف م�ضابقة  عييلييى  املييياك 
الفائدة  وحتييقيييييق  االإبيييييل  مييزاييينيية 
ومتيييكييين مييييياك االإبيييييييل ميييين اأجييييل 

اأدنيك ووكالة اأنباء االإمارات تك�صفان عن اأجندة املوؤمتر بالتوازي مع الكونغر�س العاملي لالإعالم 
•• �أبوظبي-و�م

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايييد  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  من  كرمية  رعاية  حتت 
اأنباء  اأدنيك ووكالة  اأعلنت جمموعة   .. الرئا�ضة  الييوزراء وزير ديوان  جمل�س 
االإمييييارات )وام( عيين اأجيينييدة املييوؤمتيير وور�يييس العمل الييتييي ُتييقييام بييالييتييوازي مع 

فعاليات الدورة االأوىل من الكونغر�س العاملي لاإعام. 
وُيقام املعر�س واملوؤمتر يف الفرتة من 15-17 نوفمرب املقبل بال�ضراكة بن 
جمموعة اأدنيك ووكالة اأنباء االإمارات “وام”، ال�ضتك�ضاف اأحدث التطورات يف 

قطاع االإعام واآفاقه امل�ضتقبلية. 
وتوفر الفعالية للعديد من املوؤ�ض�ضات االإعامية من�ضًة مميزة ملناق�ضة فر�س 
التعاون وال�ضراكات التي من �ضاأنها تعزيز قطاع االإعييام، و�ضمان ا�ضتدامته 

على املدى البعيد، وموا�ضلة تقدمي حمتوى موثوق ومفيد. 
وينعقد يف اإطار الفعالية موؤمتر الكونغر�س العاملي لاإعام، االأول من نوعه يف 
ال�ضرق االأو�ضط، حتت عنوان “ �ضياغة م�ضتقبل قطاع االإعام”.  وي�ضت�ضيف 
املوؤمتر على مدار اأيامه الثاثة جمموعة من ور�س العمل املتخ�ض�ضة الهادفة 
اإىل توحيد روؤى قطاع االإعام باأكمله بهدف تبادل االأفكار الرائدة واحللول 
فريدة  من�ضًة  يوفر  كما  امل�ضتقبلية.   القطاع  مامح  تر�ضم  التي  املتطورة 
ت�ضلط ال�ضوء على دور االإعام يف ال�ضرق االأو�ضط وتدفع بتطور القطاع من 
خال الو�ضول اإىل اجلماهري العاملية ودعم حتقيق الروؤى املبتكرة وتاأ�ضي�س 

عاقات التعاون. 

و�ضركات  لل�ضحفين  له من�ضة مثالية  املرافقة  العمل  املوؤمتر وور�س  ويوفر 
البث  و�ييضييركييات  الرقمي  الت�ضويق  وخيييرباء  املحتوى  و�ضانعي  التكنولوجيا 
والهيئات  الرتفيه  قطاع  يف  التنفيذين  امل�ضوؤولن  اإىل  باالإ�ضافة  ال�ضخمة، 
العاملي  الكونغر�س  ويييدعييم  االإعييييام.  قييطيياع  يف  املعنية  واجلييهييات  التنظيمية 
بن  احلقيقية  لل�ضراكة  فيير�ييضيياً  ويييوفيير  الرئي�ضية  املييعييارف  تييبييادل  ليياإعييام 

االإعامين املحرتفن من خمتلف اأنحاء العامل. 
املوا�ضيع، مثل  العديد من  تتناول  ور�س عمل متنوعة  املوؤمتر  اأجندة  وت�ضم 
ور�ضة "ا�ضتوديو الفيلم العربي لرواية الق�ض�س احلقيقية" التي تقدمها توفور 
54، وور�ضة "تطبيق تقنيات علم االأع�ضاب يف التوا�ضل وتقدمي البيانات ب�ضكل 
مقنع" التي تقدمها اأكادميية االإعام اجلديد، وور�ضة "ال�ضحافة الرقمية: 
"تطور  وور�ييضيية  عربية،  نيوز  �ضكاي  تقدمي  ميين  امل�ضتقبل"،  ل�ضحفيي  دليل 
امل�ضللة  املعلومات  تف�ضي  اإىل  الكاذبة  االأخبار  من  امل�ضللة:  املعلومات  انت�ضار 
على مواقع التوا�ضل االجتماعي" التي تقدمها جامعة حممد بن زايد للذكاء 
"�ضرد الق�ض�س االإلكرتونية على تويرت" التي تقدمها  اال�ضطناعي، وور�ضة 
تويرت، اإ�ضافة اإىل ور�ضة "كتابة ال�ضيناريو واإعداد الربامج" من تقدمي قناة 

رو�ضيا اليوم وغريها الكثري من ور�س العمل املفيدة. 
“وام”  االإميييارات  اأنباء  عييام وكالة  الري�ضي مدير  �ضعادة حممد جييال  قييال  و 
املوؤمتر  اأجندة  اإن  لاإعام  العاملي  للكوجنر�س  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س 
وور�س العمل حافلة باملو�ضوعات التي تري احلدث حيث يعد من�ضة مثالية 
دورا  تلعب  التي  املتطورة  واحللول  واالأفييكييار  الق�ضايا  من  جمموعة  ملناق�ضة 

املوؤمتر  اأن  اإىل  الفييتييا   .. العاملي  االإعيييام  م�ضتقبل  مييامييح  ر�ييضييم  يف  حمييوريييا 
يهدف لت�ضليط ال�ضوء على جمموعة من العوامل املوؤثرة يف قطاع االإعام و 
ا�ضت�ضراف م�ضتقبل القطاع يف املنطقة، واال�ضتفادة من التكنولوجيا املتقدمة 
�ضت�ضاعد  والنقا�ضات  العمل  ور�س  اأن  موؤكدا  القطاع..  لتحقيق طفرة يف هذا 
احللول  واإيجاد  االإعامية  وال�ضركات  املوؤ�ض�ضات  وحتديات  فر�س  حتديد  يف 
واالبتكارات الفاعلة ور�ضم املامح امل�ضتقبلية التي تخدم اجلوانب االإعامية 

املتعددة.  
من جانبه، قال �ضعيد املن�ضوري، الرئي�س التنفيذي ل�ضركة كابيتال للفعاليات 
ور�س  ميين  العديد  تقدمي  اأدنيييييك  جمموعة  "ي�ضر  اأدنيييييك:  ملجموعة  التابعة 
والذي  العاملي لاإعام،  للكونغر�س  االفتتاحية  الدورة  القيمة الإغناء  العمل 
اأبرز اجلهات االإعامية الرائدة  ي�ضلط ال�ضوء على التوجهات احلالية لدى 

يف القطاع.
 وت�ضمل اأجندة املوؤمتر وور�س العمل العديد من الروؤى الرئي�ضية التي ُتعنى 
باأحدث االبتكارات واملوا�ضيع الهامة التي تواجه و�ضائل االإعام، والتي تلبي 

تطلعات �ضرائح وا�ضعة من اجلمهور على م�ضتوى العامل". 
وي�ضت�ضيف املوؤمتر العاملي لاإعام من�ضًة عاملية تتيح للم�ضرتين والبائعن 
وا�ضتك�ضاف  التجارية  االأعمال  ومزاولة  والتوا�ضل  االأفكار  وتبادل  االجتماع 
�ضركة متخ�ض�ضة   150 اأكر من  بوجود  وتقنيات جديدة،  منتجاٍت وحلول 
من قطاع االإعام واالإنتاج، مما يقدم فر�ضًة مثالية لارتقاء بقطاع االإعام 

يف املنطقة والعامل. 

اال�ضتمرار يف تربية االإبل ورعايتها 
بفئاتها كافة، وهو ما يعك�س حر�س 
االهتمام  عييلييى  اليير�ييضيييييدة  الييقيييييادة 
ا�ضتقطاب  و  واإحيييييييائيييه  بييييالييييرتاث 
ع�ضاق امل�ضابقات الرتاثية املرتبطة 
العربية  واخليييييييييييول  بيييالييي�يييضيييقيييور 
والرماية  واليي�ييضييلييوقييي  االأ�ييضيييييليية 
وغيييريهيييا، واإتييياحييية الييفيير�ييضيية اأميييام 
الأكرب  اإبلهم  لت�ضويق  االإبييل  ماك 

عدد من املهتمن. 
 / 16 الييي /  اأن اليييدورة  واأ�ييضييار اإىل 
الييدورة االأ�ضخم  من املهرجان هي 
منذ انطاقه عام 2008 وحتظى 
م�ضابقات املهرجان مب�ضاركة كبرية 
ونيييوعييييييية ميييين قيييبيييل مييييياك االإبيييييل 

جمل�س  ودول  االإميييييييارات  دوليييية  يف 
العربية،  اخلييليييييج  لييييدول  الييتييعيياون 
املناف�ضة،  قيييوة  عييلييى  تييوؤ�ييضيير  والييتييي 
نييظييًرا ليينييوعييييية وميي�ييضييتييوى احلال 
امل�ضارك يف املناف�ضات بكافة الفئات 
ميييين �يييضييين امليييييفيييييرودة وليييغيييايييية �ضن 

احلول.
اإىل ذلك توافدت جمموعات كبرية 
من قوافل االإبل القادمة من داخل 
دولة االإمارات ودول جمل�س التعاون 
اخلليجي خلو�س مناف�ضات مزاينة 
�ضويحان لاإبل املحليات واملجاهيم 
حر�س  حيث  االأ�ضايل،  واملهجنات 
وا�ضتكمال  الت�ضجيل  على  اجلميع 

كافة االإجراءات للم�ضاركة. 

دبي للقراآن تفتح باب الت�صجيل يف الدورة 23 مل�صابقة ال�صيخة هند بنت مكتوم للقراآن الكرمي 
•• دبي-و�م

ا�ضتعدادتها  اكتمال  عن  الكرمي  للقراآن  الدولية  دبي  جائزة  اأعلنت 
هند  ال�ضيخة  مل�ضابقة  والع�ضرين  الثالثة  الييدورة  يف  الت�ضجيل  لبدء 
التقدمي  خييال  من   2022  -  1444 الكرمي  للقراآن  مكتوم  بنت 
ليييدى مييراكييز التحفيظ املييعييتييمييدة بييالييدوليية وذليييك ابيييتيييداء ميين يوم 
الرت�ضيح  طلبات  تلقي  وينتهي  املقبل  نوفمرب  من  االأول  الثاثاء 
مت  التي  امل�ضابقة  وفروع  لل�ضروط  وفقاً  وذلك  القادم  دي�ضمرب   15
اأن يكون امل�ضارك حافظا  االعييان عنها .  وي�ضرتط يف الفرع االأول 
اأما الفرع الثاين في�ضرتط فيه  للقراأن الكرمي كامًا مع التجويد 
حفظ  الييثييالييث  والييفييرع  متتالياً  جيييزًءا  لع�ضرين  والتجويد  احلييفييظ 
 5 الرابع فحفظ  الفرع  اأمييا  وجتييويييداً  اأجييزاء متتالية حفظاً  ع�ضرة 
اأجزاء متتالية مع التجويد وهذا الفرع خم�ض�س فقط للمواطنن ، 

والفرع اخلام�س فيتطلب حفظ 5 اأجزاء مع التجويد ملن مل يتجاوز 
مع  اأجزاء  ثاثة  حفظ  ال�ضاد�س  والفرع  املقيمن  من  �ضنوات   10
ت�ضمنت  كما    . املواطنن  من  �ضنوات  يتجاوز10  مل  ملن  التجويد 
امل�ضارك  عمر  يتجاوز  ال  اأن  امل�ضابقة  يف  للم�ضاركة  العامة  ال�ضروط 
من غري املواطنن 25 �ضنة عند الت�ضجيل للم�ضابقة واأن تكون لدى 
الراغب يف امل�ضاركة من املقيمن اإقامة �ضارية املفعول يف الدولة كما 
امل�ضاركة يف  العربية  لدول اخلليج  التعاون  الأبناء دول جمل�س  يحق 
هذه امل�ضابقة ب�ضرط اأن يكونوا مقيمن يف الدولة اإقامة دائمة واأن 
للقراآن  حمّفظة  اأو  حمفظاً  امل�ضابقة  فى  للم�ضاركة  املتقدم  يكون  ال 
الييدولييييية جلييائييزة دبي  امل�ضابقة  �ييضييارك يف  قييد  يييكييون  الييكييرمي واأن ال 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  م�ضابقة  يف  اأو  الكرمي  للقراآن  الدولية 
الدولية للقراآن الكرمي واأن ال يكون قد �ضارك يف الفرع نف�ضه او فرع 
امل�ضاركة  مت�ضابق  لكل  ي�ضمح  كما   ، املا�ضية  امل�ضابقات  يف  منه  اأعلى 

امل�ضت�ضار  اأنفة الذكر.  وقييال  امل�ضابقة  يف فرع واحييد فقط من فييروع 
اإبراهيم حممد بوملحه م�ضت�ضار �ضاحب ال�ضمو حاكم دبي لل�ضوؤون 
الثقافية واالإن�ضانية رئي�س اللجنة املنظمة للجائزة - بهذه املنا�ضبة - 
اإن م�ضابقة ال�ضيخة هند بنت مكتوم للقراآن الكرمي تعترب واحدة من 
اإحدى اأهم الفروع الرئي�ضية للم�ضابقات القراآنية التي تنظمها جائزة 
دبي للقراآن الكرمي على مدار العام خا�ضة واإنها جاءت مبكرمة من 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الييوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" وحرمه �ضمو ال�ضيخة 
املواطنن  كتاب اهلل من  تقديرا حلفظة  اآل مكتوم  بنت مكتوم  هند 
واملقيمن على اأر�س دولة االإمارات .. م�ضريا اإىل اأن امل�ضابقة تعترب 
اإ�ضافة حقيقية اإىل مكرمات �ضموها ال�ضخية يف جمال رعاية حفظة 
وح�ضن  جتييويييده  على  وحتفيزهم  وت�ضجيعهم  ورعايتهم  اهلل  كتاب 

تاوته والعمل باأحكامه . 

 املعا�صات ت�صيف خا�صية اخلتم الرقمي ل�صهادة ملن يهمه االأمر
•• �أبوظبي-و�م

اإ�ضدار �ضهادة  اأ�ضدرت حتديثاً على خدمة  العامة للمعا�ضات والتاأمينات االجتماعية  الهيئة  اأعلنت 
اإىل �ضهادة املعا�س التقاعدي وهي ال�ضهادة التي   )eSeal( باإ�ضافة اخلتم الرقمي ملن يهمه االأمر 
امل�ضجلن  وامل�ضتحقن  باملتقاعدين  اخلا�س  االإلكرتوين  الربيد  اإىل  �ضهري  وب�ضكل  ا�ضتباقياً  ت�ضل 
التي  ال�ضهادة  اأن  يف  اأهميته  يتمثل  ال�ضهادة  على  الرقمي  اخلتم  اأن  الهيئة  واأو�ضحت  الهيئة.  لدى 
يتم اإ�ضدارها اإىل املتقاعدين وامل�ضتحقن وتقدم ملن يهمه االأمر، مل تعد هناك حاجة اإىل التحقق 
من �ضحتها من قبل الهيئة، واأ�ضبح ذلك متاحاً من خال اأيقونة التحقق من امل�ضتندات على موقع 
البيانات وحمايتها،  اأميين  ترفع من م�ضتوى  االإجيييراءات  هييذه  بيياأن  الهيئة  واأفيييادت  الرقمية.  الهوية 
اجلهات  يف  بها  املعمول  امل�ضتندات  �ضحة  من  بالتحقق  اخلا�ضة  االإجييييراءات  من  الكثري  وتخت�ضر 
املبتكرة  االأنظمة  خييال  من  البيانات  مع  التعامل  يف  التطور  م�ضتوى  تعك�س  اأنها  كما  احلكومية، 
واحلديثة، والتي جاءت هنا ثمرة لتعاون م�ضرتك بن هيئة تنظيم االت�ضاالت واحلكومة الرقمية، 

وهيئة اأبوظبي الرقمية، وهيئة دبي الرقمية.
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•• �لقاهرة-و�م

اأكد معايل اأحمد بن حممد اجلروان 
للت�ضامح  اليييعيييامليييي  املييجييليي�ييس  رئييييي�ييس 
االإماراتية  العاقات  متانة  وال�ضام 
- امل�ضرية والتي اأر�ضى اأ�ض�ضها القائد 
بن  زاييييد  ال�ضيخ  لييه  املييغييفييور  املوؤ�ض�س 
ثراه  اهلل  طيب   " نهيان  اآل  �ضلطان 
باالأخوة  " وات�ضمت على مدى عقود 

وال�ضراكة واملحبة والتعا�ضد. 
و قال اجلروان يف ت�ضريح له مبنا�ضبة 
دعوته للم�ضاركة بفعاليات االحتفال 
مبرور 50 عاماً على قيام العاقات 
بييفيينييدق الريتز  امليي�ييضييرييية االإميياراتييييية 
كارتون بالعا�ضمة امل�ضرية القاهرة : 
االإماراتية  امل�ضرية  العاقة  " ت�ضهد 
فيي�ييضييا جييديييدا ميين فيي�ييضييول متيزها 
ال�ضمو  �ضاحب  ميين  بدعم  وجتييذرهييا 
نهيان  اآل  زايييييد  بييين  حمييمييد  اليي�ييضيييييخ 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" وفخامة 
رئي�س  ال�ضي�ضي  الفتاح  عبد  الرئي�س 
جمهورية م�ضر العربية تعزز خاله 

املتينة ما  وال�ضراكة  امل�ضارك  التعاون 
اأ�ضهم يف االنطاق �ضوب اآفاق رحبة 
يف املجاالت االقت�ضادية و االجتماعية 
ال�ضعبن  �ييييضييييالييييح  يف  يييي�يييضيييب  مبيييييا 
االأجيال  م�ضتقبل  ويخدم  ال�ضقيقن 
القادمة يف البلدين واملنطقة والعامل 
املبذولة  بيياجلييهييود  ميي�ييضيييييداً   .. كييكييل 
ميين اأجيييل مييزيييد ميين اليي�ييضييراكييات بن 

االإمارات وم�ضر يف املجاالت كافة. 

•• �أبوظبي-و�م

الوطن  �ييضيينييدوق  اإدارة  جمل�س  عييقييد 
للعام  الثالث  الييدوري  اجتماعه  اأم�س 
نهيان  ال�ضيخ  معايل  برئا�ضة   2022
الت�ضامح  وزيييير  نهيان  اآل  مييبييارك  بيين 
اإدارة  جمييليي�ييس  رئييييي�ييس   ، والييتييعيياييي�ييس 
الييوطيين، وذليييك مبقر وزارة  �ييضيينييدوق 

الت�ضامح والتعاي�س يف اأبوظبي.
االجيييتيييمييياع عر�س  اأجيييينييييدة  و�ييضييمييلييت 
 2022 الثالث  تقرير االإجناز للربع 
ليي�ييضيينييدوق الييوطيين، واليينييظيير يف اإعيييادة 
واملخاطر  الييتييدقيييييق  جليينيية  تيي�ييضييكيييييل 
ال�ضعار  واعييتييميياد  اليييوطييين،  ليي�ييضيينييدوق 
اجليييييييدييييييييد، املييييييوقييييييع االإلييييييييكييييييييرتوين، 
امل�ضتقبلية  اخليييطيييط  وا�يييضيييتيييعيييرا�يييس 

لل�ضندوق خال املرحلة املقبلة.
خليل  الدكتور  معايل  االجتماع  �ضم 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الييفييوالذي 
كل  �ضعادة  وع�ضوية  الوطن  �ضندوق 

ميين الييدكييتييورة اأمييييينيية اليير�ييضييتييميياين، و 
والدكتورة  حييرمييل،  بيين  علي  الدكتور 
الظاهري،  و�ضعيد  امليينيي�ييضييوري،  حيييواء 
القرقاوي  ويا�ضر  القا�ضي،  وحممد 
معايل  وافتتح  ال�ضندوق.  عييام  مدير 
بيين مييبييارك االجتماع  نييهيييييان  اليي�ييضيييييخ 
امل�ضتجدات  ميين  جييمييليية  بييا�ييضييتييعييرا�ييس 
ال�ضندوق،  على �ضعيد جماالت عمل 
ال�ضندوق  اأهيييييييييداف  عيييليييى  واأثيييييرهيييييا 
معاليه  ودعيييا  امل�ضتقبلية.  وتطلعاته 
الييييقييييطيييياعييييات  عييييلييييى  اليييييرتكيييييييييييز  اإىل 
والتعليم  ال�ضحة  اال�ضرتاتيجية مثل 
يراعي عدم  املبذول  اجلهد  اأن  بحيث 
تكرار اأو ت�ضارب اأو ازدواجية مع عمل 
على  م�ضددا  حالياً،  القائمة  اجلهات 
تلك  مييع  والييتييكييامييل  التن�ضيق  اأهييمييييية 
امل�ضرتك،  العمل  خييال  ميين  اجلييهييات 
بيياأهييمييييية دور اليي�ييضييراكييات مع  مييوجييهييا 
اأهداف  لتحقيق  املجتمعية  املوؤ�ض�ضات 
اأن جميياالت عمل  واأو�ييضييح  ال�ضندوق. 

يف  تتمثل  الييتييي  الرئي�ضية  ال�ضندوق 
اخلا�س،  بالقطاع  املواطنن  توظيف 
االإبييداع واالبتكار لدى  ودعييم وتعزيز 
وتعزيز  اجلييامييعييات،  وطييياب  ال�ضباب 
جهودا  تتطلب  الوطنية،  الهوية  قيم 
ال�ضندوق  حيير�ييس  مييوؤكييدا   .. �ضخمة 
اأعماله وخطواته  اأن تت�ضق كافة  على 
مع الروؤية احلكيمة لقيادتنا الر�ضيدة 
ليي�ييضييالييح الوطن  تييعييمييل دائيييميييا  اليييتيييي 
اأبييينيييائيييه. وثمن  وميي�ييضييتييقييبييليية ورفييياهييية 
معاليه اهتمام كافة جمال�س االأعمال 
ال�ضندوق  مييع  بييالييتييعيياون  اليييدولييية،  يف 
وترحيبها بتوظيف املواطنن، بعد اأن 
يتم تاأهيلهم وتدريبهم ب�ضكل منا�ضب، 
بالنماذج  االحتفاء  اأهمية  اإىل  م�ضريا 
ال�ضندوق  تييبيينيياهييا  اليييتيييي  اليينيياجييحيية 
باهرة  جناحات  حتقق  اأن  وا�ضتطاعت 
واأهمية االإعان عنها لكي تكون املثال 
اليييييذي يخطون  لييليي�ييضييبيياب  والييينيييميييوذج 
العمل.  �ييضييوق  يف  االأوىل  خييطييواتييهييم 

وعرب معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك 
املخل�ضة  للجهود  تقديره  عميق  عن 
اإدارة  اأعيي�ييضيياء جمييليي�ييس  يييبييذلييهييا  الييتييي 
امل�ضاهمن  وكييافيية  اليييوطييين،  �ييضيينييدوق 
والييييداعييييميييين لييليي�ييضيينييدوق ، واليييذيييين 
كبرية  اإيجابية  اآثيييار  جلهودهم  كانت 
�ضباب  ل�ضالح  ال�ضندوق  اإجنيييازات  يف 
الوطن  �ييضيينييدوق  اأن  مييوؤكييدا  الييوطيين، 
ترحب  �ضاخمة  من�ضة  دائييمييا  �ضيظل 
االإمييييارات، من  اأبيينيياء  ميين  بامل�ضاهمات 
التي  ال�ضامية  االأهيييداف  اأجييل حتقيق 
وتدريب  لتاأهيل  اليي�ييضيينييدوق  يتبناها 
الكفاءات الوطنية ال�ضابة، مبا يتنا�ضب 
مع متطلبات واحتياجات �ضوق العمل 
مداركهم  وتيييو�يييضيييييييع  امليي�ييضييتييقييبييل،  يف 
نحو  ومعارفهم  بعلومهم  واالرتييقيياء 
اأكيييير احييرتافييييية متكنهم  ميي�ييضييتييويييات 
من اقتحام خمتلف املجاالت املتوفرة 

ب�ضوق العمل املحلي والعاملي.
وقيادتنا  اهلل  نعاهد  " اإننا   : واأ�ييضيياف 

يف  اجلييهييود  كافة  بييذل  على  الر�ضيدة، 
ر�ضالتنا  نحقق  كييي  الييوطيين،  �ضندوق 
اأن تكون دولة  االإ�ييضييهييام يف  املييقييررة يف 
االإميييييييييييارات، دائييييميييياً منييييوذجيييياً فيييرييييداً 
والتنمية  الناجح،  االبتكار  ورائييداً، يف 
�ضبيًا  ذلييييك  ييييكيييون  واأن  امليييرميييوقييية، 
من  ومتكينه  االإنيي�ييضييان  لبناء  وو�ضيلة 
وملجتمعه  لنف�ضه  اأفيي�ييضييل  حييييياٍة  اأجيييل 
ولنتذكر  فيييييه،  يعي�س  اليييذي  وللعامل 
دائيييمييياً اأن جنييياح �ييضيينييدوق اليييوطييين يف 
هذا امل�ضعى اإمنا يدعم قدرات املجتمع 
الع�ضر  متطلبات  كافة  مواجهة  على 
الأبنائه  اهلل  وهيييبيييه  ميييا  كيييل  واإطيييييياق 
من  واإمكانات".  طيياقييات  ميين  وبيينيياتييه 
اإدارة  جمل�س  اأعيي�ييضيياء  اأ�ييضيياد  جانبهم 
باالجتماع  امل�ضاركون  الوطن  �ضندوق 
نهيان  ال�ضيخ  ملعايل  املثمرة  باجلهود 
االأثر  اأبلغ  لها  كان  والتي  مبارك،  بن 
يف تفعيل قدرات ال�ضندوق، واإمكاناته 
ليي�ييضييالييح �ييضييبيياب اليييوطييين، مييين خال 

�ضواء  والربامج  املبادرات  من  العديد 
موؤكدين  وخيييارجيييهيييا،  اليييدولييية  داخييييل 
مع  امل�ضتمر  العمل  على  عزمهم  على 
التي  االأهييداف  معاليه، لتحقيق كافة 
ظل  يف  الوطن،  �ضندوق  الأجلها  اأن�ضاأ 
احلكيمة  وروؤيييتييهييا  الر�ضيدة  قيادتنا 

من اأجل م�ضتقبل االإمارات واأبنائها.
من جهته قدم �ضعادة يا�ضر القرقاوي 

املجل�س  الأعييي�يييضييياء  مييفيي�ييضييًا  عييير�يييضييياً 
م�ضحوباً باجلداريات التي مت اإعدادها 
ت�ضتعر�س  والييييتييييي  اليييغييير�يييس،  ليييهيييذا 
الوطن  وتييطييور �ييضيينييدوق  ق�ضة جنيياح 
واالأرقييييام،  باحلقائق  عمله  وجمييياالت 
الثاثة  العمل  تغطي جماالت  والتي 
واأبدى  االأربييعيية،  امل�ضتهدفة  والييفييئييات 
عر�ضه  مت  مليييا  ارتييييياحييهييم  االأعييي�يييضييياء 

يف  املييبييذول  باجلهد  م�ضيدين  عليهم 
خمييتييلييف جميييياالت الييعييمييل وامليييبيييادرات 
القرقاوي  قييام  كما  ا�ضتعر�ضها.  التي 
بيييعييير�يييس اليييهيييويييية امليييرئييييييية اجليييدييييدة 
واملوقع  ال�ضعار  فيها  مبييا  لل�ضندوق 
االإليييكيييرتوين، وبييعييد مناق�ضة ذلييك مت 
ال�ضادة  اليي�ييضييعييار وامليييوقيييع ميين  اعييتييميياد 

االأع�ضاء باالإجماع.

•• �أبوظبي-و�م

ممثلة   - الييييدفيييياع  وزارة  اأطيييليييقيييت 
لات�ضال  الييتيينييفيييييذييية  االإدارة  يف 
"حماة  تطبيق  اأميي�ييس   - الييدفيياعييي 
بطاقة  مب�ضروع  اخلييا�ييس  الوطن" 
اأطلقته  اليييييذي  الوطن"  "حماة 
خلدمة   2015 عييييام  يف  اليييييييوزارة 
اأبناء القوات امل�ضلحة، وذلك خال 
الوزارة  نظمتها  خا�ضة  احتفالية 
لييتييكييرمي اليي�ييضييركيياء امليي�ييضيياهييميين يف 
امل�ضروع بفندق نادي �ضباط القوات 

امل�ضلحة )اإرث( يف اأبوظبي. 
وقييييال الييعييميييييد اليييركييين خييالييد علي 
ال�ضميطي رئي�س االإدارة التنفيذية 
الدفاع  وزارة  احتفال  اإن  لييامييداد 
ياأتي �ضمن النجاحات التي حققها 
مييي�يييضيييروع بيييطييياقييية حييييميييياة اليييوطييين 
تنفيذ  الييييييوزارة يف  جييهييود  و�ييضييميين 
رامييييييية خليييدمييية حاملي  مييييبييييادرات 

حكومة  لييروؤييية  وحتقيقا  البطاقة 
املتحدة  الييعييربييييية  االإميييييييارات  دوليييية 
ال�ضيخ  اليي�ييضييمييو  �يييضييياحيييب  بيييقيييييييادة 
رئي�س  نييهيييييان،  اآل  زاييييد  بيين  حممد 
و�ضاحب  اهلل،  حييفييظييه  اليييييدولييييية، 

اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
الدولة، رئي�س  مكتوم، نائب رئي�س 
رعاه  دبييي،  حاكم  الييييوزراء،  جمل�س 
اأحمد  بيييين  حميييميييد  ومييييعييييايل  اهلل، 
الدولة  وزيييير  الفا�ضي  اليييبيييواردي 

التي  الييروؤييية  تلك  الييدفيياع،  ل�ضوؤون 
االإيجابية  لييرت�ييضيييييخ  دومييييا  تييهييدف 

وتكرمي من ي�ضتحق التكرمي. 
واأكيييييييييييد الييييعييييميييييييييد الييييييركيييييين خييياليييد 
الوطن  حماة  بطاقة  اأن  ال�ضميطي 

على  كيييييبيييييرية  حيييقيييقيييت جنيييييياحييييييات 
م�ضتوى الدولة واأ�ضهمت يف تقدمي 
حلاملي  ح�ضرية  وخييدمييات  مييزايييا 
الثامن  يف  اإطاقها  منذ  البطاقة 
اأن  اإال   ،  2015 عييييام  يييونيييييو  مييين 
الطريق مازال طويا حيث نهدف 
اخلدمات  مب�ضتوى  االرتيييقييياء  اإىل 
املنافع  املزايا من  احلالية وحتقيق 

املتبادلة حلاملي البطاقة. 
الذكي  التطبيق  اإطييياق  اإن  وقيييال 
جاء  الوطن"  "حماة  ليييبيييطييياقييية 
بالتعاون مع ال�ضريك اال�ضرتاتيجي 
متتلك  مايز" التي  اك�ضرتا  "ايرن 
خييييييربة طيييوييييلييية يف هييييييذا املييييجييييال، 
البطاقة  حاملو  �ضيتمكن  وبييذلييك 
االطاع  من  التطبيق  م�ضتخدمو 
واخل�ضومات  العرو�س  كافة  على 
خمتلف  يف  واأحيييدثيييهيييا  امليييطيييروحييية 
بكل مرونة  الييدوليية  الييقييطيياعييات يف 

و�ضهولة . 

متمثلة  الدفاع  وزارة  حر�س  واأكييد 
على  لاإمداد  التنفيذية  االإدارة  يف 
مع  اال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  تعزيز 
العام  القطاعن  موؤ�ض�ضات  خمتلف 
يف  بفعالية  ي�ضاهم  مبييا  واخلييا�ييس 
اأف�ضل  وتييقييدمي  التطوير  م�ضرية 
القوات  الأبييينييياء  امليييزاييييا واخليييدميييات 

امليي�ييضييلييحيية حييميياة اليييوطييين.  وكرمت 
ال�ضركات  ميييين  اليييعيييدييييد  اليييييييييوزارة 
واملوؤ�ض�ضات امل�ضاركة يف بطاقة "حماة 
اإعمار،  جمييمييوعيية  وهيييي:  الوطن" 
وجمموعة  احلييبييتييور،  وجمييمييوعيية 
امل�ضعود، وطريان االحتاد، وموؤ�ض�ضة 
و�ضركة  لييياإتييي�يييضييياالت،  االإميييييييييارات 

�ضنرت،  وهييوم  املتكاملة،  االإت�ضاالت 
وجمموعة  الفطيم،  ايكيا  و�ضركة 
فنادق ومنتجعات IHG، وجامعة 
اأبيييوظيييبيييي، واأبييييييراج االحتييييياد، وفرح 
اكيي�ييضييبييريييينيي�ييضييز، و�ييضييركيية اييييدييييال، 
لاكرتونيات،  جييلييف  و�ييضيياميي�ييضييوجن 

ومنتجع الفر�ضان الريا�ضي. 

•• �أبوظبي –�لفجر:

اأبوظبي  مييدييينيية  بييلييدييية  افييتييتييحييت 
بالتعاون مع �ضركة االإمارات العاملية 
مدينة  يف  جييديييداً  ملعباً  لاأملنيوم 
اإطييار تعزيز  ال�ضمحة، وذلييك �ضمن 
مكونات  بييين  امليي�ييضييرتكيية  املييييبييييادرات 
اإ�ضعاد  اإىل  والييييهييييادفيييية  امليييجيييتيييميييع، 
الريا�ضية  املرافق  وتوفري  ال�ضكان 
والرتفيهية التي من �ضاأنها خدمة 
املجتمع واإتاحة اخليارات الرتفيهية 

والريا�ضية املتعددة.

الريا�ضي  املرفق  هذا  افتتاح  وياأتي 
تيياأكيييييداً عييلييى اأهييمييييية الييتييعيياون بن 
املجتمع  ومكونات  قطاعات  جميع 
من  التي  وامل�ضاريع  املبادرات  لدعم 
�ضاأنها االرتييقيياء بييجييودة احلييييياة من 
وريا�ضية  ترفيهية  منظومة  خال 
وتعزز   ، اليي�ييضييكييان  احييتييييياجييات  تلبي 
قيم امل�ضوؤولية املجتمعية وامل�ضاهمة 
يف  ال�ضاملة  امل�ضتدامة  التنمية  يف 

اأبوظبي.
وكانت بلدية مدينة اأبوظبي و�ضركة 
االإمارات العاملية لاأملنيوم قد وقعتا 

�ضابقاً اتفاقية ت�ضتهدف بناء ملعب 
ال�ضمحة،  مدينة  غييرب  يف  متكامل 
حيث اكتملت موؤخراً جميع االأعمال 
للملعب  واخليييدمييييييية  االإنييي�يييضيييائييييييية 

واأ�ضبح جاهزاً ال�ضتقبال الزوار.
وجييييييياءت االتيييفييياقييييييية �ييضييميين اإطيييييار 
والتعاون  ال�ضراكة  عيياقييات  تعزيز 
قيم  لتفعيل  املهمة  املييوؤ�ييضيي�ييضييات  مييع 
وتوظيفها  املجتمعية  امليي�ييضييوؤولييييية 
والتنمية،  امليييجيييتيييميييع  خييييدميييية  يف 
منظومة  تييعييزيييز  االأميييييير  وكيييذليييك 
اخلدمية  واملرافق  التحتية،  البنية 

والرتفيهية .
مدينة  بييلييدييية  اأعييربييت  جانبها  ميين 
وتقديرها  �ييضييكييرهييا  عييين  اأبيييوظيييبيييي 
العاملية  االإمييييييارات  �ييضييركيية  حليير�ييس 
مبادرتها  تيينييفيييييذ  عييلييى  ليياأمليينيييييوم 
و�ضعيها  الييييقيييييييييميييية،  امليييجيييتيييميييعييييييية 
للم�ضاركة بفعالية يف حت�ضن جودة 
التنمية  قيم  وتعزيز  ال�ضكان  حياة 

امل�ضتدامة وال�ضاملة يف اأبوظبي.
اأكيييييدت �ضركة  عييلييى اليي�ييضييعيييييد ذاتييييه 
االإميييييييييارات الييعيياملييييية لييياأملييينيييييييوم اأن 
ملعب  بيييينيييياء  ميييي�ييييضييييروع  اإمتييييامييييهييييا 

ريا�ضي يف ال�ضمحة يعك�س التزامها 
املتوا�ضل بدعم املبادرات املجتمعية، 
يف  التنمية  يف  احلقيقية  وامل�ضاهمة 
اأبييوظييبييي و�ييضييواحيييييهييا، ميي�ييضييرية اأن 
جمال  يف  ال�ضركة  م�ضاريع  خارطة 
يوماً  تت�ضع  املجتمعية  امليي�ييضييوؤولييييية 
التي  امل�ضتهدفات  لتحقيق  يوم  بعد 
وتوفري  املجتمع  اإ�ضعاد  �ضاأنها  ميين 
اخلدمية  امليييرافيييق  واأفييي�يييضيييل  اأرقيييييى 
بييالييتييعيياون مييع بلدية  والييرتفيييييهييييية 
املعنية  واملوؤ�ض�ضات  اأبوظبي  مدينة 

االأخرى .
افتتاح  احييتييفييالييييية  اإطييييييار  و�ييضييميين 
القدم،  بكرة  مييبيياراة  اأقيمت  امللعب 

بيييامليييرفيييق اجليييدييييد ، حيث  احيييتيييفييياء 
كييرمييت الييبييلييدييية و�ييضييركيية االإمييييارات 

امل�ضاركة  الييفييرق  لاأملنيوم  العاملية 
والريا�ضين واحل�ضور .

•• �أبوظبي-و�م

ح�ضر معايل الدكتور عبدالرحمن 
بيين عييبييدامليينييان الييعييور وزييييير املييييوارد 
اأم�س  الييبيي�ييضييرييية والييتييوطيين ميي�ييضيياء 
اأقامه  الذي  اال�ضتقبال  االأول حفل 
بييري�ييضييتييولييد �ضفري  اأييييتييين  �يييضيييعيييادة 
الدولة  لييييدى  اليينييميي�ييضييا  جييمييهييورييية 
الوطني  اليييييييوم  مبيينييا�ييضييبيية  وذليييييك 

لباده . 
اأقيم يف  الييذي   - كما ح�ضر احلفل 
فيينييدق الييريييتييز كييارلييتييون اأبييوظييبييي - 
عدد من اأع�ضاء ال�ضلك الدبلوما�ضي 
لدى  املعتمدين  واالأجنبي  العربي 
اأعييمييال من�ضاوين  الييدوليية ورجيييال 
املقيمة  النم�ضاوية  اجلالية  واأبيينيياء 

بالدولة . 
و اأ�يييضييياد اليي�ييضييفييري اليينييميي�ييضيياوي - يف 
كلمة له بهذه املنا�ضبة - بالعاقات 
الثنائية القوية التي تربط النم�ضا 

ودولة االإمارات .. وعرب عن ارتياحه 
اإليه العاقات من تطور  ملا و�ضلت 
ومنيييييياء يف اليييعيييدييييد ميييين امليييجييياالت 
البلدين  خييري  فيه  مييا  لكل  حتقيقا 

وم�ضلحة ال�ضعبن ال�ضديقن. 
واأكد اأن دولة االإمارات تعترب �ضريكا 

املوؤ�ضرات  وتعك�س  لييبيياده  اأ�ضا�ضيا 
العاقات  يف  امليييليييحيييوظ  اليييتيييطيييور 
االقييتيي�ييضييادييية بييين الييبييلييدييين حيث 
حتتل دولة االإمييارات املرتبة االأوىل 
التجارين  ال�ضركاء  اأهييم  قائمة  يف 
االأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  للنم�ضا 

وميينييطييقيية جمييليي�ييس اليييتيييعييياون لدول 
اإىل  ميي�ييضييريا   .. الييعييربييييية  اخلييليييييج 
تو�ضيع  على  بيياده  اهتمام وحر�س 
اآفيييياق الييتييعيياون مييع دولييية االإميييييارات 
تخدم  اليييتيييي  املييييجيييياالت  جييميييييع  يف 
املجاالت  يف  املييتييبييادليية  م�ضاحلهما 

اال�ضتثمارية واالقت�ضادية والطاقة 
والتكنولوجيا  والتعليم  املييتييجييددة 

املتقدمة وغريها . 
بن  العاقات  اأن  �ضعادته  واأ�ييضيياف 
البلدين تقوم على اأ�ض�س متينة من 
املتبادل  والييثييقيية واالحيييييرتام  الييقيييييم 

وامل�ضالح امل�ضرتكة ل�ضمان ا�ضتمرار 
ل�ضعبي  واالزدهيييييار  التنمية  عجلة 
بال�ضيا�ضة  ميي�ييضيييييدا   .. اليييبيييليييديييين 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  احلكيمة 
نييهيييييان رئي�س  اآل  زايييييد  بيين  حمييمييد 

الدولة “حفظه اهلل”. 

نهيان بن مبارك: نثمن جهود كافة ال�صركاء وامل�صاهمني يف �صندوق الوطن

 وزارة الدفاع تطلق التطبيق الذكي لبطاقة حماة الوطن 

تعزيزًا لقيم امل�صوؤولية املجتمعية الهادفة لإ�صعاد ال�صكان

بلدية مدينة اأبوظبي و�صركة االإمارات العاملية لالأملنيوم تفتتحان ملعبًا جديدًا يف ال�صمحة

 وزير املوارد الب�صرية والتوطني يح�صر حفل �صفارة النم�صا

•• دبي-و�م 

مذكرة  والبيئة،  املناخي  التغري  ووزارة  دبييي  ومييييياه  كهرباء  هيئة  وقعت 
تفاهم، بهدف اال�ضتعانة بخربات مركز التقييم والتطوير التابع للهيئة 
امل�ضتوى  �ضمن  الييييوزارة  موظفي  ميين  لعدد  ال�ضلوكية  الييكييفيياءات  لتقييم 
التح�ضن  وجميياالت  القوة  لنقاط  املو�ضوعي  التحديد  بهدف  االإ�ييضييرايف 

لديهم. 
املييهييريي، وزييييرة التغري  التفاهم مييعييايل مييرمي بنت حممد  وقييع مييذكييرة 
الرئي�س  املنتدب  الع�ضو  الطاير،  حممد  �ضعيد  ومعايل  والبيئة،  املناخي 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بح�ضور عدد من م�ضوؤويل اجلانبن. 
وتعقيباً على توقيع هذه االتفاقية، قالت معايل مرمي بنت حممد املهريي: 
لا�ضتثمار  بالغة  اأهمية  نويل  نحن  الر�ضيدة  القيادة  توجيهات  اإطييار  يف 

احلكومية  اال�ضرتاتيجيات  ركيييزت  لطاملا  حيث  الب�ضري  امليييايل  راأ�يييس  يف 
الكوادر الوطنية يف العمل  اأهمية تطوير  اأو املحلية على  �ضواء االحتادية 
احلكومي مبا ي�ضمن تعزيز كفاءة اخلدمات التي نقدمها والو�ضول بها 
اإىل م�ضتويات قيا�ضية. وياأتي التعاون مع مركز التقييم والتطوير التابع 
لهيئة كهرباء ومياه دبي يف اإطار حر�س الوزارة على اال�ضتفادة من خربات 
اأحد اأهم ال�ضركاء اال�ضرتاتيجين يف اإطار التعاون احلكومي امل�ضرتك ومبا 
يتما�ضى مع قيم الوزارة واأهدافها اال�ضرتاتيجية الرامية لرت�ضيخ ثقافة 
االبتكار يف بيئة العمل املوؤ�ض�ضي ومتكن كافة منت�ضبيها من حتقيق اأعلى 
معدالت التميز الوظيفي وفق اأف�ضل ممار�ضات التميز املتبعة يف الدولة. 

ميين جييهييتييه، قيييال مييعييايل �ضعيد حمييمييد الييطيياييير اإن مييذكييرة الييتييفيياهييم بن 
وتوجيهات  روؤيييية  اإطيييار  يف  تيياأتييي  والبيئة  امليينيياخييي  التغري  ووزارة  الهيئة 
اآل نهيان رئي�س  القيادة الر�ضيدة ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 

اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واأخيه  اهلل"،  "حفظه  الدولة 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي" رعاه اهلل"، 
ال�ضراكات اال�ضرتاتيجية بن اجلهات  التكامل احلكومي وتفعيل  لتعزيز 
احلكومية االحتادية واملحلية، حيث نعمل يف هيئة كهرباء ومياه دبي على 
ابتكار وتطوير اخلطط اال�ضتباقية بعيدة املدى التي ر�ضخت ريادتنا على 
والتطوير  التح�ضن  على  الدائم  حر�ضنا  بف�ضل  وذلييك  العاملي،  امل�ضتوى 
الرائدة  التقنيات  واأحيييدث  العاملية  املمار�ضات  الأف�ضل  وتبنينا  امل�ضتمر، 
والتح�ضن  الييقييدرات  وبيينيياء  الب�ضرية  امليييوارد  تطوير  جمييال  يف  واملبتكرة 
باأن تكون  الهيئة  لروؤية  الوطنية، حتقيقاً  امل�ضتمرين لكوادرنا  والتطوير 

موؤ�ض�ضة رائدة عاملياً م�ضتدامة ومبتكرة. 
اخلطط  مع  ومبادراتنا  ا�ضرتاتيجياتنا  تتواءم  الطاير:  معايل  واأ�ييضيياف 
حيث  االإمارات2071"،  "مئوية  ذلك  يف  مبا  الوطنية  واال�ضرتاتيجيات 

نويل اأهمية بالغة لتعزيز التنمية امل�ضتدامة وزيادة االعتماد على الطاقة 
النظيفة باعتبارها ركيزة اأ�ضا�ضية من ركائز اال�ضتدامة، ونعمل على حتقيق 
2050 وا�ضرتاتيجية احلياد  النظيفة  ا�ضرتاتيجية دبي للطاقة  اأهداف 
االإنتاجية  الييقييدرة  ميين   100% لتوفري  دبييي  الإميييارة   2050 الكربوين 
للطاقة من م�ضادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وتن�ضجم مذكرة 
مع  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  مييع  اليييييوم  توقيعها  يتم  التي  التفاهم 
التزامنا الثابت بتبني اأحدث االبتكارات واال�ضتفادة من اأف�ضل املمار�ضات 
مركز  خييال  ميين  وحر�ضنا  الب�ضرية،  امليييوارد  وتطوير  تقييم  يف  العاملية 
التقييم والتطوير التابع للهيئة الذي ي�ضم جمموعة من االخت�ضا�ضين 
تر�ضيخ  على  دولياً،  ومعتمد  موؤهل  اإميياراتييي  وكييادر  املهني  النف�س  علم  يف 
مكانتنا كموؤ�ض�ضة رائدة يف جمال مراكز التقييم والتطوير لدعم اجلهات 

احلكومية و�ضمان م�ضتقبل م�ضتدام الأجيالنا القادمة. 

مذكرة تفاهم بني هيئة كهرباء ومياه دبي ووزارة التغري املناخي والبيئة 

 اجلروان يوؤكد متانة العالقات 
االإماراتية امل�صرية وجتذرها 
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اأخبـار الإمـارات

•• جورج تاون-و�م

التقى �ضعادة �ضالح اأحمد ال�ضويدي 
�ييضييفييري دوليييية االإميييييييارات غيييري املقيم 
رئي�س  علي  عرفان  الدكتور  فخامة 
جمهورية غويانا التعاونية بح�ضور 
مييعييايل بييهييارات جيييييدو نييائييب رئي�س 
اجلمهورية، وذلك بالعا�ضمة جورج 

تاون. 
حتيات  اللقاء  خييال  �ضعادته  ونقل 
�ييضيياحييب اليي�ييضييمييو اليي�ييضيييييخ حمييمييد بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" و �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
رئي�س  نييائييب  مييكييتييوم  اآل  را�يييضيييد  بييين 
الييييدوليييية رئييييييي�يييس جمييليي�ييس اليييييييوزراء 
فخامته  اهلل”اإىل  “رعاه  دبي  حاكم 
باملزيد  و�ضعبه  لييبيياده  ومتنياتهما 

من التقدم واالزدهار. 
�ضعادة  فييخييامييتييه  مييين جييانييبييه حييمييل 
ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  حتياته  ال�ضفري 
نهيان  اآل  زايييييد  بييين  اليي�ييضيييييخ حمييمييد 
اهلل"،  "حفظه  الييييييدوليييييية  رئييييييي�يييس 
و�يييضييياحيييب اليي�ييضييمييو اليي�ييضيييييخ حممد 
رئي�س  نييائييب  مييكييتييوم  اآل  را�يييضيييد  بييين 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

لدولة  ومتنياته  اهلل"،  "رعاه  دبييي 
االإمييارات حكومة و�ضعبا باملزيد من 

التطور والنماء. 
مييييين جيييهيييتيييه اأثييييينيييييى �يييضيييعيييادتيييه على 
جلمهورية  الييينييياجيييحييية  املييي�يييضييياركييية 
اإك�ضبو  معر�س  يف  التعاونية  غويانا 
يف  اأ�ييضييهييمييت  واليييتيييي  دبييييي،   2020

نييقييل اليييعييياقيييات بييين الييبييلييدييين اإىل 
اأرحييب خا�ضة يف املجاالت  م�ضتويات 

االقت�ضادية واال�ضتدامة. 
جرى خال اللقاء بحث �ضبل تطوير 
يف  البلدين  بيين  الثنائية  العاقات 
عدد  ا�ضتعرا�س  و  املجاالت  خمتلف 

من امللفات ذات االهتمام امل�ضرتك. 

•• دبي-و�م

خلفان  بييينيييت  عييييهييييود  مييييعييييايل  اأكييييييييدت 
للتطوير  دوليييييييية  وزييييييييييرة  اليييييروميييييي 
اللجنة  رئي�ضة  وامل�ضتقبل  احلكومي 
احلكومي  الييرقييمييي  لييلييتييحييول  الييعييليييييا 
45 من امل�ضوؤولن  خال اجتماع مع 
املنظمات  وممثلي  العرب  احلكومين 
االإقييليييييمييييية والييييدولييييييييية، وخييييييرباء يف 
الرقمية  "االأجندة  اأن  الرقمي  املجال 
تطويرها  ييييتيييم  الييييتييييي  العربية"، 
املتحدة  االأمم  جليينيية  بيين  بيياليي�ييضييراكيية 
االقت�ضادية واالجتماعية لغربي اآ�ضيا 
العربية،  الييدول  وجامعة  "االإ�ضكوا" 
لتعزيز  رئي�ضياً ومهماً  متثل م�ضروعاً 
التحول الرقمي احلكومي يف املنطقة 
الييعييربييييية.  جييياء ذليييك، خيييال اجتماع 
امل�ضرتكة  الفنية  اللجنة  اأع�ضاء  مييع 
مل�ضروع و�ضع وتطوير وتفعيل االأجندة 
الرقمية العربية، �ضمن اأعمال املوؤمتر 
حول  اخلييرباء  واجتماعات  الت�ضاوري 
العربي  واملنتدى  الرقمية،  االأجيينييدة 
العاملي للتعاون الرقمي والتنمية التي 
بن  بيياليي�ييضييراكيية  دبيييي،  يف  تنظيمها  مت 
واحلكومة  االتيي�ييضيياالت  تنظيم  هيئة 
االإميييارات، واالحتاد  الرقمية يف دوليية 
الييعييربييي ليياقييتيي�ييضيياد الييرقييمييي، وكلية 
احلكومية،  لييياإدارة  را�ضد  بن  حممد 
االأمن  مبعوث  مكتب  مع  وبالتعاون 
يف  للتكنولوجيا  املتحدة  ليياأمم  العام 

نيييييويييورك.  واأكيييدت عهود الييرومييي اأن 
العامل ي�ضهد ت�ضارعا غري م�ضبوق يف 
وترية التغيري، مدفوعاً بالتكنولوجيا 
التي  امليييبيييتيييكيييرة  اليييرقيييمييييييية وحيييليييوليييهيييا 
اخت�ضرت عقوداً من التطور يف �ضنوات 
تت�ضارع  اأن  املتوقع  ميين  والييتييي  قليلة، 
من  واأن  امليي�ييضييتييقييبييل،  يف  اأكييييرب  بيي�ييضييكييل 
هذا  تواكب  اأن  للحكومات  جييداً  املهم 
وحتويلها  التحديات  ملواجهة  التطور 
باأدائها  ترتقي  فيير�ييس  منظومة  اإىل 
املجتمعات،  عييلييى  اإييييجيييابييياً  وتيينييعييكيي�ييس 
وتفعيل  تييطييوييير  اأهييمييييية  اإىل  ميي�ييضييرية 
�ضامل  الييرقييمييييية مبيينييظييور  االأجيييينييييدة 
�ضواء  احلكومي  العمل  جميياالت  لكل 
مناذج  اأو  الت�ضريعات  اأو  ال�ضيا�ضات  يف 
االأعمال اأو حتى الهياكل التنظيمية. 

للتحول  العليا  اللجنة  رئي�ضة  وقالت 
دولة  حكومة  اإن  احلييكييومييي،  الرقمي 
بيياأن حتقيق التحول  تييوؤميين  االإمييييارات 
منهجيات  تييطييوييير  يتطلب  الييرقييمييي 
عييمييل جيييدييييدة، وبييينييياء عييقييلييييية رقمية 
العامل  فيير�ييس  يف  ت�ضتثمر  حييكييومييييية، 
الرقمي وحتولها اإىل عنا�ضر اأ�ضا�ضية 
يف ميينييظييوميية اليييعيييميييل، مبيييا ييي�ييضييهييم يف 
االنتقال من رقمنة االأعمال اإىل تبني 
الرقمنة اأ�ضا�ضا يف التفكري والت�ضميم 

احلكومي. 
وامل�ضتجدات  املييتييغييريات  اأن  واأ�ييضييافييت 
العديد  حتمل  الييعييامل،  بها  مييير  التي 
وم�ضاريع  ملييييبييييادرات  الييتييحييديييات  مييين 

الييتييي تتطلب من  الييرقييمييي،  الييتييحييول 
�ييضييانييعييي اليي�ييضيييييا�ييضييات احلييكييومييييية يف 
مبادرات  على  العمل  العربية  املنطقة 
واملهارات  القدرات  لتطوير  وم�ضاريع 
م�ضرية  احلكومات،  ملوظفي  الرقمية 
الرقمي  اليييتيييحيييول  تيي�ييضييريييع  اأن  اإىل 
وال�ضراكات  الييتييعيياون  تييعييزيييز  يتطلب 
م�ضتوى  على  احلكومات  بن  الهادفة 
ال�ضراكات  دائييييرة  وتييو�ييضيييييع  امليينييطييقيية، 
الييتييكيينييولييوجيييييا يف  الييرقييمييييية ميييع رواد 

القطاع اخلا�س. 
وثمنت عهود الرومي دور جلنة االأمم 
واالجتماعية  االقييتيي�ييضييادييية  املييتييحييدة 
وجامعة  )االإ�ييييضييييكييييوا(  اآ�يييضيييييييا  لييغييربييي 

جهود  تيييعيييزييييز  يف  اليييعيييربييييييية  الييييييييدول 
العربية،  الييرقييمييييية  االأجييينيييدة  تييطييوييير 
للدول  داعييميياً  عيينيي�ييضييراً  �ضتمثل  الييتييي 
التحول  عمليات  ت�ضريع  يف  العربية 
تنظيم  هيييييييئييية  و�ييييضييييكييييرت  الييييرقييييمييييي، 
االت�ضاالت واحلكومة الرقمية وكلية 
ليييياإدارة احلكومية  را�ييضييد  بيين  حممد 
املنظمات  مع  الفاعلة  �ضراكتهما  على 
دعييييم جهود  واليييدولييييييية يف  الييعييربييييية 

ت�ضريع التحول الرقمي. 
علي  الدكتور  �ضعادة  قييال  جهته،  ميين 
التنفيذي  الييرئييييي�ييس  املييييري  �ييضييبيياع  بيين 
لييكييلييييية حميييميييد بيييين را�ييييضييييد ليييييييياإدارة 
من�ضة  �ضتظل  الكلية  اإن  احلكومية 

اإقييليييييمييييية وعيياملييييية ال�ييضييتييعييرا�ييس اأبيييرز 
ويعك�س  التحديات..  ملختلف  احللول 
)املوؤمتر  الأعييمييال  الكلية  ا�ضت�ضافة 
حول  اخلييرباء  واجتماعات  الت�ضاوري 
واملنتدى  العربية  الرقمية  االأجيينييدة 
الرقمي  لييلييتييعيياون  اليييعيييامليييي  اليييعيييربيييي 
نعمل  اليييذي  الييتييوجييه  هييذا  والتنمية( 
على تر�ضيخه يوماً بعد يوم من اأجل 
تعزيز دور الكلية وم�ضاهمتها يف ر�ضم 
بن  للتعاون  اإطييار  وابتكار  ال�ضيا�ضات 
خمييتييلييف االأطييييييراف ذات امليي�ييضييلييحيية يف 
االرتقاء  اأجيييل  ميين  املييجيياالت  خمتلف 
خمتلف  ومنييييييو  احلييييكييييومييييات  بيييييييييياأداء 

القطاعات". 

واأ�ضاف �ضعادته: " �ضعداء اليوم بزيارة 
معايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة 
وامل�ضتقبل  احلكومي  للتطوير  دوليية 
رئي�ضة اللجنة العليا للتحول الرقمي 
احلكومي، للموؤمتر الت�ضاوري يف كلية 
حممد بن را�ضد ليياإدارة احلكومية.. 
�ضيكون  املييوؤمتيير  بيياأن  ثقة  على  ونحن 
التعاون  تييعييزيييز  نييحييو  انييطيياق  نقطة 
التنمية  من  املزيد  اأجييل  من  الرقمي 
املرحلة  خييال  العربية  الييبييلييدان  بيين 

املقبلة". 
ال�ضربيني رئي�س  اأمين  الدكتور  وقال 
املعلومات  تكنولوجيا  �ضيا�ضات  ق�ضم 
املتحدة  االأمم  بييلييجيينيية  واالتييي�يييضييياالت 

لغربي  واالجييتييميياعييييية  االقييتيي�ييضييادييية 
االأجندة  "متثل  "االإ�ضكوا":  اآ�ييضيييييا 
الرقمية العربية التي تقودها اال�ضكوا 
بال�ضراكة  الييعييربييييية  الييييدول  وجييامييعيية 
والعربية  االأممييييييييية  املييينيييظيييميييات  مييييع 
اإطييييييار عييمييل عييربيييييا ميي�ييضييرتكييا طويل 
الرقمية  بالتنمية  للنهو�س  االأجيييل 
التحول  �ييضييواء  مكوناتها  بكل  عموماً 
اأو  الييرقييمييي،  اأو االقييتيي�ييضيياد  الييرقييمييي، 
الرقمية  احلوكمة  اأو  الرقمية  البنية 
اأو االإعام الرقمي، وي�ضمل النهو�س 
الرقمي بكافة القطاعات االقت�ضادية 
وذلك  العربية.  الييدول  يف  واخلدمية 
يتمحور  فيييرييييد  منييييييوذج  خيييييال  ميييين 
حول توحيد الروؤية املتعلقة بالتنمية 
الرقمية على امل�ضتوى العربي، وو�ضع 
اأهداف وغايات لكل حمور من حماور 
زمنية  فرتة  يف  حتقيقه  يتم  االأجندة 

حمددة". 
االإمييييارات  حييكييوميية  "ن�ضكر  واأ�يييضييياف: 
املوؤمتر  تنظيم  على  القائمن  وكافة 
اليييتييي�يييضييياوري واجيييتيييمييياعيييات اخليييييرباء 
العربية  اليييرقيييمييييييية  االأجييييينيييييدة  حيييييول 
للتعاون  الييعيياملييي  الييعييربييي  واملييينيييتيييدى 
كلية  واملتمثلن يف  والتنمية،  الرقمي 
ليييياإدارة احلكومية  را�ييضييد  بيين  حممد 
واحلكومة  االت�ضاالت  تنظيم  وهيئة 
الرقمية و�ضركائنا يف االحتاد العربي 
ليياقييتيي�ييضيياد اليييرقيييميييي.. ونيييقيييدم لهم 
اجلهود  تييوظيييييف  عييلييى  ال�ضكر  جييزيييل 

الإجناح هذا احلدث.. ونتطلع الفرتة 
املقبلة اإىل تنظيم املزيد من االأن�ضطة 
الرقمية  االأجييينيييدة  تيينييفيييييذ  اأجييييل  مييين 
التنمية  من  املزيد  وحتقيق  العربية، 

لكل املنطقة بالتعاون امل�ضرتك". 
يذكر اأن املوؤمتر الت�ضاوري واجتماعات 
امل�ضارات  مييين  عيييييدداً  تييينييياول  اخليييييرباء 
الرقمية  االأجييييينيييييدة  مييييع  امليييرتابيييطييية 
اجتماعا  اأجندته  وت�ضمنت  العربية، 
للمنتدى  الثانية  لييلييدورة  حت�ضرييا 
الرقمي  لييلييتييعيياون  اليييعيييامليييي  اليييعيييربيييي 
عدة  اإىل  اإ�ييضييافيية   ،2023 والتنمية 
من  ن�ضخة  ل�ضياغة  هدفت  فعاليات 
-2023 العربية  الرقمية  االأجيينييدة 
2033، �ضيتم رفعها العتماد جمل�س 
الوزراء العرب لات�ضاالت واملعلومات 
دي�ضمرب  اأواخييييييير  املييقييبييليية  دورتييييييه  يف 
2022، ومن ثم اإطاقها للتنفيذ يف 

الربع االأول من عام 2023. 
م�ضاركة  واملييينيييتيييدى  املييييوؤمتيييير  و�ييضييهييد 
وا�ييييضييييعيييية مليييي�ييييضييييوؤوليييين حيييكيييومييييييين يف 
الييعييربييييية املعنية  اليييييوزارات والييهيييييئييات 
الرقمي،  والييتييحييول  االتيي�ييضييال  بقطاع 
ونخبة من اخلرباء العرب والعاملين 
املنظمات  وممثلي  الرقمي،  املجال  يف 
وال�ضركات  والييييدولييييييييية،  االإقييليييييمييييية 
العاملية واملجتمع التكنولوجي العاملي، 
اجلامعة  وفيييرييييق  االإ�يييضيييكيييوا  وفيييرييييق 
االأجندة  اإعييداد  على  امل�ضرف  العربية 

الرقمية العربية. 

•• دبي-�لفجر:

املزروعي،  مييهييري  �ضيف  الييلييواء  نييا�ييضييد 
يف  ليييليييميييرور  اليييعيييامييية  االإدارة  ميييديييير 
اليي�ييضييائييقيين، احلر�س  دبيييييي،  �ييضييرطيية 
املرور  واأنظمة  بقوانن  االلتزام  على 
لوقاية اأنف�ضهم وم�ضتخدمي الطريق 
ميين احليييوادث املييرورييية، الفييتيياً اإىل اأن 
كافية  ميي�ييضييافيية  تيييرك  "عدم  خمييالييفيية 
اأحد  ُتعد  االأمامية"،  املركبات  خلف 
اأبيييرز اأ�ييضييبيياب احلييييوادث املييرورييية على 
الطرق، وقد تنتج عنها خ�ضائر ب�ضرية 

ومادية.
واأو�ضح اأن خمالفة عدم ترك م�ضافة 
ُتعد  االأمييامييييية،  املركبات  خلف  كافية 
من  قييدراً  تعك�س  التي  املخالفات  من 
عادة  وت�ضفر  االلييتييزام،  وعييدم  التهور 
اأنها  اإىل  الفيييتييياً  حييييييوادث،  وقييييوع  عييين 
اأ�ييضييفييرت �ييضييبيياح اليييييوم اخلييمييييي�ييس، عن 
وقييوع حييادث �ضري بليغ بن �ضاحنتن 
و4 مركبات، يف �ضارع ال�ضيخ حممد بن 
باالجتاه  الرا�ضدية،  ج�ضر  بعد  زايييد، 
�ضخ�س،  وفيياة  عنه  نتج  اأبوظبي،  اإىل 

تراوحت  باإ�ضابات  اآخرين   5 واإ�ضابة 
اأن  والب�ضيطة، م�ضيفاً  املتو�ضطة  بن 
احلادث وقع حينما توقفت احلركة يف 
ال�ضارع ب�ضبب وقوع حادث ب�ضيط بن 
وب�ضبب  املييركييبييات،  ميين  وعيييدد  �ضاحنة 
لل�ضاحنة  الكافية  امل�ضافة  تييرك  عييدم 
ا�ضطدمت  اخلييييلييييف،  ميييين  اليييقيييادمييية 

بحافلة كانت واقفة اأمامه، ثم وا�ضلت 
حمملة  ب�ضاحنة  وا�ضطدمت  �ضريها 
بيياالإ�ييضييميينييت والييطييابييوق، االأميييير الذي 
ت�ضبب يف حدوث اختناقات مرورية يف 

ال�ضارع، وامتدت اإىل �ضوارع اأخرى.
وك�ضفت االإح�ضاءات اخلا�ضة باالإدارة 
الييعيياميية لييلييمييرور يف �ييضييرطيية دبييييي، اأن 

ب�ضبب  وقعت  التي  احلييوادث  اإجمايل 
كافية  ميي�ييضييافيية  تيييرك  "عدم  خمييالييفيية 
خلف املركبات"، منذ بداية العام حتى 
بلغت  املييا�ييضييي،  �ضبتمرب  �ضهر  نييهيياييية 
وفاة  عنها  نتج  مرورياً،  حادثاً   538
اأ�ضخا�س، واإ�ضابة 367 �ضخ�ضاً   10
باإ�ضابات متفاوتة.  ولفت اللواء �ضيف 

املزروعي، اإىل اأن قانون ال�ضري واملرور 
له،  التنفيذية  والييائييحيية  االحتييييادي 
ال�ضائقن  خمييياليييفييية  عيييليييى  ييينيي�ييضييان 
كافية  م�ضافة  تييرك  بييعييدم  املخالفن 
بغرامة  االأميييامييييييية،  امليييركيييبيييات  خييلييف 
نقاط مرورية على  و4  درهم،   400

قائد املركبة.

•• عجمان-و�م

افتتح ال�ضيخ را�ضد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، 
والرو�ضة،  واحلميدية  واجلرف  احلليو  منطقة  يف  �ضكنية  جممعات  حدائق   5
على م�ضاحة 17.000 مرت مربع، وبتكلفة 5 ماين و600 األف درهم وذلك 
يف اإطار حر�س الدائرة على زيادة امل�ضاحات اخل�ضراء يف االإمارة واالرتقاء بها 
لتكون اإحدى اأهم املدن اخل�ضراء يف العامل، والتي يتوفر فيها مقومات العي�س 

االآمن واالأجواء ال�ضحية. 
22 فائزا يف جائزة  لي  النعيمي  ال�ضيخ را�ضد بن حميد  جاء ذلك خال تكرمي 
عجمان للزراعة بدورتها الي 13، بح�ضور �ضعادة عبد الرحمن حممد النعيمي 

لقطاع  التنفيذي  املدير  احلو�ضني  معن  خالد  واملهند�س  الييدائييرة،  عييام  مدير 
الزراعة  اإدارة  مدير  املهريي  �ضيف  واأحييمييد  بالدائرة،  والبيئة  العامة  ال�ضحة 

واحلدائق العامة، ورعاة اجلائزة و�ضركاء النجاح. 
خطة  ت�ضع  الييدائييرة  اأن  النعيمي  حميد  بن  را�ضد  ال�ضيخ  اأكييد  ال�ضدد  هييذا  ويف 
�ضاملة ومتكاملة تغطي كافة مناطق االإمارة، لتوفري متنف�ضات طبيعية لل�ضكان، 
لتكون  ملكافئتها،  وت�ضعى  الزراعة  جمال  يف  الناجحة  النماذج  كافة  وتدعم  كما 
قدوة اإيجابية للجميع، مبيناً اأن اجلائزة جنحت على مدار الدورات املا�ضية يف 
ا�ضتقطاب فئات و�ضرائح املجتمع الرائدة يف جمال احلفاظ على املوارد الطبيعية، 
واخلارجية  الداخلية  واحلييدائييق  امل�ضاجد،  حلييدائييق  امل�ضرقة  ال�ضورة  واأبيييرزت 
والتخطيط يف عجمان، عن  البلدية  دائييرة  رئي�س  املنتجة.  وحتييدث  واحلدائق 

تفا�ضيل احلدائق التي افتتحها خال احلفل، مو�ضحاً اأن الدائرة تهدف جلودة 
احلياة و�ضعادة كل فرد يف املجتمع، وعليه تبنت م�ضاريع حدائق املجمعات ال�ضكنية 
ق�ضاء  ميين  والييعييوائييل ومتكينهم  ليياأطييفييال  اأميياكيين مفتوحة  لتوفري  والييهييادفيية 
اأوقات �ضعيدة و�ضط اأماكن تتوفر فيها امل�ضاحات اخل�ضراء واجلل�ضات واالألعاب 
واملمرات باالإ�ضافة للمواقف.  من جهته قدم اأحمد �ضيف املهريي �ضرحاً مف�ضًا 
حدائق  اإجنيياز  مل�ضاريع  االأوىل  املرحلة  �ضمن  تعد  والتي  احلييدائييق  م�ضروع  عن 
املجمعات، مبيناً اأن الكفاءات املوؤهلة يف الدائرة اأعدت درا�ضة تف�ضيلية للمناطق 
التي ت�ضهد كثافة �ضكانية لتوفري حدائق لل�ضكان، وعليه اأجنزنا حديقتي دبدبا 
وال�ضروق يف منطقة احلليو، وحديقة املحبة يف منطقة اجلرف، وحديقة الزهرة 

يف احلميدية،باالإ�ضافة حلديقة املها يف الرو�ضة. 

•• �ل�سارقة-�لفجر:

جت�ضيدا لروابط االأخوة التي تعك�س العمق االأ�ضيل للعاقات االإماراتية 
الثقايف  والنادي  الطاب  جمل�س  عاما،   50 لي  امتدت  والتي  امل�ضرية 
مبجموعة  يحتفل  ال�ضارقة  بجامعة  الطاب  �ييضييوؤون  بعمادة  امل�ضري 
متنوعة من االأن�ضطة والفعاليات الثقافية والرتفيهية يف "يوم التبادل 
الثقايف االإماراتي امل�ضري"، والذي ح�ضره االأ�ضتاذ الدكتور عيد كنعان، 
القن�ضلية  فييريييد، ممثا عيين  الييطيياب، واالأ�ييضييتيياذ وائيييل  �ييضييوؤون  عميد 
من  كبري  وعيييدد  دبيييي،  يف  العربية  م�ضر  جلمهورية  الييعيياميية  امل�ضرية 

اأع�ضاء الهيئتن التدري�ضية واالإدارية وطلبة اجلامعة.
لكل  الوطني  والن�ضيد  احلكيم  الذكر  من  عطره  باآيات  االحتفال  بدء 

كنعان  عيد  الدكتور  لاأ�ضتاذ  افتتاحية  كلمة  ثم  االإمييارات وم�ضر  من 
رحب فيها بالنيابة عن االأ�ضتاذ الدكتور حميد جمول النعيمي، مدير 
 " قييال:  ثييم  الييكييرمي  وباحل�ضور  امل�ضرية  القن�ضلية  مبمثل  اجلامعة، 
نلتقي اليوم يف ذكرى جت�ضد بناء روابط االأخوة والعمل العربي امل�ضرتك 
العربية،  للعاقات  االأ�ضيل  العمق  يعك�س  والييذي  �ضوره  واأبهى  باأرقى 
القائمة على االحرتام املتبادل وامل�ضلحة الواحدة. حيث ترتبط دولة 
االمارات العربية املتحدة وجمهورية م�ضر العربية بعاقات تاريخية 
ال�ضيخ  له  املغفور  دعائمها  اأر�ضى  عاماً،   50 من  الأكيير  متتد  متميزة 
اإمياناً منه مبكانة م�ضر  ثييراه-  اآل نهيان -طيب اهلل  زايد بن �ضلطان 
بالن�ضبة  “اإن م�ضر  قيييال  حيييييث  الييعييربييي  الييعييامل  يف  املييحييوري  ودورهييييا 
للعرب هي القلب، واإذا توقف القلب فلن تكتب للعرب احلياة"، وتعود 

العاقات الثنائية بن البلدين اإىل ما قبل اإعان احتاد دولة االمارات 
�ضنة 1971 وهي عاقات ت�ضتند اإىل الوعي والفهم امل�ضرتك لطبيعة 
املتغريات االإقليمية والدولية التي �ضهدتها وت�ضهدها املنطقة واأهمية 
التعامل معها ب�ضيا�ضات ومواقف مت�ضقة ومتكاملة تر�ضخ االأمن العربي 

واالإقليمي وحتافظ على ا�ضتدامة التنمية يف دولها."
من جانبه قدم االأ�ضتاذ وائل فريد ال�ضكر جلامعة ال�ضارقة على الدعوة 
الكرمية واالحتفال، واأكد على قوة العاقات امل�ضرية االإماراتية على 
مر الي 50 عاما املا�ضية، وهي من النماذج التي حتتذى بها على امل�ضتوى 
االإقليمي والدويل وي�ضودها احلب واملودة واالأخوة بن البلدين، ودائما 
واالأخوة  الييثيياين،  بلدهم  هييي  االإمييييارات  دوليية  بيياأن  ي�ضعرون  امل�ضريون 
االإماراتين كذلك مرحب بهم يف بلدهم الثاين م�ضر، ونعتز يف م�ضر 

اأن يدمي هذه  ونفتخر بقادة دوليية االإمييارات وحبهم مل�ضر، وندعو اهلل 
العاقات الطيبة بن ال�ضعبن.

الثقافية  والفعاليات  االأن�ضطة  ميين  متنوعة  جمموعة  اليييييوم  ت�ضمن 
فيلم  احل�ضور  �ضاهد  ثييم  للبلدين،  الرتفيهية  الييرتاثييييية  والييعييرو�ييس 
لقادة  امل�ضري  ال�ضعب  البلدين وحب  الرتابط بن  ق�ضري يج�ضد قوة 
زايييد بن  ال�ضيخ  بيياإذن اهلل  له  املغفور  االإميييارات منذ عهد  دوليية  و�ضعب 
الطاب  رئي�س جمل�س  �ضلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، ثم حتدث 
البلدين  اإجنيييازات  اأهييم  عن  باجلامعة  امل�ضري  الثقايف  اليينييادي  وممثل 
االإمييارات وم�ضر،  الييذي ت�ضهده كل من  يف خمتلف املجاالت، والتطور 
التنمية  دفع عجلة  البلدين يف  الرا�ضخة بن  االأخوية  العاقات  ودور 

والتطور. 

جامعة ال�صارقة ت�صارك احتفاالت الدولة بالعالقات االإماراتية امل�صرية

را�صد بن حميد يفتتح 5 حدائق �صكنية بتكلفة 5.6 مليون درهم 

نتج عنه وفاة و5 اإ�صابات

حادث بليغ يت�صبب يف ازدحام مروري يف �صارع ال�صيخ حممد بن زايد

عهود الرومي: االأجندة الرقمية العربية م�صروع مهم لتعزيز التحول الرقمي احلكومي 

 وكيل وزارة الدفاع يزور معر�س 
الدفاع �صاها اإك�صبو 2022 الرتكي 

ا�ضطنبول-وام

الدفاع وفييداً من كبار �ضباط  تراأ�س �ضعادة مطر �ضامل الظاهري وكيل وزارة 
للدفاع   "2022 اإك�ضبو  "�ضاها  معر�س  افتتاح  حل�ضور  اليييوزارة  وميي�ييضييوؤويل 
والطريان الذي انطلقت فعالياته يف ا�ضطنبول برتكيا مب�ضاركة ما يزيد عن 

 . دولة   57 من  اأجنبية،   250 و  حملية  �ضركة   750
ي�ضتمر املعر�س حتى 28 اأكتوبر احلايل ويهدف اإىل جذب 30 األف زائر من 

اأ�ضحاب االخت�ضا�س يف القطاع. 
املعر�س  هام�س  على  الدفاع  وزارة  وكيل  الظاهري  �ضامل  مطر  �ضعادة  والتقى 
الرتكية،  الدفاعية  ال�ضناعات  هيئة  رئي�س  دمييري  ا�ضماعيل  الدكتور  �ضعادة 
الدفاعية  املييجيياالت  يف  خا�ضة  تعزيزها  و�ضبل  التعاون  عاقات  بحث  وجييرى 
والع�ضكرية، وتبادل وجهات النظر يف عدد من الق�ضايا ذات االهتمام امل�ضرتك. 

كما التقى �ضعادته �ضعادة حم�ضن دبري نائب وزير الدفاع الرتكي . 
جرى خال اللقاء - الذي ح�ضره عدد من كبار ال�ضباط - ا�ضتعرا�س اأوجه 
التعاون  اآفيياق  بحث  اإىل  اإ�ضافة  بتطويرها،  الكفيلة  وال�ضبل  امل�ضرتك  التعاون 
يف جمال ال�ضناعات الع�ضكرية.  واأكد الظاهري عمق العاقة التاريخية بن 
التعاون  اأوجيييه  تعزيز  واأهمية  واالأميينييي  الدفاعي  املييجييال  يف  ال�ضيما  البلدين 
و�ضبل  وتركيا  االإميييارات  دوليية  بن  القائمة  املتميزة  اال�ضرتاتيجية  وال�ضراكة 

تعزيزها وتطويرها مبا يخدم امل�ضالح الوطنية للبلدين ال�ضديقن. 
بعدها قام الظاهري بجولة يف املعر�س �ضملت عددا من اأجنحة الدول ومن�ضات 
عر�س ال�ضركات الرتكية واالإقليمية والدولية املتخ�ض�ضة يف جمال ال�ضناعات 
اأحيييدث االأ�ضلحة واملييعييدات وغييريهييا، واآخييير ما  الييدفيياعييييية، اطييلييع خالها على 

تو�ضلت اإليه تقنيات ال�ضناعات يف قطاع الدفاع والطريان. 

 �صفري االإمارات يلتقي رئي�س غويانا التعاونية 
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي –�لفجر:

�ضاحي  الفريق  معايل  مكتب  د�ضن 
ال�ضرطة  رئي�س  نائب  متيم،  خلفان 
العام بدبي، ومركز تريندز  واالأمن 
تعاونهما  واال�ييضييتيي�ييضييارات  لييلييبييحييوث 
الييبييحييثييي بيييياإطيييياق مييييوؤ�ييييضييييَرْي قوة 
التعاون وال�ضراع بن الدول بهدف 
بن  وال�ضراع  التعاون  درجيية  قيا�س 
اليييييدول، مبييا ييي�ييضيياعييد �ييضييّنيياع القرار 
ديناميات  فييهييم  عييلييى  واليييبييياحيييثييين 
واجتاهاتها  الييييدول  بيين  الييعيياقييات 

امل�ضتقبلية.
خييييال  املييييوؤ�ييييضييييرييييين  اإطيييييييييياق  ومت 
الييفييريييق �ضاحي  مييعييايل  ا�ييضييتييقييبييال 
مبقر  ميييكيييتيييبيييه،  يف  متيييييييم  خيييليييفيييان 
وفداً  دبييي،  ل�ضرطة  العامة  القيادة 
الدكتور  بييرئييا�ييضيية  "تريندز"  مييين 
الرئي�س  اليييعيييليييي  عييييبييييداهلل  حميييميييد 
روؤ�ضاء  للمركز وعدد من  التنفيذي 
املركز.  اإدارات  ومديري  القطاعات 
ويييهييدف »مييوؤ�ييضيير قيييوة الييتييعيياون بن 
قوة  ميي�ييضييتييوى  قيييييا�ييس  اإىل  الييييييدول« 
اليييعييياقيييات واليييتيييعييياون بييين الييييدول 

م�ضتوى  انخف�س  حييال  يف  والتنبيه 
وتقديرات  درا�ييضييات  وعمل  التعاون، 
لتعزيز  تييو�ييضيييييات  وتييقييدمي  مييوقييف 
تعزيز  ي�ضهم يف  الييتييعيياون، مبييا  هييذا 
االإقليمي  واال�ضتقرار  ال�ضام  حالة 
بن  الييتييعيياون  و�ضيت�ضمن  والييعيياملييي. 
اإ�ضدار  اليي�ييضييدد،  هيييذا  اجلييانييبيين يف 
تييقييدييير نيي�ييضييف �ييضيينييوي عييين تطور 
الييدول وماآالته،  التعاون بن  درجيية 
وتييقييارييير وتييقييديييرات طييارئيية ح�ضب 
يقارن  �ييضيينييوي  وتيييقيييريييير  احليييياجيييية، 
والرتاجع  الييتييعيياون  مييراحييل  تييطييور 
يف عاقات الدول املختلفة املختارة، 

وا�ضت�ضراف م�ضتقبلها.
جمموعة  اإىل  املييييوؤ�ييييضيييير  وييي�ييضييتيينييد 
م�ضتويات  تقي�س  رئي�ضية  موؤ�ضرات 
خمتلفة،  جميييييييياالت  يف  الييييتييييعيييياون 
االقت�ضادي،  امليييجيييال  ذلييييك  يف  مبيييا 
والييييدبييييلييييومييييا�ييييضييييي، والييي�يييضيييييييا�يييضيييي، 
والعلمي،  واالأميييينييييي،  والييعيي�ييضييكييري، 
والتكنولوجي، والثقايف واالجتماعي، 
واالإعامي، والق�ضائي، والريا�ضي، 
امل�ضتوى  عييلييى  الييتييعيياون  جييانييب  اإىل 

ال�ضعبي.

اأما »موؤ�ضر قوة ال�ضراع بن الدول«، 
فيهدف اإىل التنبيه يف حالة ت�ضاعد 
اليي�ييضييراع والييتييوتيير، ور�ييضييم خريطة 
تفاعلية الأبرز بوؤر ال�ضراع، مع عمل 
درا�ييضييات وتييقييديييرات مييوقييف تو�ضح 
اإقليًما  اليي�ييضييراع  هيييذا  تيياأثييري  درجييية 
لكيفية  تو�ضيات  وتييقييدمي  ودوليييًييييا، 
تقليل حدة هذه ال�ضراعات اأو حلها، 
والعاملي،  االإقليمي  لل�ضام  تعزيًزا 
الييتييقييليييييل مييين حدة  االأقيييييل  عييلييى  اأو 

تاأثرياتها على امل�ضتويات كافة.
ويت�ضمن هذا املوؤ�ضر و�ضع خريطة 
تييفيياعييلييييية، حميييّدثييية بيي�ييضييفيية دورييييية، 
الأهيييييييم بيييييييوؤر اليييي�ييييضييييراع والييييتييييعيييياون، 
�ييضيينييوي عن  تييقييرييير ن�ضف  وتييقييدمي 
وتقارير  ومييياآالتيييه،  اليي�ييضييراع  تييطييور 
احلاجة  ح�ضب  طييارئيية  وتييقييديييرات 
ت�ضهدها  الييتييي  اليييتيييطيييورات  ملييواكييبيية 
الييعيياقييات اليي�ييضييراعييييية بيين اليييدول، 
اإ�ضافة اإىل اإعداد كتاب �ضنوي يقارن 
وي�ضت�ضرف  ال�ضراع،  مراحل  تطور 
م�ضتقبله، مع تو�ضيح حدود تاأثريه 

حملًيا واإقليًما وعاملياً.
�ضبعة  اإىل  ال�ضراع  موؤ�ضر  وي�ضتند 

التجيي�س  هييييي:  رئييييي�ييضييييية  حمييييياور 
الدبلوما�ضية،  واالأدوات  االإعامي، 
والييييقيييي�ييييضييييائييييييييية، واالقييييتيييي�ييييضييييادييييية، 
التهديد  اإىل  اإ�ضافة  وال�ضيربانية، 
واال�ضتخدام  الييييقييييوة،  بييا�ييضييتييخييدام 
الييفييعييلييي لييهييا. وبييهييذه امليينييا�ييضييبيية عرب 
معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم، 
العام  واالأميين  ال�ضرطة  رئي�س  نائب 
بدبي، عن تقديره جلهود "تريندز" 
البحثية وامل�ضتوى الذي و�ضلت اإليه 
منتجاته البحثية من كفاءة ومهنية، 
بتد�ضن  �يييضيييعيييادتيييه  عيييين  عييييرب  كيييميييا 
باإطاق  املركز  مع  البحثي  التعاون 
و"قوة  التعاون"  "قوة  ميييوؤ�يييضيييَرْي 
اإىل  ميي�ييضييرياً  الييييدول،  ال�ضراع" بيين 
اأهمية  ي�ضكان  املوؤ�ضرين  اأن هذين 
اجتاهات  لييتييو�ييضيييييح  كييبييرية  بييحييثييييية 
اليييدول على  بيين  التعاون واليي�ييضييراع 
امل�ضتوين االإقليمي والدويل، وو�ضع 
التطورات  �ييضييورة  الييقييرار يف  �ييضييّنيياع 
العاقات  ت�ضهدها  التي  املت�ضارعة 
وا�ضت�ضراف  والييدولييييية  االإقييليييييمييييية 
علمي  ب�ضكل  وميياآالتييهييا  م�ضتقبلها 
و�ضع  يف  يييي�يييضييياعيييد  مبيييييا  ميييييدرو�يييييس 

احلييلييول والييييييروؤى الييعييلييمييييية اجليييادة 
التي قد ترتتب  التداعيات  ملواجهة 
على هذه التطورات، مبا يييوؤدي اإىل 
وزيادة  املحتملة  ال�ضراعات  تقليل 
ميي�ييضييتييويييات الييتييعيياون امليي�ييضييرتك بن 
الرامية  جهودها  يخدم  مبا  الييدول 
والتنمية  اال�ييضييتييقييرار  حتييقيييييق  اإىل 

امل�ضتدامة.
متيم،  خلفان  �ضاحي  الفريق  واأكييد 
اال�ضرتاتيجية  البيئة  يكتنف  ما  اأن 
غمو�س،  ميين  والييدولييييية  االإقليمية 
والتطورات  االأحييداث  ت�ضارع  نتيجة 
التي ت�ضهدها، يتطلب تعزيز اجلهود 
على  املبنية  اال�ضت�ضرافية  البحثية 
نوعية  مو�ضوعية،  بحثية  اأ�ضاليب 
وكمية، مبا ي�ضاعد يف تو�ضيح مامح 
الطريق اأمام �ضّناع ومتخذي القرار 
التخاذ القرارات ال�ضليمة واملائمة 
وطموحات  واأهدافهم  تتوافق  التي 
�ضعوبهم، م�ضرياً اإىل اأن التعاون مع 

تريندز يخدم حتقيق هذا الهدف.
مييين جييانييبييه، عيييرب الييدكييتييور حممد 
التنفيذي  الرئي�س  العلي،  عبداهلل 
ملركز تريندز للبحوث واال�ضت�ضارات، 

التعاون  هييذا  بتد�ضن  �ضعادته  عيين 
الفريق  مييعييايل  مكتب  مييع  البحثي 
�يييضييياحيييي خيييليييفيييان متيييييييم، واإطيييييياق 
التطورات  اأن  ميييوؤكيييداً  املييوؤ�ييضييرييين، 
البيئتان  ت�ضهدها  الييتييي  املت�ضارعة 
تعزيز  تتطلب  والدولية  االإقليمية 
اجلييييهييييود الييبييحييثييييية الييييرامييييييييية اإىل 
ا�ضت�ضراف ومواكبة هذه التطورات، 
وتييقييدمي الييييروؤى والييتيي�ييضييورات التي 
ت�ضاعد متخذي القرار على التعامل 
اإىل  ا�ييضييتيينيياداً  اإيييجييابييي  ب�ضكل  معها 

اإىل ما  درا�ضات بحثية وازنة. ولفت 
�ضهدته املنطقة والعامل يف ال�ضنوات 
االأخييييييييييرية مييييين تييييينييييياٍم يف ميييعيييدالت 
التقليدية  والييي�يييضيييراعيييات،  الييتييوتيير 
تعزيز  يتطلب  والامتماثلة،  منها 
الييتييعيياون بيين الييييدول وتييقييليييييل حدة 
بينها،  فيما  وال�ضراعات  التوترات 
وهو ما ن�ضعى اإليه من خال اإ�ضدار 

هذين املوؤ�ضرين.
ال�ضكر  اليييعيييليييي  الييييدكييييتييييور  ووجيييييييه 
الييفييريييق �ضاحي  ملييعييايل  والييتييقييدييير 

خيييليييفيييان متيييييييم عيييليييى ثييقييتييه مبركز 
واال�ضت�ضارات  لييلييبييحييوث  تيييريييينيييدز 
املوؤ�ضرين  هذين  لتنفيذ  واخييتييييياره 
موؤكداً  معاليه،  مكتب  مع  بالتعاون 
هذا  اإجنيياز  على  �ضيعمل  تريندز  اأن 
امل�ضروع البحثي املهم مب�ضتوى عاٍل 
معايري  ووفق  واملهنية،  الكفاءة  من 
الييبييحييث الييعييلييمييي املييعييتييمييدة يف اأرقيييى 
انطاًقا  العاملية،  الفكر  موؤ�ض�ضات 
امل�ضروع  هييييذا  الأهييمييييية  روؤييييتيييه  مييين 

واملخرجات املتوقعه منه.

•• �أبوظبي-و�م

للزراعة  اأبيييوظيييبيييي  هيييييئيية  حيي�ييضييلييت 

اعتماد  عييلييى  الييغييذائييييية  واليي�ييضيياميية 
امليييعيييييييار الييييييدويل ليي�ييضييهييادتييي االأييييييزو 
 "  ISO  37301:2021"

الإدارة االمتثال الذي يوفر اإر�ضادات 
الفعالة  االميييتيييثيييال  اإدارة  الأنييظييميية 
لييلييقييوانيين والييتيي�ييضييريييعييات، واالأييييييزو 
 "  ISO  22316:2017  "
اليييييذي يوفر  املييوؤ�ييضيي�ييضييييية  لييلييمييرونيية 
املوؤ�ض�ضة  قيييدرة  يف  ت�ضاهم  اإر�يييضيييادات 
عييلييى اال�ييضييتيييييعيياب والييتييكيييييف يف بيئة 
التزام  اإطييار  ذلييك يف  ياأتي  متغرية.  
الهيئة بروؤيتها نحو حتقيق الريادة 

و�ضمن  الييغييذائييي،  االأمييين  العاملية يف 
امل�ضتمر  والتطوير  التح�ضن  عملية 

يف نظام االإدارة املتكاملة. 
وي�ضاعد تطبيق نظام اإدارة االمتثال 
يف تطوير ون�ضر ثقافة اإيجابية داخل 
للقوانن  االمتثال  ل�ضمان  الهيئة 
والدولية  املحلية  واللوائح  واملعايري 
وتقليل املخاطر الناجتة عن حدوث 
اأي خرق للقوانن واللوائح، مع زيادة 

العاقة  واأ�ييضييحيياب  املتعاملن  ثقة 
وتاأكيد  الهيئة  واأنيي�ييضييطيية  اأعييمييال  يف 
اأي  ملييواجييهيية  فييعييال  لنظام  امتاكها 

خمالفات للقوانن والت�ضريعات. 
املوؤ�ض�ضية  املييرونيية  مييعيييييار  ويخت�س 
اال�ضتيعاب  على  الهيئة  قييدرة  برفع 
بنجاح  مييتييغييرية  بيييييئيية  يف  والييتييكيييييف 
اأكر  تييكييون  الأن  املييوؤ�ييضيي�ييضيية  ومتييكيين 
قد  التي  التحديات  توقع  يف  مرونة 

تييواجييهييهييا واليييفييير�يييس اليينيياجييميية عن 
التدريجية  اأو  املييفيياجييئيية  الييتييغييريات 
يف هيييييكييلييهييا اليييداخيييليييي واخلييييارجييييي، 
املرونة  تعزيز  يكون  اأن  على  عيياوة 
ل�ضمان  ا�ضرتاتيجيا  تنظيميا  هدفا 
االأداء  حتيي�ييضيين  يف  اال�يييضيييتيييميييراريييية 

باملوؤ�ض�ضة. 
يييياأتيييي هيييذا االإجنييييياز بييهييدف تطوير 
كيييافييية الييعييمييليييييات واالإجييييييييييراءات مبا 
املوؤ�ض�ضية  الييكييفيياءة  تييعييزيييز  ي�ضمن 
اأق�ضى  حتقيق  ميين  الهيئة  لتمكن 
قيييييدر ميييين الييفيياعييلييييية واالإنيييتييياجييييييية، 
واال�ضتخدام االأمثل للموارد املتاحة، 
ممكنة  خييييدميييية  اأفيييي�ييييضييييل  وتيييييقيييييدمي 
للمتعاملن حيث حتقق هذا االإجناز 
نتيجة للعمل الدوؤوب والتزام الهيئة 
حكومة  ا�يييضيييرتاتيييييييجييييييية  بييتييحييقيييييق 
الغذاء  �ييضيياميية  ليي�ييضييمييان  اأبيييوظيييبيييي 

تعزيز �ضعادة ورفاهية املجتمع. 
اعتماد  على  الهيئة  ح�ضول  وميثل 
امليييعيييييييار الييييييدويل ليي�ييضييهييادتييي االأييييييزو 
االأخييريتيين اإجنييازا مهما حيث يبلغ 

اإجمايل عدد املوا�ضفات العاملية التي 
موا�ضفة   13 الهيئة  عليها  ح�ضلت 
عاملية ت�ضمل �ضهادة نظام اإدارة اجلودة 
ISO 9001:2015، ونظام اإدارة 
 ،ISO 14001:2015 البيئة 
وال�ضحة  اليي�ييضيياميية  اإدارة  ونيييظيييام 
 ،ISO 45001:2018 املهنية 
العماء  �يييضيييكييياوى  اإدارة  ونييييظييييام 
 ،ISO 10002:2018
االأعمال  ا�ييضييتييمييرارييية  اإدارة  ونييظييام 
 ISO امليييييجيييييتيييييميييييعيييييي(  )االأمييييييييييييييييين 
22301:2012، ونظام اإدارة اأمن 
 ISO 27001:2013 املعلومات
االآيييييييزو  �يييضيييهيييادة  اإىل  بييياالإ�يييضيييافييية   ،
 ISO املييييخيييياطيييير  اإدارة  ليييينييييظييييام 
تطوير  ونظام   ،31000:2018
املوظفن  �يييضيييوؤون  واإدارة  الييكييفيياءات 
ونظام   ،ISO 10005:2019
املعلومات  تييقيينييييية  خييييدمييييات  اإدارة 
-ISO/IEC 20000
ISO/ ميييوا�يييضيييفييية  و   1:2018

العتماد   IEC 17025:2017

وموا�ضفة  املييخييربييية  الييفييحييو�ييضييات 
العتماد   ISO 17020:2012

طرق التفتي�س. 
موا�ضفتن  عييييلييييى  حييي�يييضيييليييت  كييييمييييا 
حمليتن للمعيار املحلي ال�ضتمرارية 
االأعمال ال�ضادر عن الهيئة الوطنية 
الإدارة الطوارئ واالأزمييات والكوارث 
 AE/SCNS/NCEMA
اأبوظبي  ونييظييام   7000:2021
لييييليييي�ييييضيييياميييية واليييي�ييييضييييحيييية امليييهييينييييييية 
ميثل  واليييييذي   OSHAD SF
تكون  بييياأن  الهيئة  الأهييييداف  تيياأكيييييداً 
رائيييييدة يف خمييتييلييف جميييياالت عملها 
واملرونة  االمتثال  وخا�ضة يف جمال 
املييوؤ�ييضيي�ييضييييية وحيير�ييضييهييا عييلييى تطبيق 
اأعلى م�ضتويات النظم االإدارية وفق 
وتوثيقها  العاملية  املمار�ضات  اأف�ضل 
بيياالعييتييمييادات الييعيياملييييية والييتييي تلعب 
يف  االأداء  تيييطيييويييير  يف  ميييهيييمييياً  دوراً 
الهيئة ما ي�ضاهم يف االرتقاء بجودة 
وتر�ضيخ  �ضمعتها  وتعزيز  اخلدمات 

الثقة لدى متعامليها. 

•• �أبوظبي- رم�سان عطا

بييحيي�ييضييور مييعييايل اليي�ييضيييييخ نييهيييييان بن 
الت�ضامح  وزييييير  نييهيييييان،  اآل  مييبييارك 
االإمييارات، نظمت  والتعاي�س يف دولة 
جامعة ال�ضوربون اأبوظبي واأكادميية 
املركز  الدبلوما�ضية،  قييرقييا�ييس  اأنيييور 
االإماراتي الرائد واملخت�س يف تنمية 
الدبلوما�ضية،  والييكييفيياءات  الييقييدرات 
الدينية:  "الدبلوما�ضية  ميييوؤمتييير 
الدولية" الذي  والتحديات  الفر�س 
عييقييد يف ميي�ييضييرح زايييييد، حيييرم جامعة 

ال�ضوربون اأبوظبي. 
وا�يييضيييتييي�يييضييياف املييييوؤمتيييير اأكيييادميييييييين، 
ورجال دين، و�ضخ�ضيات دبلوما�ضية 
اليييي�ييييضييييوؤون  مييييرمييييوقيييية وخييييييييييرباء يف 
اخلارجية من خمتلف اأنحاء العامل. 
اأهمية  اأمامهم فر�س مناق�ضة  واأتاح 
بن  واحليييوار  الدينية  الدبلوما�ضية 
االأديان كاأداة دبلوما�ضية تهدف لن�ضر 
قيم ال�ضام والت�ضامح والتاأثري على 
و�ضهد  للدول.  اخلارجية  ال�ضيا�ضات 
لاأديان  مييتييعييدداً  حيي�ييضييوراً  امليييوؤمتييير 

وامل�ضيحية،  االإ�يييضيييام،  ذليييك،  يف  مبييا 
واليهودية، والهندو�ضية.

وبحث املوؤمتر ثاثة جوانب مرتبطة 
ذلك  يف  مبا  الدينية  بالدبلوما�ضية 
النزاعات  تييهييدئيية  الييفيياعييل يف  دورهييييا 
مييين خيييال حتييديييد االأطييييييراف التي 
االأديان  ت�ضرتك يف دعم احلييوار بن 
كييمييا �ضلط  الييثييقييافييييية.  واليييتيييعيييدديييية 
الدبلوما�ضية  مييفييهييوم  عييلييى  اليي�ييضييوء 
فاعًا  بييييديييييًا  بييو�ييضييفييهييا  اليييديييينييييييية 
وحتديد  الكا�ضيكية  للدبلوما�ضية 
اأ�ضاليب عملها واأهدافها، اإ�ضافًة اإىل 
اإبراز دور الدبلوما�ضية الدينية كاأداة 
قوية موؤثرة يف ال�ضيا�ضات اخلارجية 

للدول.
وخييييال اجلييليي�ييضيية االفييتييتيياحييييية، قال 

اآل  مييبييارك  بيين  نهيان  ال�ضيخ  مييعييايل 
والتعاي�س:  الت�ضامح  وزيييير  نييهيييييان، 
املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  "يف 
حمفزين  نييكييون  الأن  دائيييمييياً  �ييضييعييييينييا 
والتفاهم  والت�ضامح  اليي�ييضييام  لقيم 
العامل.  يف  اال�ضتقرار  دعائم  واإر�ضاء 
العوامل  اإيييجيياد  اأهييمييييية  جيييييداً  نعلم 
املييي�يييضيييرتكييية بيييين خميييتيييليييف االأديييييييييان 
واملعتقدات ونوؤمن باأن مبادئ توحيد 
لديانات  ييينييتييمييون  الييييذييييين  الييينيييا�يييس 
وت�ضخري  خمتلفة  وثقافات  وتقاليد 
القيم االأ�ضا�ضية امل�ضرتكة بن جميع 
االأديان يجب اأن تقود اإىل عامل اأكر 
تيي�ييضيياحميياً وعييييدالييييًة، عييييامل خييييال من 
عامل  والكراهية،  والعنف  التطرف 
ييي�ييضييوده اليي�ييضييام واالزدهيييييار واالأميييان 

وم�ضتقبل اأف�ضل جلميع الب�ضر."
وتعليقاً على هذا املوؤمتر، قال �ضعادة 
نيييييييكيييوالي مييياديييينيييوف، ميييديييير عام 
الدبلوما�ضية  قرقا�س  اأنور  اأكادميية 
من  مميزة  باقة  جمع  "اإن  باالإنابة: 
من  والطلبة  وال�ضيوف  املتحدثن 
ودييينييييية خمتلفة  ثييقييافييييية  خييلييفيييييات 
اجلهود  لت�ضافر  التقاء  نقطة  ميثل 
نييحييو حتييقيييييق الييي�يييضيييام ونيي�ييضيير قيم 

الت�ضامح حول العامل". 
"تتمثل مهمتنا يف  �ضعادته:  واأ�ضاف 
الدبلوما�ضية  قرقا�س  اأنور  اأكادميية 
الدبلوما�ضي  ال�ضلك  رفييد  �ضمان  يف 
متمر�ضن  بدبلوما�ضين  االإميياراتييي 
قييييادرييييين عيييليييى حيييميييل ر�يييضيييالييية دوليييية 
والتعاي�س  الت�ضامح  حييول  االإمييييارات 

واالبتكار اإىل العامل. ولذلك، نحر�س 
دائماً على امل�ضاركة يف حييوارات بناءة 
الدبلوما�ضية  االأ�يييضييياليييييييب  تيينيياقيي�ييس 
الدينية،  الدبلوما�ضية  مثل  النا�ضئة 
تهدف  دبلوما�ضية  اأداة  تعترب  التي 
والوئام  اليي�ييضييمييولييييية  ثييقييافيية  لييتييعييزيييز 
التوا�ضل  جيي�ييضييور  بيينيياء  عييين  فيي�ييضييًا 
بن  الييعيياقييات  تقوية  يف  وامل�ضاهمة 

دولة االإمارات واملجتمع الدويل."
اجلزيل  بيياليي�ييضييكيير  �ييضييعييادتييه  وتيييقيييدم 
جلييامييعيية اليي�ييضييوربييون اأبييوظييبييي على 
جييهييودهييم ال�ييضييتيي�ييضييافيية هيييذا اجلمع 
النرية ملناق�ضة م�ضتقبل  العقول  من 
الدبلوما�ضية وتعزيز دورها. م�ضرياً 
اإىل حر�س االأكادميية على اأن تكون 
جيييزءاً ميين هييذا املييوؤمتيير اليييذي �ضمم 

اأف�ضل  مب�ضتقبل  تب�ضر  اآفاقاً  ليفتح 
وييييكيييون نييقييطيية الييتييحييول الييثييقييايف يف 

االجتاه ال�ضحيح.
الربوفي�ضورة  قييالييت  جييهييتييهييا  وميييين 
ميييدييييرة جامعة  �يييضيييريانيييو،  �ييضيييييلييفيييييا 
"تتما�ضى  اأبييييوظييييبييييي:  الييي�يييضيييوربيييون 
اأهييييييداف امليييوؤمتييير ميييع �ييضييعييار جامعة 
بن  "ج�ضر  اأبيييوظيييبيييي  الييي�يييضيييوربيييون 
احل�ضارات" والذي يعرب عن التنوع 
الثقايف للجامعة والتزامنا بامل�ضاهمة 
يف تنمية املجتمع وتعزيز احلوار بن 
اإىل جانب  واحليي�ييضييارات.  الييثييقييافييات 
اأبوظبي  اليي�ييضييوربييون  جامعة  حيير�ييس 
التعليم  م�ضتقبل  مامح  ر�ضم  على 
واملعرفية  الفكرية  االآفييياق  وتو�ضيع 
للطلبة بناء على التوجهات احلديثة 

القائم  التعليم  دور  بتعزيز  املرتبطة 
على البحث."

بتنظيم  "نفخر  �ييضييريانييو:  وتييابييعييت 
اال�ضتثنائي،  امليييييوؤمتييييير  هيييييذا  ميييثيييل 
الدبلوما�ضية  حييول  يتمحور  اليييذي 
العربية  االإميييارات  دوليية  يف  الدينية، 
الغد،  عامل  بناء  ت�ضهد  التي  املتحدة 
اخلارجية  اليي�ييضييوؤون  خيييرباء  وبجمع 
والييدبييلييومييا�ييضييييين وممييثييليين ملختلف 
االأديان من جميع اأنحاء العامل. واأود 
املوؤمتر،  هييذا  �ييضييركيياءنييا يف  اأ�ييضييكيير  اأن 
اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�ضية، 
جميع  اأ�ضكر  كما  م�ضاهماتهم،  على 
املتحدثن وامل�ضاركن البارزين على 

دورهم باإجناح هذا احلدث."
الدبلوما�ضية  دور  املييوؤمتيير  ونيياقيي�ييس 

تييييي�ييضييري احليييييوار حينما  الييدييينييييية يف 
الت�ضامح  قيم  ودعم  يبدو م�ضتحيًا 
ناق�س  كما  املييواقييف.  اأ�ضعب  يف  حتى 
اأ�ييضيياليييييب فييهييم اخلطاب  املييتييحييدثييون 
الدينيون  املييبييعييوثيييييون  ييينييقييلييه  الييييذي 
حيث يت�ضم بالقبول لدى احلكومات 
لكونه يت�ضف باحلكمة والروحانية، 

وبعيد عن اأية مناف�ضات �ضيا�ضية. 
 ،2021 ويف الرابع من فرباير عام 
احتفل العامل باليوم العاملي لاأخوة 
اإعانه  بييعييد  ميييرة  الأول  االإنيي�ييضييانييييية 
مييين قييبييل اجلييمييعييييية الييعيياميية لاأمم 
من  والييعيي�ييضييرييين  االأول  يف  املييتييحييدة 
االحتفال  ويعترب   .2020 دي�ضمرب 
االأخوة  لوثيقة  ا�ضتكمااًل  اليوم  بهذا 
االإنييي�يييضيييانييييييية، واملييييعييييروفيييية بيييياإعييييان 
اأبوظبي، التي وقعها البابا فران�ضي�س 
وف�ضيلة  الكاثوليكية  الكني�ضة  بابا 
االإمام االأكرب الدكتور اأحمد الطيب 
العا�ضمة  يف  ال�ضريف  االأزهييير  �ضيخ 
بييجييهييود جميع  لييياإ�يييضيييادة  اأبيييوظيييبيييي 
بن  احلييوار  لتعزيز  الدينين  القادة 

الثقافات واالأديان.

بتنظيم من اأكادميية اأنور قرقا�ض الدبلوما�صية وجامعة ال�صوربون اأبوظبي

نهيان بن مبارك يفتتح موؤمتر الدبلوما�صية الدينية

•• دبي-و�م

ي�ضتمر  والييذي  اأفريقيا«،  »كل  مهرجان  فعاليات  اليوم  تنطلق 
30 اأكتوبر اجليياري، يف برج بارك بدبي، بهدف االحتفاء  حتى 
باالإرث الثقايف لقارة اأفريقيا واإبراز موروثها احل�ضاري وتقدمي 

جتربة متكاملة تعك�س ما تت�ضمنه من اأ�ضالة وتفّرد.
مع  بال�ضراكة  تاأتي  التي  املهرجان  من  الثالثة  الييدورة  وتهدف 
التي  املميزة  االأفريقية  الثقافية  التجربة  تقدمي  اإىل  »اإعمار«، 
املو�ضيقية  العرو�س  تقدمي  اأفريقيا من خال  قارة  بها  تتمتع 
الثقافية  باملكونات  لاحتفاء  واالأزييييياء  والرتفيهية  والفنية 
اهتمام  ال�ضابقة،  الييدورات  خال  املهرجان  وا�ضتقطب  للقارة. 

الثالثة،  اليييدورة  تاأتي  حيث  اجلن�ضيات،  خمتلف  من  احل�ضور 
�ضمن �ضعي املهرجان الأن ي�ضبح اأهم احتفال بالثقافة االأفريقية 
حول العامل خال ال�ضنوات اخلم�س املقبلة، لنجاحه يف تقدمي 
جتييربيية اأفييريييقييييية ثييرييية وغيينييييية زاخييييرة بييالييتيينييوع الييثييقييايف الذي 
تتمتع به القارة. ويعك�س املهرجان الروابط الثقافية بن دولة 
االإمارات واأفريقيا، كما ميثل احتفاء عاملياً بالثقافة االأفريقية 
كييبييرياً ميين خمتلف  يف دبيييي، حيييييث ت�ضهد الييفييعيياليييييات حيي�ييضييوراً 
الرتفيهية  فعالياته  وتنوع  احلييدث  الأهمية  نظراً  اجلن�ضيات، 
اليييدورة  الييعييمييرييية. وت�ضهد  الييفييئييات  تييتييواكييب مييع خمتلف  الييتييي 
الثالثة من املهرجان، ح�ضوراً وا�ضعاً، حيث ي�ضارك نحو 20 من 
اأهم الفنانين االأفارقة يف العرو�س املو�ضيقية والفنية، بح�ضور 

�ضخ�ضيات جمتمعية بارزة يف املجتمع االأفريقي، مبا �ضي�ضهم يف 
جذب اأكرب عدد من الزائرين املتوقع اأن ي�ضل عددهم ملا يزيد 
األف زائر. ويت�ضمن احلدث معر�ضاً خا�ضاً لاحتفاء   15 عن 
واأ�ضالة  تيياريييخييييية  عييراقيية  ميين  وميييا يحمله  االأفييريييقييي  بييالييفيين 
متفّردة، اإ�ضافة اإىل معر�س اآخر للمو�ضيقى االأفريقية االأ�ضيلة 
والثقايف  الفني  واإرثهم  االأفييارقيية  املو�ضيقين  اأهييم  ال�ضتعرا�س 
خم�ض�ضة  منطقة  اإىل  اإ�ضافة  اليييدويل،  تيياأثييريه  يوا�ضل  الييذي 
لاأطفال والتي ت�ضمل جمموعة متنوعة من االأن�ضطة واملرافق 
ثقافية  يت�ضمن احلدث م�ضاحة  كما  بهم،  الرتفيهية اخلا�ضة 
خم�ض�ضة مل�ضاهدة االأفام املرئية لل�ضينما االأفريقية وملناق�ضة 
االأدب االأفريقي واحل�ضول على كتب موقعة من قبل موؤلفيها.

مهرجان )كل اأفريقيا( يف دبي ينطلق اليوم

مكتب �صاحي خلفان و»تريندز« يد�صنان تعاونهما البحثي باإطالق موؤ�صَرْي قوة التعاون وال�صراع بني الدول

�صفري االإمارات ي�صارك يف لقاء وزير 
خارجية اليابان بال�صفراء العرب

•• طوكيو-و�م

�ضارك �ضعادة �ضهاب اأحمد الفهيم �ضفري الدولة لدى اليابان يف اللقاء الذي عقده معايل هيا�ضي يو�ضيما�ضا وزير 
اخلارجية الياباين، الأع�ضاء جمل�س ال�ضفراء العرب. واأكد معاليه - خال اللقاء - اأن اليابان تويل اأهمية كبرية 
لعاقات ال�ضداقة طويلة االأمد مع الدول العربية، معرًبا عن اأمله يف موا�ضلة تعزيز التعاون يف خمتلف املجاالت. 
ق�ضية  اإىل  باالإ�ضافة  امل�ضرتك،  االهتمام  ذات  الق�ضايا  من  عييددا  ال�ضفراء  ال�ضعادة  اأ�ضحاب  مع  معاليه  وناق�س 
ال�ضام يف ال�ضرق االأو�ضط، واتفقوا على التعاون الوثيق على ال�ضعيدين الثنائي والدويل. من جهته قال �ضعادة 
الفهيم اإن هذا اللقاء ياأتي يف اإطار تعزيز العاقات بن الدول العربية واليابان، وتو�ضيع نطاق التعاون لي�ضمل 

جماالت جديدة مثل الطاقة املتجددة وتنويع االقت�ضاد.

ال�صالم والت�صامح والتفاهم واإر�صاء دعائم ال�صتقرار يف العامل  لقيم  حمفزين  نكون  لأن  دائمًا  مبارك:�صعينا  بن  • نهيان 
مالدينوف:نحر�ض دائمًا على امل�صاركة يف حوارات بناءة تناق�ض الأ�صاليب الدبلوما�صية النا�صئة  • نيكولي 

اأبوظبي »ج�صر بني احل�صارات« ال�صوربون  جامعة  �صعار  مع  املوؤمتر  اأهداف  �صريانو:تتما�صى  • �صيلفيا 

 اأبوظبي للزراعة حت�صل على اعتماد االأيزو الإدارة االمتثال واملرونة املوؤ�ص�صية 

جابيب   / املييييدعييييو  فيييقيييد 
باك�ضتان     ، جييييييان  وارى 
�ضفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييضييييية 
 )8731872AB( رقم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   االتييي�يييضيييال 

0505142046

فقدان جواز �صفر
ابت�ضام   / امليييييدعيييييو  فيييقيييد 
امليييييييغيييييييرب     ، احليييييييييييييييييييييرزى 
�ضفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييضييييية 
 )4670695TV( رقم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   االتييي�يييضيييال 

0564564700

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو / ا�ضانكا �ضورياثيتى 
 ، موديان�ضياجى  حتى  �ضوريا 
�ضريالنكا اجلن�ضية جواز �ضفره 
يرجى   )N6242432( رقم 
ممن يعر عليه ت�ضليمه ب�ضفارة 
�ضريالنكا او اقرب مركز �ضرطة 

باالمارات.

فقدان جواز �صفر

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

207 / 2022 / 6216 تنفيذ جتاري
تفا�ضيل االإعان بالن�ضر

اإىل املنفذ �ضده/ 1- ندى ال�ضيد احمد احمد ا�ضماعيل
 جمهول حمل االإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ �ضهزاد اأحمد ري�ضى
قد اأقام عليكي الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه و الزامك بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره ) 587192 ( درهم    اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خال 15  يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان.. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197
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العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�ضادية بان ال�ضيييييادة/مزاد مو 

اند كو
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3817613 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
ال�ضيييييادة/حمل  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

رو�ضة ماليها لت�ضليح املكيفات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1121504 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�ضادية بان ال�ضيييييادة/ات�س ايه 

ا�ضتديو
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3682641 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
ال�ضيييييادة/امللكة  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

االنيقة لازياء
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1039886 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�ضادية بان ال�ضيييييادة/قيمات 

يدوه للوجبات اخلفيفة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3802609 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
ال�ضيييييادة/علي  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

عبداهلل عثمان للمقاوالت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1514137 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
ال�ضيييييادة/عافية  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

للنقليات واملقاوالت ال�ضيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4402934 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�ضادية بان ال�ضيييييادة/كافترييا 

مرطبات الغ�ضن
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1037610 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�ضادية بان ال�ضيييييادة/املليون 

لل�ضيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2634514 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�ضادية بان ال�ضيييييادة/بي الين 

لتجارة املاب�س الن�ضائيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3783308 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
ال�ضيييييادة/متازج  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

لتجارة املاب�س الن�ضائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3767516 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :كراج تن با�س 

لت�ضليح ال�ضيارات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم:2724610 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة حممد خمي�س علي حممد ال�ضام�ضي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف �ضعود حممد �ضامل حممد احلارثي 

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

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

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
هاو�س  :كوكتيل  ال�ضادة   / باأن  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للع�ضائر
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم:2452562 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة ف�ضل �ضامل احمد عبداهلل احلارثي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف جا�ضم حممد احمد ح�ضن احلمادي 

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

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

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
اال�ضم التجاري:عوازل ميدل اي�ضت ذ.م.م

عنوان ال�ضركة:مكتب D- 30  اأبوظبي - م�ضفح ال�ضناعية - املالك/حممد 
احمد عبداهلل عامر الفا�ضي ق 117 - م 43 مبنى

CN 1735128 :رقم القيد يف ال�ضجل االقت�ضادي
التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

ال�ضركة وت�ضفية  حل   -  1
 EVAS INTERNATIONAL CHARTERED/ال�ضادة تعين   -  2
كم�ضفي   -  ACCOUNTANTS - BRANCH OF ABU DHABI 1

قانوين لل�ضركة وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية 
، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:SN2022/0000145473 -  تاريخ 

التعديل:2022/10/27
املعن  امل�ضفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
اال�ضم التجاري:اورال لاك�ض�ضوارات ذ.م.م

عنوان ال�ضركة:بني يا�س بني يا�س �ضرق 0.8 مبنى حممد عبد اهلل �ضامل
CN 4120032 :رقم القيد يف ال�ضجل االقت�ضادي

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

واال�ضت�ضارات  احل�ضابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�ضادة/مريال  تعين   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/13  لل�ضركة  قانوين  كم�ضفي   - االدارية 
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2205042490 -  تاريخ التعديل:2022/10/26
املعن  امل�ضفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

اال�ضم التجاري:بيلرز لتطوير وادارة العقارات ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:جزيرة ابوظبي �ضرق 16-0.2 مبنى كي ام كي للعقارات ذ.م.م

CN 1139018 :رقم القيد يف ال�ضجل االقت�ضادي
التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

ال�ضركة وت�ضفية  حل   -  1
قانوين  كم�ضفي   - قانونيون  حما�ضبون  باترنز  ايه  ال�ضادة/ام  تعين   -  2
اجلمعية  حم�ضر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/10/12  لل�ضركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205042424 

-  تاريخ التعديل:2022/10/27
املعن  امل�ضفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
ال�ضيييييادة/مركز  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

كا�س 21 للرجال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1121751 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�ضادية بان ال�ضيييييادة/�ضالون 

ا�ضد ح�ضن للرجال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3932757 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
ال�ضيييييادة/تيكيت  التنمية االقت�ضادية بان  تعلن دائيييرة 

بازار
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3997381 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : مغ�ضله اخلري

رخ�ضة رقم:CN 1197078 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�ضم جتاري من/ مغ�ضله اخلري

AL KHAIR LAUNDRY

اإىل/ ارت اخلري لتجارة مواد البناء
 ARAT ALKHAIR BUILDING MATERIALS TRADING 

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع مواد البناء - بالتجزئة  4752034
 تعديل ن�ضاط / حذف كي املاب�س  9601001

 تعديل ن�ضاط / حذف غ�ضيل املاب�س  9601002
اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية  فعلى كل من له حق 
االقت�ضادية خال يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة 
املدة حيث �ضت�ضتكمل  انق�ضاء هذه  اأو دعوى بعد  اأي حق  غري م�ضوؤولة عن 

االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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اأوروميا االإثيوبي اجلي�س ب�ضن �ضربات  اإقليم  اتهمت جماعتان من 
جوية هناك يف االأيام االأخرية املا�ضية، قالتا اإنها قتلت مئات املدنين 
يف الوقت الذي كانت فيه حمادثات ال�ضام ب�ضاأن �ضراع منف�ضل يف 

منطقة تيجراي على و�ضك اأن تبداأ.
على  اخلمي�س  اليوم  واجلي�س  احلكومة  با�ضم  متحدثون  يييرد  ومل 
املعار�ضة  اأورومييييو(  حتييرييير  )جبهة  اتييهييامييات  على  للتعليق  طلبات 

و)جي�س حترير اأورومو( املن�ضق واملحظور.
وحتييدثييت روييييرتز اإىل مييدين يف اأوروميييييييا، الييواقييع يف غييرب اإثيوبيا 
اإنه �ضهد غارة جوية  اأبابا، قال  اأدي�س  ويحيط بالعا�ضمة االحتادية 

يوم االأحد ُقتل فيها نحو 60 �ضخ�ضا بينهم عمه.
اإثيوبيا والتي  اأكرب جماعة عرقية يف  اأوروميا، موطن  اإقليم  و�ضهد 
ليي�ييضيينييوات عديدة  ا�ييضييطييرابييات  ن�ضمة،  مييليييييون   40 عييددهييا  يييتييجيياوز 
�ضببها االأ�ضا�ضي �ضكاوى من التهمي�س واالإهمال من قبل احلكومة 

االحتادية، التي �ضنت يف بع�س االأحيان حمات قمع على املنطقة.
والييعيينييف هيينيياك منف�ضل عييين احلييييرب امليي�ييضييتييمييرة ميينييذ عيياميين بن 
احلييكييوميية االحتييياديييية وقييييوات اإقييليييييم تيييييجييراي اليي�ييضييمييايل. ويتو�ضط 
االحتاد االأفريقي يف حمادثات �ضام ب�ضاأن تيجراي بداأت يف جنوب 

اأفريقيا يوم الثاثاء.
 
 

اّتهم الكرملن اخلمي�س كييف باأنها ان�ضحبت من مفاو�ضات ال�ضام 
مع مو�ضكو يف اآذار-مار�س بناء على “اأوامر” وا�ضنطن، يف وقت “كان 

ل اإىل توازن �ضعب جًدا«. قد مّت التو�ضّ
وقال املتحدث با�ضم الرئا�ضة الرو�ضية دميرتي بي�ضكوف اإن “الن�ّس 
كييان يف الييواقييع جيياهييًزا )...( ثييّم فييجيياأة، اختفى اجلييانييب االأوكيييراين 
واأ�ضار  املفاو�ضات«.  متابعة  يريد  يعد  مل  اإنييه  وقييال  الييييرادارات،  عن 
من  ا  “رف�ضً اأن  اعترب  بوتن  فادميري  الرئي�س  اأن  اإىل  بي�ضكوف 
حدث  عليها،  التفاهم  مت  اأن  �ضبق  الييتييي  لاتفاقيات  القبيل  هييذا 
اأوامر من وا�ضنطن«. وكان رئي�س املجموعة  ب�ضكل وا�ضح بناء على 
االقت�ضادية لدول غرب افريقيا )اإيكوا�س( عمر �ضي�ضوكو امبالو قد 
“عن  اأن بوتن عييرّب قبل يييوم، يف لقاء معه،  اأّكييد االأربييعيياء يف كييف 
اأنه م�ضتعد للتفاو�س مع الرئي�س زيلين�ضكي«. ولدى  فكرة مفادها 
“م�ضتعدة  رو�ضيا  اأن  بي�ضكوف  اأّكيييد  الت�ضريحات،  هييذه  عيين  �ضوؤاله 
“نحن  وتابع  املفاو�ضات«.  طاولة  على  م�ضاحلنا  تكون  اأن  ل�ضمان 
نريد ذلك، لكن يف هذه احلالة بالتحديد، نحن نتحدث عن اإحجام 
مو�ضحا اأن “ال ر�ضالة حمددة” اإ�ضافية  تام من جانب اأوكرانيا”، 
يوجهها للرئا�ضة االأوكرانية. و�ضارع زيلين�ضكي االأربعاء اإىل نفي اأي 
اإمكان للتفاو�س مع مو�ضكو ما دام اجلي�س الرو�ضي “ي�ضرب البنى 

التحتية” االأوكرانية.

اإطاقها  �ضاًبا جييراء  اأم�س اخلمي�س  االإيييرانييييية   االأميين  قييوات  قتلت 
مدينة  يف  اأميني  مه�ضا  وفيياة  على  احتجاًجا  تظاهرات  اأثيينيياء  اليينييار 
مهاباد يف غرب اإيران، وفق ما اأعلنت منظمة هنكاو احلقوقية غري 

احلكومية.
وكتبت املنظمة ومقّرها الرنوج، على تويرت “ُقتل �ضاب كردّي بنريان 
“يف  اأُ�ضيب  اأنييه  م�ضيفة  االإيرانية”  االأميين  قييوات  اأطلقتها  مبا�ضرة 
النار  اأطلقت  احلكومية  القوات  اإن  هنكاو  منظمة  وقالت  اجلبن«. 
على اأ�ضخا�س يف حّي كمرك يف مهاباد مبحافظة اأذربيجان الغربية، 

بعد حما�ضرة اأحد مراكز ال�ضرطة باملدينة.
وهتف متظاهرون “ال يجب اأن نبكي �ضبابنا، يجب اأن ننتقم لهم«.

وح�ضلت عملية اإطاق النار بعدما كان املعّزون مبتظاهر قتل قبل 
مكتب  نحو  ويتجهون  جنازته  يييغييادرون  مييولييودي،  ا�ضماعيل  ييييوم، 
اإيرانية  وهي  عاما”   22“ اأميني  مه�ضا  ال�ضابة  وتوفيت  املحافظ. 
من اأ�ضل كردي، يف 16 اأيلول-�ضبتمرب، بعد ثاثة اأيام على توقيفها 
من �ضرطة االأخاق اأثناء زيارة لها اإىل طهران مع �ضقيقها االأ�ضغر، 

النتهاكها قواعد اللبا�س ال�ضارمة يف اجلمهورية االإ�ضامية.
اأثارت وفاتها احتجاجات غري م�ضبوقة يف ايران منذ ثاث �ضنوات 
وهي متوا�ضلة يف خمتلف اأنحاء الباد، تتقدمها يف معظم االأحيان 

�ضابات وطالبات كثريات منهن يقمن باإحراق حجابهن.

عو��سم

نريوبي

مو�سكو

باري�ص

 لبيد: لبنان »اعرتف« الإ�صرائيل 
من خالل اتفاق احلدود 

•• �لقد�س-�أ ف ب

اعترب رئي�س الوزراء االإ�ضرائيلي يائري لبيد اأم�س اخلمي�س اأن لبنان “اعرتف” 
اإ�ضرائيل من خال موافقته على االتفاق على تر�ضيم حدوده البحرية  بدولة 

مع الدولة العربية بو�ضاطة اأمريكية.
وقال لبيد يف م�ضتهل اجتماع ملجل�س الوزراء الذي �ضادق على االتفاقية “هذا 
اتفاق  يف  اإ�ضرائيل  بدولة  معادية  دوليية  تعرتف  يييوم  كل  فلي�س  �ضيا�ضي،  اإجنيياز 
مكتوب اأمام املجتمع الدويل باأ�ضره«. واأ�ضاف “ال تقف كل يوم الواليات املتحدة 
“هذا  واأ�ضاف  لاتفاق«.  واقت�ضادية  اأمنية  �ضمانات  وتوفران  وراءنييا  وفرن�ضا 
و�ضتح�ضل  كاري�س.  من�ضة  من  الغاز  اإنييتيياج  اأم�س  بييداأ  اقت�ضادي.  اإجنيياز  ا  اأي�ضً
اإ�ضرائيل على %17 من اأرباح حقل قانا �ضيدا اللبناين، �ضتذهب هذه االأموال 
اإىل االقت�ضاد االإ�ضرائيلي و�ضُت�ضتخدم يف ال�ضحة والرفاهية والتعليم واالأمن«. 
املوؤقتة يف لبنان يف بلدة  املتحدة  املقرر توقيع االتفاق يف مقّر قوة االأمم  ومن 
الناقورة احلدودية بح�ضور الو�ضيط االأمريكي اآمو�س هوك�ضتن ومن�ضقة االأمم 
برعاية  مكثفة  مفاو�ضات  وانطلقت  رونيكا.  جوانا  لبنان  يف  اخلا�ضة  املتحدة 
اأمريكية عام 2020، وتو�ضل البلدان اللذان ال يزاالن ر�ضميا يف حالة حرب، 
ا�ضتغال  اأمييام  رئي�ضية  عقبات  اأزال  ما  البحرية  حدودهما  لرت�ضيم  اتفاق  اإىل 
حقول غاز يف �ضرق البحر االأبي�س املتو�ضط. وين�س االتفاق على اأن يكون حقل 
كاري�س البحري حتت ال�ضيطرة االإ�ضرائيلية واأن ي�ضتغل لبنان حقل قانا، على 
اأن حت�ضل الدولة العربية على ح�ضة من االإيرادات امل�ضتقبلية لهذا احلقل من 

�ضركة توتال التي �ضتتوىل ا�ضتخراج الغاز املحتمل منه.

والدة من رحم املعاناة.. »دكانة النا�س« يف خدمة اللبنانيني

االأكرث �صعوبة.. اجلرنال ال�صتاء يلقي بثقله على حرب اأوكرانيا

ا�صتهداف حمطة لتوليد الكهرباء يف القرمنتانياهو: ا�صت�صالم البيد لن�صراهلل خمجل
•• مو�سكو-�أ ف ب

اأن  اخلمي�س   2014 عييام  مو�ضكو  �ضّمتها  التي  االأوكرانية  القرم  جزيرة  �ضبه  يف  ال�ضلطات  اأعلنت 
حمطة لتوليد الكهرباء يف القرم ا�ضُتهدفت بهجوم بطائرة م�ضرّية ليًا، م�ضريًة اإىل اأن املحطة مل 
تت�ضرر كثرًيا. وقال احلاكم الذي عّينته مو�ضكو ميخائيل رازفوزهاييف عرب تلغرام “اليوم خال 
ولفت اإىل  الليل ح�ضل هجوم بطائرة بدون طّيار على حمطة باالكافا لتوليد الطاقة احلرارية”. 

اأن املحطة تكّبدت “اأ�ضراًرا طفيفة. مل ي�ضّجل وقوع اإ�ضابات«.
اإمدادات  يوؤثر على  “احلادث مل  واأن  الطاقة”  “تهديد الإمييدادات  اأنه لي�س هناك  امل�ضوؤول  واأو�ضح 
الطاقة يف �ضيفا�ضتوبول و�ضبه اجلزيرة«. واأ�ضار اإىل اأن املحّول الذي ا�ضتعلت فيه النريان عقب الهجوم 
“قيد ال�ضيانة وال يعمل” حالًيا. وتابع اأن “املوّظفن يف املن�ضاأة تعاملوا ب�ضرعة مع احلريق«. وياأتي 
اإعانه فيما ت�ضغط اأوكرانيا عرب �ضّنها هجوًما م�ضاًدا يف اجلنوب. وا�ضتهدفت القوات الرو�ضية يف 

االأ�ضابيع االأخرية بنى حتتية لتوليد الكهرباء يف اأوكرانيا.
 

البيد  اأن  م�ضيفاً  اإ�ضرائيل،  م�ضلحة  يف  ي�ضب 
يجب اأن يقول “ال” لل�ضغوط اأو املطالب التي 

مُيكن اأن ت�ضكل تهيديداً على اأمن اإ�ضرائيل.
ويف اإ�ضارة اإىل اتفاق تر�ضيم احلدود بن اإ�ضرائيل 
ولبنان، �ضدد نتانياهو على اأن البيد ال ي�ضتطيع 
اإنها  اأمام الواليات املتحدة، حيث  بي”ال”  القول 
ا�ضتمرت  الييتييي  املييفيياو�ييضييات  الييو�ييضيييييط يف  كييانييت 
البيد  تعامل  نتانياهو  وو�ضف  طويلة.  الأ�ضهور 
اللبناين،  مع تهديدات االأمن العام حلزب اهلل 

ح�ضن ن�ضر اهلل، باأنه “ا�ضت�ضام خُمجل«.
كييمييا تييطييرق اإىل احلييديييث عيين االتييفيياق النووي 

اإيييران والييذي يتبلور يف الوقت احلييايل بن  مع 
بعد ان�ضحاب  الييدولييييية واإيييييران جميييدداً  الييقييوى 
ال�ضابق  الرئي�س  عهد  يف  منه  املتحدة  الييواليييات 
اإنييه “يلقي بظاله على  دونييالييد تييرامييب، وقييال 
االنتخابات  وعييين  اإ�ييضييرائيييييل«.  وم�ضتقبل  اأمييين 
املُنتظرة يف االأول من نوفمرب -ت�ضرين الثاين، 
حتدث نتانياهو ب�ضاأن ما �ضيحتاجه للفوز فيها، 
رئي�ضاً  ال�ضابق  من�ضبه  ا�ضتعاد  اإذا  خطته  وعيين 
يجعله  اليييذي  ال�ضبب  اأن  اإىل  ميي�ييضييرياً  ليييليييوزراء، 
النا�س  اأن  هييو  امليييرة،  هييذه  الييفييوز  بفر�ضة  يتمتع 

لديهم “فر�ضة لروؤية البديل«.

•• �لقد�س-وكاالت

املييعييار�ييضيية االإ�ييضييرائيييييلييي بنيامن  هيياجييم زعيييييم 
نييتييانييييياهييو، رئييييي�ييس احليييكيييومييية ييييائيييري البيييييييد يف 
اإنييييه ال يعرف  تيي�ييضييريييحييات تييلييفييزيييونييييية، قيييائيييًا 
االأمريكية،  املييتييحييدة  لييلييواليييات  “ال”  يييقييول  اأن 
وو�ضف تعامله مع تهديدات االأمن العام حلزب 

اهلل ح�ضن ن�ضراهلل باأنه “ا�ضت�ضام خمجل«.
نيوز”   24 “اآي  ليييقييينييياة  تييي�يييضيييرييييحيييات  ويف 
طلبات  يرف�س  باأن  نتنياهو  تعهد  االإ�ضرائيلية، 
ذلك  كان  اإذا  بايدن  جو  االأمريكي  الرئي�س  من 

•• بريوت-وكاالت

مل يكن اأحد ليتوقع اأن تكون ال�ضنوات 
على  الق�ضوة  بهذه  االأخيييرية  الثاث 
اللبنانين، فاالأزمة االقت�ضادية التي 

 2022 يف  حتولت   2019 نهاية  منذ  لبنان  �ضربت 
اإىل اأزمييييات مييتييداخييليية فيياقييمييت مييعييانيياة اليي�ييضييعييب، وذلك 
ال�ضلع  اأ�ضعار  وارتييفيياع  املحلية  العملة  �ضعر  انهيار  مع 
االأ�ضا�ضية ب�ضكل قيا�ضي. ويف ظل هذا الو�ضع ال�ضعب، 
بتاأ�ضي�س متجر ت�ضامني  ال�ضباب  قامت جمموعة من 
يوؤمن للنا�س احتياجاتها  يحمل ا�ضم “دكانة النا�س”، 
االأ�ضا�ضية من ال�ضلع باأ�ضعار تناف�ضية وبطريقة ت�ضاعد 

يف احلد من تلوث البيئة.

تراجع القدرة ال�صرائية
“دكانة  متجر  يف  املوؤ�ض�ضة  ال�ضريكة  �ضلوم  دانييا  وتقول 
اإن  عربية”،  نيييييوز  “�ضكاي  ملييوقييع  حييديييث  يف  النا�س” 
النا�س”،  “دكانة  فكرة  خلف  الرئي�ضية  االأ�ضباب  اأحييد 
لبنان  فيه  الذي مير  ال�ضعب  االقت�ضادي  الو�ضع  كان 

وتراجع القدرة ال�ضرائية للم�ضتهلكن.

ال�صراء ح�صب احلاجة
تتنوع  النا�س”  “دكانة  يف  الب�ضاعة  اأن  �ضلوم  وت�ضرح 
وم�ضاحيق  اليي�ييضييائييليية  التنظيف  م�ضاحيق  بيين  حيياليييييا 
دون  من  تاأتي  وهي  النباتي،  والزيت  ال�ضائلة  الغ�ضيل 
التكاليف  ميين  يخفف  االأمييير  وهيييذا  تغليف،  اأو  تعليب 
على امل�ضتهلك الذي عليه اأن ي�ضطحب معه اإىل املتجر 

•• عو��سم-وكاالت

تدخل احلرب االأوكرانية مرحلة اأكر �ضعوبة مع قرب 
يوؤثر  مييا  احلييييرارة،  درجيييات  وانخفا�س  ال�ضتاء  مو�ضم 
ال�ضعوبات  املت�ضارعة وي�ضاعف  القوات  على معنويات 

اللوج�ضتية الإبقاء اجلنود يف امليدان.
كييف  فييياإن  الفرن�ضية  “لوفيغارو”  �ضحيفة  ووفيييق 
اأن يييعييّقييد ال�ضتاء  ومييو�ييضييكييو يف �ييضييبيياق مييع الييزميين قييبييل 
العمليات الع�ضكرية، اإذ ميكن اأن ت�ضل درجات احلرارة 
ب�ضكل خييطييري على  يييوؤثيير  مييا  اليي�ييضييفيير،  30 حتييت  اإىل 

اإمكانية املناورات.
“لن ي�ضع حدا للقتال  ال�ضتاء  اأن  واعتربت ال�ضحيفة 

بل �ضيزيد االأمور تعقيدا«.
مرات   4 تييدخييل  ال�ضتاء”  “اجلرنال  اأن  اإىل  واأ�ييضييارت 
�ضد  ثم  اأوال،  املغول  �ضد  رو�ضيا،  ل�ضالح  التاريخ  عرب 
اأنه  اإال  االأملييان،  �ضد  واأخييريا  والفرن�ضين،  ال�ضويدين 
عندما غزا االحتاد ال�ضوفيتي فنلندا يف �ضتاء 1939 
اأف�ضل  ب�ضكل  جمهزين  الفنلنديون  كييان   ،1940  -
للربد من الغزاة وعلى دراية بالت�ضاري�س، حيث ت�ضري 
التقديرات اإىل اأن اخل�ضائر ال�ضوفيتية و�ضلت اإىل 10 
اأن  رغييم  الفنلنديون  تكبدها  الييتييي  اخل�ضائر  اأ�ييضييعيياف 

فنلندا ا�ضت�ضلمت يف النهاية.
وعن توقعاته للمعارك يف ال�ضتاء، قال الباحث يف املعهد 
الدويل للدرا�ضات اال�ضرتاتيجية يوهان مي�ضيل ملوقع 

“�ضكاي نيوز عربية«:
اال�ضتنزاف عرب  اإىل جانب حرب  االأوكرانيون  �ضيتجه 

العمليات اخلاطفة.
نهاية  يعني  اأنييه  خا�ضة  لرو�ضيا  مفيدا  �ضيكون  ال�ضتاء 
تدريب 300 األف من التعبئة الذين �ضي�ضمح و�ضولهم 

باإغاثة القوات املقيمة يف اجلبهة منذ 7 اأ�ضهر.
من  كمون  حالة  هناك  �ضيتكون  ال�ضتاء  اأجيييواء  ظل  يف 

قبل اجلي�س الرو�ضي ولن نرى هجوما جديدا.
من الناحية اال�ضرتاتيجية تريد رو�ضيا جتنب خ�ضارة 

االأرا�ضي التي مت �ضمها موؤخرا.

بدفع ثمن حاجته من املنتج فقط دون تكاليف العبوة 
وتغليفها، كما انها ت�ضاعد يف املحافظة على البيئة من 
خال تخفيف كمية البا�ضتيك التي حتتاجها عملية 
م�ضتدامة،  �ضرائية  جتربة  وخلق  والتغليف  التعليب 
م�ضرية اىل اأن “دكانة النا�س” �ضي�ضيف قريبا وتباعا 

عبوات قدمية ميلكها يف املنزل بهدف تعبئتها على قدر 
حاجته، فهو لي�س ملزما ب�ضراء كمية حمددة.

املحافظة على البيئة
للم�ضتهلك  ت�ضمح  الطريقة  هييذه  فيياإن  �ضلوم  وبح�ضب 

للم�ضريات الرو�ضية ما ي�ضهل ا�ضتهداف وحتديد املكان 
اإ�ييضييعييال اجليينييود النار  اإليييييه اجليينييود. حتى  الييذي انتقل 
الطرفن  قييبييل  ميين  �ضها  هييدفييا  �ضيجعلهم  للتدفئة 

خا�ضة يف ظل عدم وجود اأوراق على االأ�ضجار.
- ال�ضتاء �ضياأتي يف ظل حالة معنوية �ضيئة لاأوكرانين 
الكهرباء  توليد  حمطات  �ضد  الرو�ضية  الهجمات  بعد 
والتدفئة االأوكرانية. - خنقت رو�ضيا اإمدادات الطاقة 
اإىل التكتل االأوروبييي يف حماولة لتفكيكه واللعب على 
نفاد �ضرب املواطنن ومن ثم ال�ضغط على احلكومات 
بتقليل الدعم الأوكرانيا كما نرى حاليا يف االحتجاجات 

بعدد من ال�ضوارع االأوروبية.
برييوزا،  يييوري  عيين  جورنال”  �ضرتيت  “وول  ونقلت 
قائد كتيبة “دنيربو-1” باحلر�س الوطني االأوكراين، 

قدر  اأكييرب  ال�ضتعادة  اأوكييرانيييييا  �ضت�ضعى  النقي�س  على 
ممكن من االأر�س قبل اأن يعّقد ال�ضتاء مهمات قواتها 

القتالية.

معركة ال�صتاء
�ضلط تقرير ل�ضحيفة “وول �ضرتيت جورنال” ال�ضوء 
الطرفن  ال�ضتاء على  املحتملة لف�ضل  التاأثريات  على 

املتنازعن يف اأوكرانيا:
اأوكرانيا يف جزء كبري منها هي حرب  - احلييرب �ضرق 
مدفعية اإذ تقوم القوات االأوكرانية باإطاق النار ومن 
اأن اجلي�س الرو�ضي  ثم تغيري مواقعها ب�ضرعة لعلمها 

�ضي�ضتهدف م�ضادر النريان.
مرئية  يجعلها  ما  املركبات  اآثييار  �ضتظهر  اجلليد  يف   -

كاحلبوب  الييغييذائييييية  املييييواد  منتجات 
يتيح  ميييييا  وغييييييريهييييييا،  واليييطيييحييييييينييية 

للم�ضتهلك اإيجاد جميع احتياجاته.
الذي  الربح  هام�س  اأن  �ضلوم  وتوؤكد 
النا�س”  “دكانة  مييتييجيير  يييعييتييمييده 
اأن  ب�ضيط جيييدا وهييدفييه �ييضييمييان اال�ييضييتييمييرارييية، حيييييث 

االأ�ضعار املعتمدة اأرخ�س من تلك املوجودة يف ال�ضوق.
النا�س”  “دكانة  مليي�ييضييروع  املييوؤ�ييضيي�ييس  اليي�ييضييريييك  ويييقييول 
عربية”،  نيوز  “�ضكاي  ملوقع  حديث  يف  تيماين  اأميين 
كييانييت معتادة  واليي�ييضييابييات  اليي�ييضييبيياب  مييين  اإن جمييمييوعيية 
توزيع  عرب  ال�ضعبة  االأو�ييضيياع  يف  النا�س  م�ضاعدة  على 
التجربة  هييذه  اأن  تبن  لكن  �ضهرية،  غذائية  ح�ض�س 
التربعات  تراجعت  بعدما  خ�ضو�ضاً  م�ضتدامة  لي�ضت 
ان�ضاء  املجموعة  هذه  قييررت  فقد  ولذلك  وامل�ضاعدات، 
ويوؤمن  النا�س  ي�ضاعد  الييذي  النا�س”  “دكانة  م�ضروع 
يومي  �ضبه  ارتفاع  ظل  يف  االأ�ضا�ضية  احتياجاتهم  لهم 

لاأ�ضعار يف لبنان.

م�صروع ت�صامني
واأ�ضاف تيماين اإن “دكانة النا�س” هو م�ضروع ت�ضامني 
يتم متويله ودعمه من املغرتبن اللبنانين، م�ضرياً اىل 
اأن امل�ضروع لن يقت�ضر تواجده على مدينة بعقلن فقط 
حيث يتواجد حالياً فرع للمتجر، بل �ضيتو�ضع لي�ضمل 

افتتاح فروع اخرى يف خمتلف املحافظات اللبنانية.
ولو  ت�ضاهم  النا�س”  “دكانة  اإن  بالقول  تيماين  وختم 
املنتج،  االقييتيي�ييضيياد  نحو  الييتييوجييه  دعييم  يف  ب�ضيط  ب�ضكل 

خ�ضو�ضاً اأن املتجر يعتمد فقط على املنتجات املحلية.

قوله “اإن اجلانبن �ضيعانيان مبجرد انخفا�س درجات 
“الرو�س  اأن  يعتقد  لكنه  االأر�س”،  وجتمد  احليييرارة 
تبدو  الييتييجييارييية  االإعيييانيييات  يف  فقط  اأكييير.  �ضيعانون 
 20 حيييرارة  درجيييات  للعمل يف  قابلة  الرو�ضية  املييعييدات 
�ضيء  كل  الييواقييع  ولكن يف  ال�ضفر،  درجيية مئوية حتت 
بكميات  وقيييود  اإىل  بحاجة  ونييحيين  اليي�ييضييتيياء،  يف  يتباطاأ 

اإ�ضافية للتاأكد من اأن معداتنا لن تقف«.
كتيبة  قائد  خوداكوف�ضكي،  األك�ضندر  قييال  املقابل،  ويف 
لرو�ضيا،  املييوالييييية  دونيييييتيي�ييضييك  قييييوات  يف  “فو�ضتوك” 
“نحن  بييرافييدا:  كوم�ضومول�ضكايا  االإخييبيياري  للموقع 
ندخل فرتة �ضعف، وال�ضتاء قادم واالأيام اأق�ضر وهناك 
حاليا  ويعمل  اأي�ضا  ذلك  يفهم  والعدو  وغيوم،  اأمطار 
عييلييى اخييييرتاق خييطييوط اجلييبييهيية يف عيييدة اأميياكيين خال 

االآونة االأخرية من الدفء والطق�س اجلاف«.

ح�صم معركة خري�صون
ملوقع  حديث  يف  قال  بويفيلد  اأنييدرو  ال�ضيا�ضي،  املحلل 
اإن هطول اأمطار غزيرة �ضيوؤدي  “�ضكاي نيوز عربية”، 
على  ال�ضعب  ميين  يجعل  ممييا  ليونة  اأكيير  اأر�ضية  اإىل 
املعبدة ومن  الطرق  امل�ضي قدما على  قوات اجلي�ضن 
تخلو  لن  اإجبارية  هدنة  حييال  يف  اجلانبان  �ضيكون  ثم 

من عمليات ق�ضف هنا اأو هناك دون معارك ميدانية.
اأق�ضى  لييبييذل  اأوكييرانيييييا  “�ضت�ضعى  بويفيلد:  واأ�ييضيياف 
اجلهود يف حماولة الإمتام الهجوم امل�ضاد يف خري�ضون 
قبل اأن ينقلب الطق�س �ضدها، وهو ما تعك�ضه احل�ضود 
ع�ضكري  لعمل  متهيدا  املكثفة  االأوكييرانييييية  الع�ضكرية 

�ضد املقاطعة التي �ضمتها رو�ضيا موؤخرا«.
واأ�ضار اإىل اأن الطق�س قد ال يكون وحده يف غري �ضالح 
الدعم  تقلي�س  االأوكييرانييييين حيث هناك خميياوف من 
وكذلك  اإيطاليا  يف  كما  القيادات  تغري  ظل  الغربي يف 
املتحدة  اليييوالييييات  اليينيي�ييضييفييي يف  الييتييجييديييد  انييتييخييابييات 
ترامب  دونييالييد  راأ�ضهم  وعلى  اجلمهورين  وانييتييقييادات 
للميزانيات الطائلة من الدميقراطين لدعم اأوكرانيا 

و�ضط موجة ت�ضخم ت�ضرب الداخل االأمريكي.

�صائد امل�صريات.. هل ينجح نظام »هوك« يف حماية �صماء اأوكرانيا؟
•• عو��سم-وكاالت

كيي�ييضييف مييي�يييضيييوؤوليييون اأميييريكيييييييون اأن 
الييييواليييييات امليييتيييحيييدة تيييدر�يييس اإر�يييضيييال 
“هوك”  اجلييييييييوي  الييييييدفيييييياع  نييييظييييام 
على  كييف  مليي�ييضيياعييدة  اأوكييرانيييييا،  اإىل 
وال�ضواريخ  لييلييميي�ييضييريات  الييتيي�ييضييدي 
حمللون  عدها  خطوة  يف  الرو�ضية، 
احليوية  املوؤ�ض�ضات  حلماية  “مهمة 
التحتية  والبنية  الييطيياقيية  ومن�ضاآت 
الييييتييييي تييي�يييضيييررت بييي�يييضيييدة يف االآونييييييية 

االأخرية«.
“هوك”  �يييييييضيييييييوارييييييييخ  وتييييي�يييييضيييييكيييييل 
اأر�ضلتها  حيييييال  يف  االعييييرتا�ييييضييييييييية، 
وا�ضنطن الأوكرانيا، حتديثا الأنظمة 
دفاع  �يييضيييوارييييخ  وهييييي  “�ضتينغر”، 
جييييوي اأ�ييضييغيير واأقييي�يييضييير مييييدى كانت 
ل�ضد  لكييف  وا�ييضيينييطيين  زودتييهييا  قييد 

العملية الع�ضكرية الرو�ضية.
بايدن،  االأمريكي جو  الرئي�س  وكان 
قيييييد تيييعيييهيييد لييينيييظيييريه االأوكييييييييييييراين، 
بتزويد  زيييلييييينيي�ييضييكييي،  فيييوليييودمييييري 
بعد  متقدمة  جييوييية  باأنظمة  بييياده 
ال�ضواريخ يف  لوابل من  تعر�ضت  اأن 

وقت �ضابق من هذا ال�ضهر.

 ما هي منظومة الدفاع “هوك”؟
يييييعييييود تيييييارييييييخ اإنييييتيييياجييييهييييا مييييين قبل 
العام  اإىل  االأمريكية  ريثيون  �ضركة 

.1952
دخلت اخلدمة يف اجلي�س االأمريكي 

العام 1960.
تييهيياجييم امليينييظييوميية اليييطيييائيييرات على 
ارتفاع منخف�س بدءا من 60 مرتاَ 

وحتى 20 كيلومرتا.
بعد  �ييييضييييواريييييخييييهييييا،  ميييييييدى  ييييبيييليييغ 
التحديث، قرابة 40 كيلومرتاً. كما 
م�ضادر  لتحديد  املنظومة  ت�ضتخدم 

النريان املعادية.
حتتوي املنظومة، التي تتميز بكونها 
االأحوال  جميع  يف  وتعمل  متحركة، 
اجلوية واأثناء الليل، بوقت ا�ضتجابة 
ثاثة  عييلييى  ثييانييييية-   35 اإىل  ي�ضل 
باإطاقها  الييتييحييكييم  يييتييم  �يييضيييوارييييخ، 
�ضاروخ  مبعدل  اأتوماتيكياً  اأو  يدوياً 

واحد كل ثاث ثوان.
تيي�ييضييل دقييية اإ�ييضييابيية الييي�يييضييياروخ، بعد 

التحديث، اإىل نحو 85%.
للمروحيات  اليييتييي�يييضيييدي  مييييكييينيييهيييا 

والطائرات ثابتة االأجنحة.
وطوله  �ضم،   34.3 ال�ضاروخ  قطر 

3.81 مرت.
لل�ضاروخ  الق�ضوى  ال�ضرعة  ت�ضل 
 2870( الثانية  مييرت-   797 اإىل 

كم- ال�ضاعة(.
يحمل راأ�ضا حربية وزنها 136 كغم، 
بينما ي�ضل وزن ال�ضاروخ اإىل 635 

كغم.
“هوك”  �يييضيييوارييييخ  ميينييظييوميية  تييعييد 
نيي�ييضييف حمييمييوليية الأنها  االأميييريكييييييية 
مقطورة  اإطيييياق  من�ضة  تيي�ييضييتييخييدم 
عند  منف�ضلة  بيي�ييضييورة  تثبيتها  يتم 

االإطاق على 3 اأرجل.
ريكوغني�ضن”  “اأرمي  مييوقييع  وفيييق 
االأميييريكيييي، فييياإن اليي�ييضيياروخ يعمل يف 
فرن�ضا  ميينييهييا  الييييييدول  مييين  اليييعيييدييييد 
واإيطاليا  وم�ضر  وتييركيييييا  واليييييونييان 
واليابان اإ�ضافة اإىل الواليات املتحدة 

االأمريكية.

حماية من�صاآت الطاقة
 والبنية التحتبة

املحلل املتخ�ض�س يف ال�ضوؤون االأمنية 
واال�ضرتاتيجية، ليون راد�ضيو�ضيني، 
قال اإن “هذا التطور ياأتي يف الوقت 
الييييدول االأع�ضاء  فيييييه  تيي�ييضييارع  اليييذي 

لتزويد  جييميياعييي  بيي�ييضييكييل  اليينيياتييو  يف 
اأوكرانيا بقدرات دفاع جوي متقدمة 
حتييتيياجييهييا ملييكييافييحيية الييهييجييمييات مثل 
وابيييل اليي�ييضييواريييخ والييطييائييرات بدون 
طيييييار الييرو�ييضييييية عييلييى كييييييييف وامليييدن 

االأوكرانية االأخرى«.
واأ�ضاف راد�ضيو�ضيني، يف ت�ضريحات 
اأن  عربية”،  نيييييييييييوز  لي”�ضكاي 
على  االأخيييرية  الرو�ضية  “الهجمات 
التحتية  والييبيينييييية  الييطيياقيية  ميينيي�ييضيياآت 
قبل  من  هنا  فعله  يجب  ما  اأظهرت 
امل�ضاركة  هييو  املختلفة  اليييدول  جميع 
اإعيييييادة بناء  اأوكيييرانيييييييا يف  وميي�ييضيياعييدة 
جوي  �ضاروخي  دفيياع  نظام  و�ضيانة 
متو�ضط  نييييظييييام  هييييييوك  ميييتيييكييياميييل، 
املييدى. هو نظام  االرتييفيياع ومتو�ضط 

قدمي، لكنه فعال للغاية«.
واأو�ييضييح اأنيييه “قبل وقييت طييويييل من 
ال�ضواريخ، دخلت هوك  ترقية نظام 
اخلييدميية مييع اجلييييي�ييس االأميييريكيييي يف 
ريثيون  قييدمييت  حيييييث   1959 عيييام 
�يييضييياروخ اأر�يييس-جيييو مييتييو�ييضييط املدى 
كييخيييييار اأكييييير ميييرونييية وتييينيييقيييًا من 
عن   MIM-14 Hercules
واملدى  بيياالرتييفيياع  الت�ضحية  طييريييق 

لتقليل احلجم والوزن«.
واأ�ضار اإىل اأنه يف العام 1971 اأعادت 
“ريثيون” ت�ضميم هوك عن طريق 
ال�ضاروخ،  رادار  اأنييظييميية  ا�ييضييتييبييدال 
اإلكرتونية  اإجراءات م�ضادة  واإ�ضافة 
حم�ضنة، واإدخييال راأ�س حربي جديد 
ميين بيين تييعييديييات اأخيييرى لتح�ضن 
 ،1978 عييييام  وبييحييلييول  امليينييظييوميية، 
بداأت جميع وحدات هوك االأمريكية 

يف ا�ضتخدام املتغري املح�ضن«.
“حققت  امليينييظييوميية  اأن  اإىل  واأ�يييضيييار 
جناحات كبرية يف عدة دول ا�ضرتتها 
من اأمريكا خا�ضة يف ال�ضرق االأو�ضط 
متلك  التي  اإ�ضبانيا  وبينها  واأوروبيييا، 
التي  والثالثة منه  االأوىل  املرحلتن 

املنظومة  برتقية   2021 يف  قامت 
و�ضمنته مكونات اإلكرتونية مرقمنة 
التناظرية  التعقب  لييرادارات  حديًثا 
توافق  �ييضييمييان  بيييهيييدف  والييييقيييياذفييييات 

النظام مع تقنيات اجليل التايل«.
وخيييال االأ�ييضييابيييييع االأخيييييرية، اأعيييادت 
رو�يييضيييييييا قيي�ييضييف ميينيياطييق عيييدييييدة يف 
القتال،  عن  مناأى  يف  ظلت  اأوكرانيا 
الهجوم  اإثييير  كييف،  العا�ضمة  مثل 
الذي طال ج�ضر �ضبه جزيرة القرم.

تعهد  املكثف،  الرو�ضي  الق�ضف  واإثر 
فولودميري  االأوكيييييييييراين،  الييرئييييي�ييس 
زييييلييييييينييي�يييضيييكيييي، بيييتيييحييي�يييضييين قيييييييدرات 
اإ�ضقاط  على  لباده  اجلييوي  الييدفيياع 

ال�ضواريخ الرو�ضية.
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• �آرثر �سوفالييه

الييتييي ت�ضتوجبها  والييييردود  الييطيياقيية  اأزمييية     تو�ضح 
ال�ضعوبات التي يواجهها االحتاد االأوروبي يف توفري 
اجابة ب�ضوت واحييد.    خطاأ االحتيياد االأوروبييي، هو 
االإميان باأ�ضاطريه اخلا�ضة. وهذا هو �ضبب الذعر 
اإهانة  الناجت عن اخلافات بن باري�س وبرلن. ال 
وال تهديد وال حرب بن فرن�ضا واأملانيا، بل خاف 
اأي  يف  متاأ�ضل  اليي�ييضييراع  اأو  اخلييياف  ا�ضرتاتيجي. 
�ضكل من اأ�ضكال االحتاد الودي والقائم على احلب، 

وبالتايل ال�ضيا�ضي، واخل�ضومة ال تربر القطيعة.
   يعتقد االحتاد االأوروبي يف ف�ضائله، لكنه يرف�س 
ا.  اأي�ضً بيينيياء  عيييييوب  ميي�ييضييروعييه  بيييياأن يف  االعييييييرتاف 
الييتييعييريييف �ضد  الييتييوافييق واالإجيييمييياع هييمييا بحكم  ان 
املوؤ�ض�ضة  هييذه  بيياأن  االعتقاد  اخلطاأ  وميين  الطبيعة، 

قادرة على جتنب النزاعات من اأي نوع.
الييدول الواقعة يف غرب القارة ال يقوم  اإن تاريخ     
على ال�ضام وال على احلرب، بل على و�ضط بينهما، 
يجب  توافق  اأبييًدا،  نهائي  غري  اتفاق  متقلب،  توتر 
اإعادة تقييمه كل يوم على �ضوء م�ضالح هذا وذاك.    
منذ خم�ضينات القرن املا�ضي، حلمت اأملانيا وفرن�ضا 
بد  ال  كييان  الطموح  هييذا  ولتحقيق  دائييميية.  ب�ضراكة 
اأوروبية قادر على تعزيز القوة  من بناء احتاد دول 
العظمى  الييقييوة  وتعوي�س  الأعيي�ييضييائييه،  االقت�ضادية 
اأن  الييوا�ييضييح  ميين  واالأمييريييكييييين.  ال�ضرقية  للكتلة 
الفكرة كانت �ضائبة، لكنها ال ت�ضمد اإذا مل توفر، يف 
عملها، اآليات حلل اخلافات. لقد جعلت املنظومة 
الفكرية والثقافية من اليوتوبيا الربنامج الوحيد 
الأوروبييييييا، والييتييداخييل بيين بييارييي�ييس وبييرليين �ضرًطا 
للنجاح. اإح�ضائًيا، على م�ضتوى االإن�ضانية، مل يكن 
اآخر:  خطاأ  لتحقيقه.  كبرية  فر�ضة  الهدف  لهذا 
املجموعة  والدة  من  انطاقا  اأوروبيييا  تاريخ  اعتبار 
عييلييى مييعيياهييدة ال يلغي  الييتيي�ييضييديييق  اإن  االأوروبييييييييية. 
بالطبع،  املا�ضي.  ثقل  ميين  يخفف  اأو  الييقييرون  قييوة 
عاقة  يف  الدخول  بالثناء،  وجدير  ال�ضروري  من 
اأن �ضاع الكثري من الوقت  مبنية على ال�ضام بعد 
يف احلرب، لكنها غري كافية لتاأ�ضي�س امل�ضتقبل. لئن 
كانت �ضورة فران�ضوا ميرتان وهلموت كول مم�ضكن 
ثابًتا  معياًرا  تكون  اأن  ميكن  فا  مثالية،  باأيديهما 
الر�ضائل  اإحييدى  جوهرها،  يف  ا،  اأي�ضً هذه  للقيا�س. 

التي اأر�ضلها اأوالف �ضولتز منذ ب�ضعة اأ�ضابيع.

وقع يف الفخ
   مثلما توجد �ضردية وطنية، هناك �ضردية اأوروبية 

م�ضطنعة متاًما. امل�ضاحلة الفرن�ضية االأملانية، على 
الرغم من �ضرورتها، ال تلخ�س اأوروبييا. ولاقتناع 
الفرن�ضي  التاريخ  قيييراءة  بيين  املقارنة  يكفي  بييهييذا، 
تييعييرف فرن�ضا ثاثيتها  االأمليييياين.  الييتيياريييخ  وقيييراءة 
1870، حييييرب عام  عييييام  قيييليييب، حييييرب  عييين ظييهيير 
1939، والتي مبوجبها كانت  1914، حرب عام 
ب�ضحب  اإذاللييهييا  قبل  باري�س  ا�ضتفز  من  اأول  برلن 
اأملانيا، تعترب املذابح )اأو  االألزا�س ولورين منها. يف 
ارتكبتها  التي  يف باالتينات )1674(  “اخلراب”( 
جيو�س لوي�س الرابع ع�ضر، يف علم التاأريخ العدائي، 

اأول من ت�ضبب يف العداء بن البلدين.
النابليونية، ُهزمت      يف االأثيينيياء، خييال احليييروب 
فريدريك  عهد  منذ  تعترب،  كييانييت  الييتييي  بييرو�ييضيييييا، 
اأقل  يف  اليييقيييارة،  يف  ع�ضكرية  قيييوة  اأعييظييم  الييعييظيييييم، 
قبل  من   )1806 اأوير�ضتيد،  )اإينا،  معركتن  من 
الفر�ضة  بييرليين  انييتييهييزت  ثييم  الفرن�ضية.  اجليييييو�ييس 
ا الإعادة  اأي�ضً بالكامل، ولكن  الإعييادة تنظيم جي�ضها 

التفكري يف منوذج قوتها. 
لييعييدد كبري  وفييًقييا  الفرن�ضية،  االإمييرباطييورييية  ان     
اأمليياين مل  املييوؤرخيين، عييززت والدة �ضعور قومي  من 
للقرن  بالن�ضبة  احلييين.  ذلييك  حتى  مييوجييوًدا  يكن 
الع�ضرين، فاإن ا�ضتياء اأملانيا من معاهدة فر�ضاي هو 
اأبييًدا ما كان  تف�ضري ال ي�ضمد. يف الواقع، مل تدفع 
ذلك،  اإجنلرتا جيًدا يف  �ضاعدتها  دفعه، وقد  عليها 
القرن  ميين  الع�ضرينات  نهاية  منذ  مييار�ييضييت،  حيث 
املا�ضي، �ضغوًطا على فرن�ضا للتخلي عن تعوي�ضات 
احلرب وهو ما �ضتفعله يف الواقع يف موؤمتر لوزان 
اأدنيييى تيياأثييري على  اأن يييكييون لييهييذا  1932 دون  عييام 

كراهية اأملانيا لفرن�ضا.
   يوؤ�ض�س االحتيياد االأوروبييي م�ضداقيته على حفظ 
اليي�ييضييام، لييكيين هيييل ييينيي�ييضييى اأن كيييل املييييوؤمتييييرات وكل 
تلت حروب  اأو  �ضبقت  التي  املعاهدات  وكل  الندوات 
والتا�ضع ع�ضر كان لها نف�س  الثامن ع�ضر  القرنن 
النقطة،  هييييذه  اإىل  اليييو�يييضيييول  دون  الييطييمييوحييات؟ 
لي�س  اأنييه  لنف�ضه،  بالن�ضبة  يعترب،  اأن  االحتيياد  على 
الأع�ضائه دائًما نف�س االأجندة، من اأجل منع تفاقم 
اأ�ضكال مميتة.  اليييراأي اىل  االخييتييافييات يف  وحتيييّول 
اأن االحتاد عالق االآن يف معادلة  هذا هو ال�ضبب يف 
باري�س-برلن، التي اعتقد اأنها حّلت املجهول فيها 
من خال الوعد ب�ضام دائم. ال ميكن بناء اأوروبا 
وبدون  اأوهييييام،  دون  احلقيقي،  لتاريخها  وفييًقييا  اإال 
وال  مييتييغييرية،  حقيقتها:  على  االأمم  وبيياأخييذ  نييفيياق، 

ميكن التنبوؤ بها، واأنانية لاأ�ضف.
ترجمة خرية ال�ضيباين

اأ�صطورة الثنائي الفرن�صي-االأملاين...!

*كاتب ونا�ضر، موؤلف كتب مكر�ضة لتاأثري االأدب والفن والثقافة ب�ضكل عام على اأجيال 
الثورة واالإمرباطورية االأوىل، وعلى وجه اخل�ضو�س نابليون كما رواه الذين عرفوه 

)غرا�ضيه، 2014(، نابليون بدون بونابرت )�ضريف، 2018( وطعم نابليون )مريكور 
دو فران�س، 2019(. 

تعرتف فيه الواليات املتحدة ببكن فقط لكنها تزّود اجلزيرة 
باأ�ضلحة للدفاع عن نف�ضها، قد “�ضاعد يف �ضمان عدم اندالع 

نزاع بن الواليات املتحدة وال�ضن حول تايوان«.
واأ�ضاف يف حديث يف لبلومبريغ نيوز “ما تغرّي هو التايل: 
القائم مل يعد  الو�ضع  باأن  اتخذته احلكومة يف بكن  قرار 
مقبوال، واأنهم يريدون ت�ضريع العملية التي �ضيوا�ضلون من 

خالها اإعادة التوحيد«.
واأو�ضح اأن ال�ضن ا�ضتخدمت “االإكراه وجعل احلياة �ضعبة 
بطرق متنوعة يف تايوان على اأمل اأن يوؤدي ذلك اإىل ت�ضريع 
ذليييك مت�ضكت  واأييي�ييضييا يف حيييال مل ينجح  الييتييوحيييييد،  اإعيييييادة 

باإمكانية ا�ضتخدام القوة لتحقيق اأهدافها«.

م�ضدر قلق لي�س فقط للواليات املتحدة اأو دول املنطقة، بل 
اأي�ضا يف جميع اأنحاء العامل«.

مليون   24 �ضكانها  عييدد  البالغ  تييايييوان  اأن  ال�ضن  وتعترب 
ن�ضمة جزء من اأرا�ضيها وتعهدت باإعادتها اإىل �ضيادتها ولو 
بالقوة. وُتعار�س بكن اأي مبادرة من �ضاأنها منح ال�ضلطات 
تايوان  بيين  ر�ضمي  توا�ضل  واأي  دولييييية  �ضرعية  التايوانّية 

ودول اأخرى.
وقال وزير خارجية تايوان جوزيف وو يف وقت �ضابق االأربعاء 
اإنه يتوقع اأن يبذل امل�ضوؤولون ال�ضينيون يف عهد �ضي جهودا 
اأكرب لتجريد تايبيه من اآخر حلفائها، م�ضيفا “من املعقول 

اأن ي�ضبح و�ضعنا الدبلوما�ضي اأكر كاآبة«.

•• و��سنطن-�أ ف ب

ال�ضن  اإن  بلينكن  اأنييتييوين  االأمييريكييي  قييال وزييير اخلارجية 
ترف�س الو�ضع القائم بحكم االأمر الواقع منذ فرتة طويلة 
جدولها  ت�ضّرع  بكن  بيياأن  �ضابقا  تقييما  مييكييررا  تييايييوان،  يف 

الزمني لا�ضتياء على اجلزيرة.
�ضي  ال�ضيني  الييرئييييي�ييس  فيييوز  بييعييد  بلينكن  تعليقات  وتيياأتييي 
احلزب  راأ�يييييس  عييلييى  “تاريخية”  ثييالييثيية  بيييواليييية  جينبينغ 
ال�ضيوعي ال�ضيني، وتوقع تايوان اأن تتكثف ال�ضغوط على 

اجلبهة الدبلوما�ضية.
والذي  عقود  اأربعة  منذ  القائم  الو�ضع  اأن  بلينكن  واأ�ضاف 

نيييييييدوة  يف  م�ضابها  تقييما  اأعييطييى  اليييذي  بلينكن  واأ�ضيييييييار 
لقوات  بكن  ن�ضيييييير  اىل  �ييضييتييانييفييورد،  جامعة  يف  لييه  �ضابقة 
بعيييييييد  اآب-اأغ�ضط�س  يف  كبيييرة  ع�ضييييييكرية  مناورات  واإجييراء 
زيارة رئي�ضة جمل�س النواب االأمريكي نان�ضي بيلو�ضيييييي اإىل 

تايوان.
ولفت اىل اأن الو�ضع القائم �ضمح اأي�ضا بازدهار تايوان التي 
اأ�ضبحت قوة مهيمنة عامليا يف جمال ت�ضنيع اأ�ضباه املو�ضات 
و”اإذا  االإلكرتونيات،  واالأجهزة  ال�ضيارات  ل�ضناعة  احليوية 
عواقب  لييه  ف�ضيكون  االأ�ييضييبيياب،  ميين  �ضبب  الأي  ذلييك  تعطل 

وخيمة على االقت�ضاد العاملي«.
اأن يكون  “يجب  اأن ممار�ضة ال�ضغوط على تايوان  واأ�ضاف 

بلينكن: ال�صني ترف�س الو�صع القائم يف تايوان 

•• عو��سم-وكاالت

تدر�س الواليات املتحدة اإر�ضال نظام 
“هوك”  املييتييو�ييضييط  اليييدفييياع اجلييييوي 
على  كييف  مليي�ييضيياعييدة  اأوكييرانيييييا،  اإىل 
وال�ضواريخ  لييلييميي�ييضييرّيات  الييتيي�ييضييدي 
امل�ضريات  دور  وتيينييامييى  الييرو�ييضييييية. 
املييييعييييارك وخيي�ييضييو�ييضييا يف احليييرب  يف 
تقرير  اأ�ييييضييييار  حيييييييث  االأوكيييييرانييييييييييية، 
اإىل  تاميز”  “نيويورك  ل�ضحيفة 
�ضت�ضبح  اأن “امل�ضريات االنتحارية”، 
اأ�ضا�ضيا يف النزاعات امل�ضلحة  عن�ضرا 

احلديثة.

امل�صريات يف احلروب
حروب  عدة  يف  امل�ضريات  ا�ضتخدمت 
ميين اليييييميين اإىل �ييضييوريييا وفييرنيي�ييضييا ثم 
يف نزاع اأرمينيا واأذربيجان، وموؤخرا 

احلرب االأوكرانية.
احلييييييرب  يف  املييييي�يييييضيييييريات  دور  بيييييييرز 
االأوكيييييييرانييييييييييييييية ال�ييييضييييتييييخييييدامييييهييييا يف 
اال�ضتطاع واال�ضتهداف، كما ك�ضفت 
اجلي�س  ليييييدى  �يييضيييعيييف  نيييقيييطييية  عيييين 

الرو�ضي بالن�ضبة لهذه “الدرونز«. 
مييّثييل دخيييول امليي�ييضييريات الييرتكييييية اإىل 
جيييانيييب اليييطيييرف االأوكييييييييراين حتوال 
اأ�ضهرها  اإبيييان  احليييرب  مب�ضار  مهما 
كانت  املا�ضية  االأ�ضابيع  ويف  االأوىل، 
واقعا  تيير�ييضييم  االإييييرانييييييية  املييي�يييضيييريات 

جديدا مل�ضلحة الرو�س.
اتهم الغرب طهران منذ اأيام بتزويد 
طيار،  با  انتحارية  طائرات  رو�ضيا 
ب�ضدة  وطييهييران  مو�ضكو  تنفي  فيما 
وجود اأي �ضراكة ب�ضاأن هذه الطائرات 

من طراز �ضاهد 131 و136.

كيف ميكن الت�صدي للم�صريات؟
خمتلفة،  وو�ضائل  تكتيكات   3 هناك 

   اتييي�يييضيييم وجييييييود ميييياريييييو دراجيييييي 
ال�ضابقة  احليييكيييومييية  راأ�ييييييس  عييلييى 
االأخيييري مبرحلة من  اليييييوم  حتى 
لييعييبييت فيها  اليي�ييضيييييا�ييضييييية  احلييييييياة 
ال  ريييادّيييا،  دوًرا  االإيطالية  االأمييية 
االأوروبييييييي،  االحتيييياد  داخييييل  �ضيما 
الرئي�س  �ييضييمييعيية  بييفيي�ييضييل  وذليييييك 
االأوروبي  املركزي  للبنك  ال�ضابق 
وزعامته، مما مكن روما من لعب 
�ضركائها  مواجهة  يف  متقدم  دور 
االأوروبييييييييين. ورغيييم اليييوعيييود، لن 
احلكومة  لقادة  ال�ضهل  من  يكون 
اجلييييديييييدة، احليييفييياظ عييلييى نف�س 
وبالتايل  اليييدور،  ونف�س  ال�ضمعة 
اإيطاليا،  ميي�ييضييالييح  عييين  الييييدفيييياع 
كيييميييا كييييييان احليييييييال خييييييال اليييعيييام 
ونييي�يييضيييف الييييعييييام امليييا�يييضييييييين حتى 
لييو كييانييت الييتيي�ييضييريييحييات االأخييييرية 
جلورجيا ميلوين واختيار الوزراء 
)االقت�ضاد(  جيييييورجيييييتييي  مييثييل 
على  عامة  )الدفاع(  وكرو�ضيتو 

النوايا احل�ضنة خلليفة دراجي.
يف  “التكنوقراط”  دور  كيييان      
الفريق احلكومي -وهو م�ضطلح 
ي�ضتخدم لت�ضمية اأع�ضاء ال�ضلطة 
من  ييياأتييون  ال  الييذييين  التنفيذية 

للم�ضريات  اأوكيييرانيييييييا  بييهييا  تييتيي�ييضييدى 
الرو�ضي،  اجلييانييب  ميين  امل�ضتخدمة 
تاميز”،  “نيويورك  �ضحيفة  وفيييق 
التي قالت اإن كييف تتبع ا�ضرتاتيجية 

تقوم على:
جهات فاعلة على االأر�ييس ويف اجلو، 
تييعييمييل بيي�ييضييكييل وثيييييييق مييعييا ملييييدة 24 

�ضاعة.
 ا�ييضييتييخييدام طيييائيييرات مييقيياتييليية تقوم 

بدوريات على مدار ال�ضاعة.
�ضواريخ اأر�ضية م�ضادة للطائرات.

بالبنادق  امل�ضلحن  اجلنود  من  فرق 
االآلية.

“تالي�س”  جمييمييوعييتييا  طيييييّورت  كييمييا 
نظام  اإ�س”  و”�ضي  اليييفيييرنييي�يييضييييييية 
امل�ضريات  وحتييد  لر�ضد  “باراد” 
من 100 غرام اإىل 25 كيلوغراما، 

وفقا لوكالة “فران�س بر�س«.
وبيييحييي�يييضيييب تيييييييييريي بيييييييون، مييي�يييضيييوؤول 
فاإن  ال�ضركة  يف  امليي�ييضييريات  مكافحة 

نظام باراد:
تكت�ضف  رادار  بيييييانييات  عييرب  يعمل   -

امل�ضريات على بعد 5 كيلومرتات.
- يحدد موقع امل�ضريات عرب موجات 

الكثري  -مو�ضوع  ال�ضيا�ضة  عييامل 
من النقا�س.

   ومييع ذلييك، من املثري ماحظة 
اأجرتها  ا�ضتق�ضائية  درا�ضة  نتائج 
موؤخًرا األي�ضاندرا غي�ضلريي، تبّن 
منها اأن “73 فا�ضل 8 باملائة من 
باالطمئنان  ي�ضعرون  املييواطيينيين 
احلكومة  يف  تييكيينييوقييراط  لييوجييود 
)التي كانت ب�ضدد الت�ضّكل( بينما 
جمرد اختيار الكفاءة من �ضاأنه اأن 
اأربعة  واحييد من كل  اآمييال  يخيب 
باملائة(   2 فييا�ييضييل   26( نيياخييبيين 
تف�ضيل  اأن  يييبييدو  بيياخييتيي�ييضييار،   .“
احلكومة  يف  ال�ضيا�ضين  م�ضاركة 
م�ضدره ال�ضيا�ضين اأنف�ضهم اأكر 

من تف�ضيل املواطنن.
التنفيذية  ال�ضلطة  تييواجييه  ليين     
معار�ضة قادرة على تعقيد حياتها 
كييمييا هيييو احليييييال يف فييرنيي�ييضييا بعد 
االأخرية.  الت�ضريعية  االنتخابات 
وعيييليييى الييعييكيي�ييس ميييين ذلييييييك، على 
رئي�ضة الوزراء اأن تكون حذرة من 
حلفائها، كما �ضبق ان راأينا خال 

اال�ضتعدادات لت�ضكيل احلكومة.
ا�ضتطاعات  دميييقييراطييييية  اإن     
اإىل حد  االآن  الييتييي حييلييت  الييييراي، 

الراديو.
واأخرى  �ضوئية  بييكييامييريات  ميييزود   -
يلتقط  احليييييميييييراء  دون  بييياالأ�يييضيييعييية 

امل�ضريات.
- بعد ر�ضدها يقوم جهاز بالت�ضوي�س 
عييليييييهييا عيييليييى بيييعيييد كيييييلييومييرتييين ما 
الو�ضول  اأو  الييهييبييوط  على  يجربها 

اإىل نقطة حمددة م�ضبقا.
على  “تالي�س”  جمييمييوعيية  تعمل   -
كهرومغناطي�ضي”  “م�ضتجيب 
مئات  اإىل  ت�ضل  قوية  موجة  ي�ضدر 
االأمييتييار تعطل الييطييائييرة امليي�ييضييرية يف 

غ�ضون ثانية.
- تطوير طائرات م�ضرية اعرتا�ضية 

وم�ضريات للت�ضوي�س.

ماذا يقول اخلرباء؟
الربيطاين  الع�ضكري  اخلبري  يقول 
نيوز  “�ضكاي  ملوقع  برونك،  جا�ضنت 
االنتحارية  الييطييائييرات  اإن  عربية” 
االإيرانية   ”136- “�ضاهد  مييثييل 
ل�ضن  ن�ضبيا،  رخي�ضة  طريقة  توفر 
اأهداف  على  امليييدى  طويلة  هجمات 

ثابتة با�ضتخدام نظام املاحة بالقمر 
اال�ضطناعي اأو الرادارات املعادية.

اأو�ضح  لييهييا،  الييتيي�ييضييدي  تكتيك  وعييين 
نظام  عييلييى  “الت�ضوي�س  بييييرونييييك: 
للماحة  اليييعيييامليييي  املييييواقييييع  حتيييدييييد 
با�ضتخدام  اعرتا�ضها  مهمة  ي�ضّعب 
م�ضادة  الطراز  قدمية  رادار  مدافع 

للطائرات مثل جيبارد االأملانية«.
بييييييينيييدييييت، اخلبري  �يييضييياميييوييييل  اأمييييييا 
االأمريكي يف �ضوؤون اجلي�س الرو�ضي 
واالأنييظييميية غييري امليياأهييوليية، فيقول اإن 
لدى  االإييييرانييييييية  �ييضيياهييد  “طائرات 
الفو�ضى  ت�ضبب  الييرو�ييضييي  اجلييييي�ييس 
بيياأوكييرانيييييا رغيييم جنييياح دفيياعيياتييهييا يف 

الت�ضدي لها«.
واأ�ضاف: “االآن لدى الرو�س اأ�ضلحة 
االأوكرانين  تييذّكيير  وفيييرية  رخي�ضة 
باأن �ضماءهم لي�ضت اآمنة، عاوة على 
لييلييغيياييية بيد  قيييوي  �ييضيياح نف�ضي  اأنيييه 

الرو�س«.
ومن جانبه يقول الباحث يف ال�ضوؤون 
الع�ضكرية مينا عادل، اإن: “الذخرية 
املت�ضكعة اأو امل�ضريات يرجع تاريخها 
عندما  اليييثيييانييييييية  اليييعييياملييييييية  ليييليييحيييرب 
�ضواريخ  االأمليييياين  اجلي�س  ا�ضتخدم 

)يف 1( يف بريطانيا«.
وعن كيفية حتييدها اأو�ضح عادل اأن 

ذلك ممكن من خال:
اليييربيييط بييين ميينييظييومييات الييييييرادارات 
املتخ�ض�ضة يف اكت�ضاف هذه االأهداف 

قليلة ال�ضرعة.
 ميينييظييومييات الييتيي�ييضييوييي�ييس واالإعيييياقيييية 

االإلكرتونية.
منظومات ال�ضواريخ ق�ضرية املدى.

اأ�ضلحة الر�ضا�ضات االأر�ضية.
دوريييييييييييات قيييتيييالييييييية مييييين امليييقييياتيييات 
اجلييوييية حيييال الييدفيياع عيين االأهييييداف 

اال�ضرتاتيجية عالية القيمة.

كبري حمل دميقراطية االأحزاب، 
مزيد  تيي�ييضييجيييييل  يف  ا�ييضييتييمييرت  اإذا 
�ضتوؤدي  �ضالفيني،  رابطة  تراجع 
داخل  ا�ييضييطييرابييات  اإىل  بييالييتيياأكيييييد 
على  و�ضيتعن  احلاكم،  التحالف 
جيورجيا ميلوين تاأكيد اخل�ضال 
االأيييام االأخرية،  اأظهرتها يف  التي 
كما انها �ضتكون �ضرورية ملكافحة 
االآراء ال�ضلبية املوجودة يف العديد 
ب�ضبب  الييييغييييربييييييييية،  اليييييييييدول  مييييين 

مواقفها ال�ضابقة.
   مييييييياذا يييييريييييد نييياخيييبيييوهيييا، وميييا 
اأعيييطيييوه لها؟  اليييييذي  الييتييفييوييي�ييس 
ي�ضاعد ا�ضتطاع اأجرته ايب�ضو�س 
على تلطيف �ضورة اإيطاليا حيث 
يتعاطف غالبية ناخبي جيورجيا 
املتطرف.  اليييييميين  ميييع  ميييييلييوين 
اأكيييير من  اأن  اتيي�ييضييح  اليييواقيييع،  يف 
اختاروا  الييذييين  املييواطيينيين  ن�ضف 

ديتاليا  فراتلي  ل�ضالح  الت�ضويت 
اأنف�ضهم  يييعييّرفييون  بيياملييائيية(   52(
عييلييى اأنييهييم مييين الييو�ييضييط، بينما 
31 باملائة ي�ضّنفون اأنف�ضهم على 

اليمن فقط.
   ال�ضيادة التي ب�ّضر بها يف املا�ضي 
طيييييرفيييييان يييي�يييضيييكيييان االئيييييتييييياف 
احلكومي م�ضطلح فارغ اإذا اأخذنا 
يف االعتبار اأن الدولة ذات ال�ضيادة 
عملتها  تييطييبييع  اليييتيييي  تيييليييك  هييييي 
يف  الع�ضو  الدولة  بينما  اخلا�ضة 
االحتيييياد االأوروبييييييي فييّو�ييضييت تلك 
امليييركيييزي  اليييبييينيييك  اليييوظيييييييفييية اىل 
الدول  لاحتاد ولاتفاقيات بن 

االأع�ضاء.
امليينييتييخييبيية من  احليييكيييوميييات  ان     
قييبييل املييواطيينيين، مييثييل تييلييك التي 
اأمام  م�ضوؤولة  واأملانيا،  اإيطاليا  يف 
دائرتن: ناخبيهم واالأ�ضواق التي 

اململكة  الييعييام. حتى  الدين  متييول 
امليييتيييحيييدة، اليييتيييي غييييييادرت االحتيييياد 
ب�ضيادتها  وتيييفييياخيييرت  االأوروبيييييييي 
امل�ضتعادة، تعاين حاليا من عواقب 
وخيييييميية عييلييى اقييتيي�ييضييادهييا جيييراء 
للمالية  امليي�ييضييوؤوليية  غيييري  االإدارة 
الوزراء  اأجرب رئي�ضة  العامة، مما 
على  اال�ضتقالة  على  تييرو�ييس  ليز 
جيدة  فكرة  هذا  ويعطينا  الفور. 
عن االحتماالت املتبقية للمغامرة 
الناخبون  اليييييييييوم...  اليي�ييضيييييا�ييضييييية 
ييييرييييدون اجليييديييية واالأ�يييييضيييييواق ال 

تغفر االرجتال.
*مدير الأبحاث يف املركز 
القومي للبحث العلمي -مدر�صة 
الدرا�صات العليا يف العلوم 
الجتماعية، مركز رميون اآرون 
“مركز الدرا�صات الجتماعية 
وال�صيا�صية رميون اآرون«.

•• و��سنطن-وكاالت

على  �ضابقة  االأمييريييكييي  االقت�ضاد  م�ضاكل  اأغييلييب  اأن  رغييم 
و�ضول الرئي�س جو بايدن اإىل احلكم فاإن �ضيا�ضاته اأدت اإىل 
امل�ضتقبل وجعل  النمو يف  زيييادة حدتها، مع خف�س معدل 

االقت�ضاد اأقل مرونة وتكافوؤا .
يف  �ضارجر  األي�ضون  االأمريكية  االقت�ضادية  املحللة  وتقول 
حتليل ن�ضرته وكالة بلومربغ، اإن الرئي�س ال ميلك تاأثرياً 
اأ�ضعار  يحدد  ال  فهو  الراهنة،  االقت�ضاد  حالة  على  كبريا 
الطاقة وال اأ�ضعار االأ�ضول. لكن اإدارته ت�ضبح موؤثرة ب�ضكل 

خا�س عند و�ضع ال�ضيا�ضة االقت�ضادية.
ال�ضليم  فاالقت�ضاد  �ضيئة.  كانت  ال�ضيا�ضات  هييذه  واأغييلييب 
م�ضتقر  اأو  منخف�س  ت�ضخم  مييعييدل  مييع  ينمو  اليييذي  هييو 
تبني  اأو  وقييدرة على خلق  ال�ضدمات،  ومرونة يف مواجهة 
هذه  تدمر  بايدن  �ضيا�ضات  لكن  اجلديدة.  التكنولوجيات 
مل  اإذا  كارثة  نحو  العامل  يف  اقت�ضاد  اأكييرب  لتقود  ال�ضمات 

يتدارك الرئي�س واإدارته االأمر.
قوي  االأمريكي  االقت�ضاد  اأن  على  بايدن  الرئي�س  وي�ضر 
البطالة منخف�س،  ما، فمعدل  اإىل حد  اأميير �ضحيح  وهو 
مرتفع  الت�ضخم  لكن  جيييييدة.  ليياأ�ييضيير  املييالييييية  واالأو�يييضييياع 
ومعدالت منو االقت�ضاد �ضعيفة، والركود و�ضيك، واالأجور 
احلقيقية ترتاجع نتيجة الت�ضخم، وكذلك اأ�ضواق االأ�ضهم. 
مل يت�ضبب بايدن يف ارتفاع الت�ضخم الذي نتج عن اختناق 
�ضا�ضل االإمداد  ب�ضبب جائحة كورونا امل�ضتجد، وال�ضيا�ضة 
النقدية املرنة، وحزم التحفيز االقت�ضادي  يف عهد �ضلفه 

دونالد ترامب.
الييتييعييايف، جييياءت خطة  بيييداأ االقت�ضاد يف  اأن  ولييكيين مبييجييرد 
اأ�ضواأ،  الت�ضخم  لتجعل   2021 يف  االأمييريييكييييية   االإنييقيياذ 
مانهاتن،  مييعييهييد  الييبيياحييثيية يف  �يييضيييارجييير  قييييول  حيييد  عييلييى 
بارترنز  فاينان�س  �ضايكل  اليف  ل�ضركة  املوؤ�ض�س  وال�ضريك 
اأن هذه اخلطة كانت  املالية.  ويييرى خييرباء  لا�ضت�ضارات 

كبرية للغاية ورمبا اأ�ضافت بن نقطتن و4 نقاط مئوية 
بعد  جيياءت  اخلطة  فهذه  االأمريكي.  الت�ضخم  معدل  اإىل 
االإنييقيياذ يف عهد  اليييدوالرات على خطط  اإنييفيياق تريليونات 

االإدارة االأمريكية ال�ضابقة.
ب�ضبب  االأمريكية مفرطة، جزئياً  االإنقاذ  كانت خطة  كما 
امل�ضاعدات ال�ضخية التي قدمتها لاأ�ضر التي ال حتتاجها 
يقل  ال  الييتييي  العليا،  واملتو�ضطة  املتو�ضطة  الطبقتن  يف 

دخلها ال�ضنوي عن 100 األف دوالر.
رمبا حققت هذه اخلطة �ضعبية للرئي�س يف ذلك الوقت لكن 
الت�ضخم الناجم عنها اأ�ضر ب�ضكل اأكرب باالأ�ضر ذات الدخل 
االأقل، التي تتاأثر ب�ضدة بتحركات االأ�ضعار، والتي �ضتعاين 

اأكر نتيجة اأي ركود �ضبب جهود مكافحة الت�ضخم.
التي  العالية،  الطاقة  اأ�ضعار  م�ضوؤولية  بايدن  يتحمل  وال 
بييداأت االرتييفيياع مع خييروج العامل من جائحة كييورونييا، ثم 

وا�ضلته ب�ضبب احلرب الرو�ضية يف اأوكرانيا.
تاأجريها  وتعليق  النفط  �ضركات  �ضد  القوي  خطابه  لكن 
الوقود  ا�ضتخدام  على  بالق�ضاء  وتعهده  العامة،  االأرا�ضي 
االأحفوري، اأدى اإىل زيادة �ضرف االأرباح مل�ضاهمي �ضركات 
اإنتاج  م�ضاريع  يف  اال�ضتثماري  اإنفاقها  قللت  التي  النفط 
XL من  اأنابيب كي�ضتون  األغى م�ضروع خط  جديدة. كما 
كندا الذي كان مقررا االنتهاء من مده اأوائل العام املقبل، 
على  االأمريكية  الطاقة  �ضوق  قييدرة  تقلي�س  اإىل  اأدى  ما 

التعامل مبرونة مع �ضدمات االأ�ضعار يف ال�ضوق الدولية.
التحتية االأمريكية  البنية  ثم جاء بايدن  بخطة حتديث 
بي 550 مليار دوالر. وهذه اخلطة تبدو جيدة لاقت�ضاد، 
واملوانئ، وخف�س  الطرق  اإىل حت�ضن حالة  �ضتوؤدي  حيث 
خدمة  نطاق  وتو�ضيع  املناخي،  للتغري  امل�ضببة  االنبعاثات 

االإنرتنت فائق ال�ضرعة يف الواليات املتحدة.
كبرياً  م�ضدرا  متثل  االأهيييداف  هييذه  حتقيق  طريقة  لكن 
للقلق. وعلى �ضبيل املثال ت�ضمنت اخلطة و�ضول اأكرب عدد 

ممكن من الوظائف اجلديدة اإىل العمال النقابين.

امل�صريات.. كيف اأ�صبحت الرقم ال�صعب يف معارك اليوم؟

وقت ت�صكيلها كان ق�صرًيا:

اإيطاليا: حكومة حتت �صطوة االإكراهات...!
الناخبون يريدون اجلدية والأ�صواق ل تغفر الرجتال

رغم الوعود، لن يكون من ال�صهل على قادة 
احلكومة اجلديدة، احلفاظ على نف�س دور دراجي 

ميلوين حتت �ضغط مرتفع

•• �لفجر -با�سكو�يل با�سكينو 

ترجمة خرية �ل�سيباين 
عن  ماتاريال  �صريجيو  اليطايل  الرئي�ض  اأ�صار     
حق اإىل اأن وقت ت�صكيل احلكومة التي اأدت اليمني 
�صباح الأحد كان ق�صرًيا. و�صعت جيورجيا ميلوين، 
اأثارها حلفاوؤها يف  على الرغم من ال�صعوبات التي 
الأيام الأخرية، قائمة بالوزراء الذين �صي�صطرون 
اإىل اإظهار الكفاءة الالزمة املتوقعة منهم يف الأ�صهر 
على  يتعني  التي  املعقدة  امل�صاكل  لإدارة  املقبلة 
اإيطاليا مواجهتها، ل �صيما على اجلبهة القت�صادية 
وعلى  الطاقة،  وتكاليف  الت�صخم  ينخرها  التي 
بال�صراع  تتميز  التي  الدولية،  العالقات  واجهة 
العنيف على اجلبهة ال�صرقية للقارة العجوز والذي 

لالأ�صف ل توجد نهاية �صريعة متوقعة له.

جولة انتخابية لرتامب 
لدعم مر�صحني جمهوريني 

•• و��سنطن-�أ ف ب

ال�ضابق  االأميييريكيييي  الييرئييييي�ييس  اأعييليين 
دونييياليييد تييرامييب عيين قيييييامييه بجولة 
مهرجانات  اأربييييعيييية  يف  لييلييميي�ييضيياركيية 
انيييتيييخيييابييييييية لييييدعييييم مييير�يييضيييحييين من 
انتخابات  يف  اجليييميييهيييوري  احلييييييزب 
قد  الييتييي  املقبلة  الن�ضفي  التجديد 
تيي�ييضييهييد �ييضيييييطييرة اجلييمييهييورييين على 
اليييكيييونيييغييير�يييس. وييييعيييتيييزم تييييرامييييب يف 
التحقيقات  من  ب�ضل�ضلة  ا�ضتخفاف 
اليييقييي�يييضيييائييييييية �ييييضييييده امليييي�ييييضيييياركيييية يف 
مهرجانات يف اأوهايو واأيوا وفلوريدا 
وبن�ضلفانيا قبل االنتخابات املقررة يف 
لتجديد  الثاين-نوفمرب  ت�ضرين   8
جميع مقاعد جمل�س النواب الي435 
وثلث مقاعد جمل�س ال�ضيوخ. وبينما 
ُينظر اإىل هذه االنتخابات عادة على 
اأنها ا�ضتفتاء على �ضعبية �ضاكن البيت 
اال  �ضيا�ضاته،  عيين  والر�ضا  االأبي�س 
اختبارا  اأي�ضا  متثل  امليييرة  هييذه  اأنييهييا 
مليي�ييضييتييقييبييل تيييراميييب اليي�ييضيييييا�ييضييي الذي 
البيت  الييعييودة اىل  يييدر�ييس حميياوليية 

االأبي�س عام 2024.

�صيا�صات بايدن تعمق جراح االقت�صاد االأمريكي
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تدريب الطيارين ال�صينيني يوؤرق لندن.. وتخّوف على اأ�صرار الدولة
••عو��سم-وكاالت

حييييذرت ميي�ييضييادر دفيياعييييية ميين اأن طييييياري �ييضيياح اجليييو املييلييكييي الربيطاين 
لدرو�س  تقدميهم  اأثناء  دولة”  “اأ�ضرار  �ضاركوا  اأنهم  تبن  اإذا  �ضيحاكمون 

بالطريان يف ال�ضن.
املا�ضي حتذيرا من  االأ�ضبوع  الدفاعية الربيطانية  واأ�ضدرت اال�ضتخبارات 
كبرية،  مالية  مببالغ  اإغييراءهييم  مت  ال�ضابقن،  الع�ضكرين  الطيارين  اأن 

للم�ضاعدة يف تدريب القوات ال�ضينية.
ووفق م�ضوؤولن فاإن طيارين متقاعدين من �ضاح اجلو امللكي الربيطاين، 
يتم جتنيدهم من خال خرباء توظيف تابعن جلهات خارجية، مبا يف ذلك 

اأكادميية الطريان بجنوب اإفريقيا.
يتم  مل  بينما  اإنييه  الربيطانية،  “تلغراف”  ل�ضحيفة  دفاعي  م�ضدر  وقييال 

ت�ضنيف تدري�س تخ�ض�س الطريان �ضمن اأ�ضرار الدولة، فاإن تعليم كيفية 
قانون  على  وقييعييوا  الييذييين  الطيارين  اأن  امل�ضدر  واأو�ييضييح  م�ضّنف.  القتال 
الر�ضمية، ملزمون بتنفيذ بنوده مدى احلياة، و�ضتتم حماكمتهم  االأ�ضرار 

يف حال التحقق من وقوع انتهاك.
واالأكر  االأفييييراد احلالين  اإغيييراء  حيياولييت  اأكييادمييييييات �ضينية  اأن  واأ�ييضيياف 
تاأهيا من اخلطوط االأمامية ل�ضاح اجلو الربيطاين، لتدريب اأفراد على 
بجنوب  الطريان  اأكادميية  قالت  جانبها،  من  القتال.  واأ�ضاليب  الطريان 
“ال  الييعييامل:  اأنييحيياء  خمتلف  من  ومهند�ضن  طيارين  تييدّرب  التي  اإفريقيا 
اأن�ضطة  اأي  اأخييرى، وال  اأو معلومات  �ضرية  تكتيكات  يت�ضمن  تدريب  يوجد 

يف اخلطوط االأمامية«.
اأي معلومات ح�ضا�ضة  “اأيا من مدربيها ال ميلك  اأن  االأكادميية  واأو�ضحت 
من الناحية القانونية اأو الت�ضغيلية تتعلق مب�ضالح االأمن القومي الأي بلد، 

�ضواء كانت تلك التي ينحدر منها موظفوها اأو التي توفر التدريب فيها«.
اأعييليينييت احلييكييوميية الييربيييطييانييييية االأ�ييضييبييوع املييا�ييضييي بيياأنييهييا تييتييخييذ “خطوات 
حا�ضمة” �ضد م�ضاع �ضينية جلذب طيارين �ضابقن وحالين يف �ضاح اجلو 

الربيطاين لتدريب ع�ضكرييها.
تدريبية مع  دوري يف مهمات  ب�ضكل  بريطانيون  ع�ضكريون  ي�ضارك  وبينما 
جيو�س اأجنبية، اإال اأن اأي تعاون لطيارين �ضابقن مع ال�ضن التي و�ضفتها 

لندن بي”التهديد االأول” لاأمن املحلي والعاملي، ي�ضكل م�ضدر قلق بالغ.
واأفاد ناطق با�ضم وزارة الدفاع الربيطانية لفران�س بر�س: “نّتخذ خطوات 
اأو�ضاط  يف  الكفاءات  عن  للبحث  ال�ضينية  التجنيد  برامج  لوقف  حا�ضمة 
طياري قوات اململكة املتحدة امل�ضلحة احلالين وال�ضابقن لتدريب عنا�ضر 

جي�س التحرير ال�ضعبي«.
وذكرت و�ضائل اإعام بريطانية باأن اأكر من 30 طيارا �ضابقا قبلوا عرو�ضا 

واأن  دوالرا”   273750“ اإ�ضرتليني  جنيه  األييف   240 قيمتها  تتجاوز 
العديد ممن مت جتنيدهم يف اخلم�ضينات من عمرهم وغادروا �ضاح اجلو 

الربيطاين موؤخرا.
العام  منذ  م�ضتمرة  ال�ضينية  اال�ضرتاتيجية  هييذه  بييياأن  التقارير  وذكيييرت 

2019، لكنها ازدادت موؤخرا.
عقود  ا�ضتخدام  يف  النظر  “تعيد  باأنها  الربيطانية  الييدفيياع  وزارة  واأفيييادت 
احلالين  العنا�ضر  جميع  اأن  م�ضيفة  االإف�ضاح”،  عدم  واتفاقيات  ال�ضرية 
وال�ضابقن يخ�ضعون لقانون االأ�ضرار الر�ضمية الذي يحظر على املوظفن 
العاملن يف القطاع العام يف اململكة املتحدة م�ضاركة اأ�ضرار الدولة مع قوى 

خارجية.
اإ�ضافية  اأدوات  �ضيخلق  اجلديد  القومي  االأميين  “قانون  اأن  الناطق  وبييّن 

للتعامل مع التحديات االأمنية احلديثة مبا يف ذلك هذا التحدي«.

مدينة نيويورك تكافح مع تدفق طالبي اللجوء ايرانيون يتجمعون اأمام �صريح مه�صا اأميني
•• نيويورك-�أ ف ب

بييعييد رحييليية حمييفييوفيية بيياملييخيياطيير من 
م�ضقط راأ�ضه يف فنزويا اإىل الواليات 
املتحدة قبل �ضهرين، يعترب غو�ضتافو 
مندي�س اأنه متكن من ال�ضمود حتى 
نيويورك حيث وجد وظيفة  االآن يف 
لتاأ�ضي�س  ا�ضتقبلته  م�ضيفة  وعائلة 

حياة جديدة.
لكّنه من القائل الذين وجدوا ملجاأ 
التدفق  ال�ضتيعاب  تييعيياين  مدينة  يف 
اأمريكا  من  اللجوء  لطالبي  االأخييري 

الاتينية.
فييميينييذ نييييييي�يييضيييان-اأبيييرييييل، تيييوافيييد اإىل 
األييييف طالب   17 حييييواىل  نيييييويييورك 
جليييييوء، اأُر�ييييضييييل اليييعيييدييييد ميينييهييم اإىل 

خميمات موقتة.
من  االآالف  عيي�ييضييرات  اعيييرتا�يييس  مّت 
املهاجرين الفنزويلين على احلدود 
اجليينييوبييييية لييلييواليييات املييتييحييدة خال 
االأخرية،  االأ�ضهر  ويف  املا�ضي.  العام 

بداأت واليات حدودية عدة يقودها اجلمهوريون نقل طالبي جلوء �ضمااًل 
انتخابات  ت�ضبق  حيلة  يف  الييدميييوقييراطيييييون،  عليها  ي�ضيطر  ميييدن  نييحييو 

منت�ضف الوالية املقررة يف 8 ت�ضرين الثاين-نوفمرب.
الدميوقراطيون  فيها  �ضيتناف�س  الييتييي  االنييتييخييابييات  ميين  اأ�ييضييابيييييع  وقييبييل 
واجلمهوريون على ال�ضيطرة على الكونغر�س، حّدد الرئي�س االأمريكي جو 

بايدن عدد طالبي اللجوء الفنزويلين امل�ضموح لهم بالدخول ب24 األًفا.
الدخول  اإمكان  الفنزويلين  الفدرايل لعدد حمدود من  الربنامج  ويوّفر 
يحاول  من  كّل  �ضتطرد  بايدن  اإدارة  لكن  املتحدة.  الواليات  مطارات  عرب 
ال�ضحية  الطوارئ  �ضيا�ضة  ُيعيد تطبيق  الربية، ما  الدخول عرب احلييدود 
التي ُفر�ضت خال عهد دونالد ترامب والتي كانت حترم الفنزويلين من 
تف�ضي  كبح  �ضرورة  بحجة  اللجوء  على  للح�ضول  بطلب  التقدم  يف  احلق 
يف  قييانييوين  ب�ضكل  العمل  عيياًمييا(   40( مندي�س  ي�ضتطيع  ال  كوفيد-19. 
نيويورك، لكنه متكن من العثور على م�ضدر دخل بعد اأ�ضبوع من و�ضوله، 
ا مرطبات من �ضاحنة لبيع الطعام  وذلك يف مطعم يف حّي كوينز يبيع اأي�ضً

يف املنا�ضبات الريا�ضية.
اأن  اأريد  “كنت  التلفزيونات لوكالة فران�س بر�س  ويقول الطاهي وم�ضّلح 

اأعمل يف الطهو اأو يف التلفزيونات، هذا �ضبب جميئي اإىل هنا«.

اأكر  اأي  اأ�ضبوعًيا،  800 دوالر و1200 دوالر  يجني مندي�س حالًيا بن 
بكثري من راتب 600 دوالر الذي كان يتقا�ضاه يف فنزويا حيث ال يزال 
املحظوظن  اللجوء  ُيعّد من طالبي  لكّن مندي�س  املراهقان.  ابناه  يعي�س 
ن�ضبًيا، اإذ اإن اإيجاد فر�ضة عمل للتاأ�ضي�س حلياة اأف�ضل هو اأكر ما يبحث 

عنه هوؤالء الفارون من اخلطر اأو اال�ضطهاد يف بلدهم.
لكن كما هي احلال االآن، يجب على طالبي اللجوء االنتظار 150 يوًما بعد 
اأن يتمكنوا من التقدم للح�ضول على ت�ضريح  تقدمي طلبهم االأويل قبل 
واليي�ييضييراكييات يف  األييفييارو، مدير اخلييدمييات االجتماعية  ويييقييول جيياي  عمل. 
كني�ضة الر�ضل املقد�ضن يف مانهاتن، “منذ منت�ضف اآب-اأغ�ضط�س، �ضهدنا 
ال�ضوؤال االأبييرز الذي  اأن  اإىل  زيييادة كبرية يف عدد طالبي اللجوء«. وي�ضري 
يطرحه طالبو اللجوء هو “هل تعلم اأين ميكننا احل�ضول على وظيفة؟«.

اإ�ضكان وم�ضاعدة  توّفر هذه الكني�ضة طعاًما وخدمات قانونية وا�ضت�ضارات 
طبية، وتدير اأحد اأكرب الربامج من نوعها يف الباد.

البالغة  وابنتها  وزوجييهييا  عيياًمييا(   29( اأنغولو  ني�ضاري  الفنزويلية  جيياءت 
ثاث �ضنوات اإىل الكني�ضة بحًثا عن وجبة طعام.

بعد رحلة ا�ضتمرت 50 يوًما، بداأت العائلة تنام يف اأحد الفنادق التي اأن�ضاأها 
الوحيدة  االأمريكية  املدينة  ونيويورك هي  نيويورك.  بلدية  رئي�س  مكتب 

امللزمة مبوجب القانون تقدمي ملجاأ الأي �ضخ�س يطلب اللجوء فيها.

•• باري�س-�أ ف ب

االأربعاء  بالتجمع  اإيييرانيييييون  بيييداأ 
اأميني  مه�ضا  ال�ضابة  �ضريح  اأمييام 
يف حمافظة كرد�ضتان االيرانية يف 
الذكرى االأربعن لوفاتها وحتدوا 
االجيييييييييييييراءات االأميييينييييييييية املييي�يييضيييددة 

املفرو�ضة.
والرجال  اليينيي�ييضيياء  عيي�ييضييرات  وردد 
اآيجي  الييذييين جتييمييعييوا يف مييقييربة 
منها  تتحدر  التي  البلدة  �ضقز  يف 
بغرب  كييرد�ييضييتييان  يف  اأمييييينييي  مه�ضا 
حرية”  حييييييياة،  “امراأة،  ايييييييران، 
بح�ضب  للديكتاتور”،  و”املوت 
و�ضائل  على  بثت  فيديو  اأ�ييضييرطيية 

التوا�ضل االجتماعي.

اأميني )22 عاما(  ال�ضابة  توفيت 
كييردي، يف  اأ�ضل  اإيرانية من  وهييي 
ثاثة  بعد  اأيلول/�ضبتمرب،   16
تييوقيييييفييهييا مييين �ضرطة  اأيييييييام عييلييى 
االأخيييييييياق اأثيييينيييياء زييييييييارة ليييهيييا اإىل 
االأ�ضغر،  �ييضييقيييييقييهييا  ميييع  طيييهيييران 
النتهاكها قواعد اللبا�س ال�ضارمة 

يف اجلمهورية االإ�ضامية.
اأثييييييارت وفيياتييهييا احييتييجيياجييات غري 
مييينيييذ ثاث  اييييييييران  ميي�ييضييبييوقيية يف 
�ضنوات وهي متوا�ضلة يف خمتلف 
الييبيياد، تتقدمها يف معظم  اأنييحيياء 
كثريات  وطالبات  �ضابات  االأحيييييان 

منهن يقمن باحراق حجابهن.
حقوق  جمييال  يف  نا�ضطن  بح�ضب 
االأميين حذرت  اأجهزة  االإن�ضان فان 

تواجدا  احلكومية  غري  “هنكاو” 
اعييتييبييارا من  لييقييوات االأميييين  كثيفا 
م�ضاء الثاثاء يف �ضقز، وقد تكون 

اأغلقت مداخل املدينة.
رغم ذلك دخل ع�ضرات ال�ضكان اىل 
امييا عرب احلقول  البلدة االربييعيياء، 
وعلى طول الطرقات بال�ضيارات او 
دراجات نارية بح�ضب ال�ضور التي 
ن�ضرتها منظمة هنكاو التي يوجد 

مقرها يف الرنوج.
يف  امليييجيييميييوعيييات  اإحييييييييدى  ورددت 
�ضريط فيديو اآخر ن�ضره نا�ضطون 
“كرد�ضتان، كرد�ضتان،  على تويرت 
يت�ضن  مل  الفا�ضين”.  ميييقيييربة 
لوكالة فران�س بر�س التحقق على 

الفور من �ضحة هذه ال�ضور.

اإقامة مرا�ضم يف  اأميني من  عائلة 
النا�س  من  والطلب  وفاتها  ذكرى 
زيييارة قربها االأربعاء يف حمافظة 
يقلقوا  اأن  “عليهم  واإال  كرد�ضتان 

على حياة ابنهم«.
وي�ضادف االأربعاء مرور 40 يوما 
عييلييى وفييييياة اأمييييينييي ونييهيياييية فرتة 

احلداد.
والثاثاء ن�ضرت وكالة اجلمهورية 
بيانا  “اإرنا”  لاأنباء  االإ�ضامية 
قالت اإن العائلة اأ�ضدرته جاء فيه 
“نظرا للظروف ومن اأجل جتّنب 
نحيي  لييين  مييوؤ�ييضييفيية،  ميي�ييضييكييليية  اأي 
ذكرى مرور 40 يوما” على وفاة 

مه�ضا.
نيي�ييضييرتييهييا منظمة  �يييضيييور  اأظيييهيييرت 
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قمع االحتجاجات يدعم رئي�صي خلالفة خامنئي
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وم�ضوؤول  حمييلييليين  ثييياثييية  قييييال 
الرئي�س  اإن  لييياإ�يييضييياح  مييييوؤيييييد 
رئي�ضي،  اإبيييييراهيييييييييييم  االإيييييييييييييراين 
بت�ضديده القيود على حقوق املراأة، 
كمت�ضدد  اعيييتيييمييياده  اأوراق  ييييعيييزز 
الزعيم  ي�ضبح  اأن  احتمال  ورمبييا 
االأعلى التايل الإيران، حتى لو كان 
ذلك على ح�ضاب اإثارة احتجاجات 
بن  الييفييرقيية  واإ�ييضيياعيية  جماهريية 
والنخبة  االإيييرانييييين  ميين  الكثري 

احلاكمة.
انتخاب  عيييليييى  عيييييام  مييييييرور  وبيييعيييد 
رئييييي�ييضييي الييييذي مييثييل نييهيياييية ع�ضر 
اعييييتييييربه كيييثيييري ميييين االإيييييرانييييييييين 
اأدى  وت�ضاحما،  براغماتية  اأكييير 
الييتييطييبيييييق الييي�يييضيييارم حلييكييومييتييه يف 
االأ�ضابيع  يف  احلييييجيييياب  ارتييييييييداء 
اأميني يف  وفيياة مه�ضا  �ضبقت  التي 
16 �ضبتمرب )اأيلول(  احلجز يوم 
الييكييامييل على  الييتيياأكيييييد  اإعيييييادة  اإىل 
ويف  واالآن،  امليييتييي�يييضيييدديييين.  نيييفيييوذ 
فيه ع�ضرات  يييدعييو  اليييذي  الييوقييت 
�ضقوط  اإىل  املحتجن  االآالف من 
رداً  االإ�ضامية  اجلمهورية  نظام 
املت�ضددون  يعزز  اأميني،  وفاة  على 
قوتهم، ويوؤيدون ا�ضتخدام رئي�ضي 
لو  حتى  االحتجاجات  �ضد  للقوة 
كانت االأمور ال�ضيا�ضية را�ضخة يف 
قب�ضة الزعيم االأعلى اآية اهلل علي 

خامنئي.

اأغرب  “رئي�ضي  قائات  الطالبات 
عن وجهنا” و”املايل اأغربوا عن 
لت�ضريحات  تييكييرار  ويف  وجييهيينييا«. 
اإلقاء  على  رئي�ضي  داأب  خامنئي، 
اللوم على الغرب يف اال�ضطرابات، 
واتيييهيييم الييرئييييي�ييس االأميييرييييكيييي جو 
“الفو�ضى  بيييياإ�ييييضيييياعيييية  بييييياييييييدن 
وا�ضت�ضهد  والدمار”،  واالإرهيييياب 
بو�ضف اخلميني للواليات املتحدة 

باأنها “ال�ضيطان االأكرب«.
ويف عهد رئي�ضي، توقفت املحادثات 
غري املبا�ضرة التي ا�ضتمرت �ضهوراً 
بيين اإيييييران والييواليييات املييتييحييدة يف 
النووي  االتفاق  اإنقاذ  ب�ضاأن  فيينا 
ويييييقييييول   .2015 عيييييييام  املييييييييربم 
طهران  على  يتعن  اإنييه  اجلانبان 
�ضيا�ضية  قييرارات  اتخاذ  ووا�ضنطن 

لت�ضوية الق�ضايا املتبقية.
ومازالت العقوبات املفرو�ضة على 
اليينييفييط االإيييييييييراين تيي�ييضييغييط على 
االقييتيي�ييضيياد االإيييييييييراين، مميييا جعل 
م�ضتويات  اإىل  تنخف�س  العملة 

قيا�ضية.
وقال مائري جافيدانفار، املحا�ضر 
جامعة  يف  االإيييييييييراين  الييي�يييضييياأن  يف 
“رئي�ضي  اإ�ييضييرائيييييل:  يف  ريت�ضمان 
املتطرف  املييوقييف  هييذا  مثل  يتخذ 
اأن  يعلم  الأنيييه  امليييراأة  حييقييوق  ب�ضاأن 
وم�ضى  خامنئي«.  يريده  ما  هييذا 
“ال�ضري على نهج خامنئي  يقول: 
يف موقفه من ق�ضية املراأة �ضيبقيه 

يف ال�ضباق خلافة خامنئي«.

مقربة  وميي�ييضييادر  حمللون  وييييرى 
اإييييييييران اأن  مييين �ييضيينييع الييييقييييرار يف 
على  م�ضمم  عيياميياً،   83 خامنئي، 
دعم اأركان اجلمهورية االإ�ضامية 
وفييياة موؤ�ض�ضها  ميينييذ  قييادهييا  الييتييي 
عام  اخلييمييييينييي  اهلل  روح  اهلل  اآييييية 

.1989
العاديون  االإيييييرانيييييييييون  ويييينيييظييير 
وخيييرباء اأجييانييب ورجيييال دييين اإىل 
مناف�ضاً  باعتباره مر�ضحاً  رئي�ضي، 
خلافة خامنئي، على الرغم من 
الطموح.  هييذا  عيين  اأنييه مل يف�ضح 
ومل يعتمد الزعيم االأعلى خليفة 
له وهناك اأي�ضاً اآخرون يف ال�ضاحة، 

اأبرزهم جمتبى، جنل خامنئي.
لاإ�ضاح  مييوؤيييد  ميي�ييضييوؤول  وقييييال 
ا�ضرتط عدم ن�ضر ا�ضمه العتبارات 
حقاً  رئييييي�ييضييي  “يوؤمن  �ييضيييييا�ييضييييية: 
بقائمة االأولويات الثورية للزعيم 
االأعلى. اإنه مت�ضدد يوؤمن بتطبيق 
قيييييود اجييتييميياعييييية و�ييضيييييا�ييضييييية على 

نحو اأكر �ضرامة«.
“ال درايييييييية يل  يييييقييييول:  ومييي�يييضيييى 
لي�ضبح  ال�ضخ�ضية  بييطييمييوحيياتييه 
�ضواء  لكن  املقبل،  االأعلى  الزعيم 
خلفه اأم مل يخلفه، دعني اأوؤكد اأن 
دييين مناه�س  رجييل  نف�ضه  رئي�ضي 
اأكر  مبجتمع  يييوؤميين  وال  للغرب 

حرية«.
التوا�ضل  ليييروييييرتز  يييتيي�ييضيين  ومل 
رئي�ضي  مكتبي  يف  ميي�ييضييوؤوليين  مييع 

وخامنئي للتعليق.

دعم احلر�س يف مواجهة املعار�ضة 
املناه�ضة للحكومة.

»رئي�صي اأغرب عن وجهنا«
احلر�س  يييلييعييب  اأن  املييييرجييييح  ميييين 
الثوري دوراً رئي�ضياً اإذا قررت اإيران 
القمع ال�ضامل لا�ضطرابات التي 
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�ضخ�س، وفقاً جلماعات حقوقية.
لكن ثاثة حمللن وم�ضوؤواًل قالوا 
اإن  لييرويييرتز يف �ضبتمرب )اأيييلييول( 
ق�ضية اخلافة اأ�ضافت تعقيداً يف 
القمع  مدى  ب�ضاأن  القيادة  تفكري 
بداية  الأن  اتييبيياعييه  يييتييعيين  الييييذي 
اال�ضطرابات تزامنت مع �ضائعات 

عن اعتال �ضحة خامنئي.
وانيي�ييضييغييلييت املييوؤ�ييضيي�ييضيية احليياكييميية - 
املتمثلة يف نظام يجمع بن �ضلطة 
 - وبييرملييان  منتخب  ورئي�س  دينية 
باملناورات املرتبطة باخلافة حتى 
يف الوقت الذي توازن فيه ال�ضيا�ضة 
وامل�ضوؤول  املحللون  وقال  االأمنية. 
بع�س  اإن  )اأيييييلييييول(  �ييضييبييتييمييرب  يف 
يوؤدي  اأن  تخ�ضى  املطلعة  امل�ضادر 
ا�ييضييتييخييدام امليييزييييد مييين اليييقيييوة اإىل 
ك�ضف االنق�ضامات داخل �ضفوفها 
اال�ضطرابات،  ميين  املييزيييد  واإذكيييياء 
اأميير قد ال يتحمله مثل هذا  وهو 

الوقت احل�ضا�س.
وعرب املحتجون عن غ�ضبهم اأمام 
رئي�ضي نف�ضه اأثناء زيارته جلامعة 
هتفت  حن  ال�ضهر،  هييذا  بطهران 

العام  املدعي  اأو  بالقا�ضي  االإ�ضادة 
الذي دافع عن اأمن النا�س.

 احلجاب والعفة
اأدى االأمر الذي اأ�ضدره رئي�ضي يف 
ال�ضلطات  باأن على  يوليو )متييوز( 
والعفة«  احلييجيياب  »قيييانيييون  اإنيييفييياذ 
القيود  ميين  مييزيييد  اإىل  اإييييييران،  يف 
مثل منع الن�ضاء من دخول بع�س 
البنوك واملكاتب احلكومية وبع�س 

و�ضائل النقل العام.
األقت  )متييييوز(،  �ضبتمرب   13 ويف 
�ضرطة االأخاق يف طهران القب�س 
اإيرانية  كييردييية  وهييي  اأميني  على 
منا�ضبة”.  غييري  “ماب�س  ب�ضبب 
اأميني يف  اأيام توفيت  وبعد ثاثة 
م�ضت�ضفى بالعا�ضمة بعد اأن دخلت 
اليوم  اإىل  اإ�ييضييارة  ويف  غيبوبة.  يف 
الييييذي فييقييدت فيييييه اأمييييينييي الوعي 
ال�ضرعي  الطبيب  قال  احلجز،  يف 
اإنها ا�ضتعادت وعيها لفرتة وجيزة 
مل  والتنف�س  القلب  “اإنعا�س  لكن 
الييدقيييييقيية احلرجة  يييكيين فييعييااًل يف 
اإىل حييدوث تلف  اأدى  االأوىل، مما 

يف الدماغ«.
ونفت االأ�ضرة معاناة مه�ضا من اأي 

برعاية  امل�ضمول  رئي�ضي،  وانتخب 
يف  للجمهورية  رئييييي�ييضيياً  خيياميينييئييي، 
يونيو )حزيران( 2021 يف �ضباق 
جييعييل جييميييييع فييييروع اليييدولييية حتت 
بييعييد �ضنوات  املييتيي�ييضييددييين  �ييضيييييطييرة 
من حكم اأكر براغماتية يف عهد 

الرئي�س ال�ضابق ح�ضن روحاين.
بييثييقيية احلر�س  رئييييي�ييضييي  ويييحييظييى 
ع�ضكرية  قييييييوة  وهييييييي  الييييييثييييييوري، 
الدولة  ا�ييضييتييخييدمييتييهييا  مييتيي�ييضييددة 
ال�ضيا�ضية  اال�ييضييطييرابييات  ل�ضحق 
ويعتربها  عيييييقيييييود،  مييييييدى  عيييليييى 
االإيرانيون عامًا موؤثراً يف اختيار 

خليفة خامنئي.
اأن عينه خامنئي يف من�ضب  وبعد 
وهو  الق�ضائية،  ال�ضلطة  رئي�س 
2019، خ�ضع  عييام  بييارز  من�ضب 
رئييييي�ييضييي لييعييقييوبييات اأمييريييكييييية بعد 
الذي  اليييدور  ب�ضبب  اأ�ضهر  ب�ضعة 
اآالف  اإعيييييدام  يف  لييعييبييه  اأنييييه  يعتقد 
ال�ضجناء ال�ضيا�ضين عام 1988. 
بعمليات  قييييط  اإيييييييييران  تيييقييير  ومل 
اليييقيييتيييل. وحيييين �ييُضييئييل عييين مقتل 
موؤمتر  يف  ال�ضيا�ضين  ال�ضجناء 
�ييضييحييفييي يف ييييونيييييييو )حييييزيييييران( 
2021، اأجاب رئي�ضي باأنه ينبغي 

داعماً  اإرثييه  يكون  اأن  ويجب  اإرث، 
االإ�يييضيييامييييييية، وهو  لييلييجييمييهييورييية 
ن�ضيجها  تييقييوييية  اإىل  يييرتجييم  ميييا 

الداخلي«.
بع�س  االحييييتييييجيييياجييييات  وجيييعيييليييت 
ت�ضاوؤالت حول  امل�ضوؤولن يثريون 
بارتداء احلجاب.  �ضيا�ضة االلتزام 
ولييكيين مييين اليييافيييت لييانييتييبيياه اأن 
علي الريجاين، م�ضت�ضار خامنئي، 
يييجييب على  كيييان  اإذا  عييمييا  تيي�ييضيياءل 
ال�ضرطة فر�س االلتزام باحلجاب 
يتم�ضكون  املت�ضددين  لكن  ا�ضًا. 

مبواقفهم.
اأحمد  اليييداخيييلييييييية  وزييييييير  واتييييهييييم 
باحلر�س  ال�ضابق  القائد  وحيدي، 
بتقدمي  امليييحيييتيييجييين  اليييييييثيييييييوري، 
حقوق  بييا�ييضييم  ب�ضعة”  “م�ضاهد 
يرون  املحتجن  اإن  قييائييًا  املييييراأة، 
حياء  وعيييييدم  عييييري  يف  “احلرية 

املراأة«.
مبادرة  من  اعرابي،  ك�ضرى  وقييال 
برنامج اإيران يف معهد توين بلري 
للحر�س  يكون  اأن  املتوقع  اإنييه من 
اختيار  يف  كيييبيييري  دور  اليييييثيييييوري 
االأعيييليييى  اليييزعيييييييم  الأن  اخلييليييييفيية 
على  اأكييرب  ب�ضكل  �ضيعتمد  الييتييايل 

ن�ضاء  وخلعت  الييقييلييب.  يف  م�ضاكل 
اأثناء  فيه  النار  واأ�ضعلن  احلجاب 
االحييتييجيياجييات الييتييي تييعييد واحيييدة 
ال�ضعبية  االنييتييفييا�ييضييات  اأجييييراأ  ميين 
1979 و�ضربة رمزية  منذ ثورة 
للجمهورية االإ�ضامية التي �ضعت 
اإىل فر�س قواعد اللبا�س املحافظة 

على الن�ضاء يف االأماكن العامة.
وقيييييييال هييييييرني روميييييييا ميييين معهد 
االأدنى،  ال�ضرق  ل�ضيا�ضة  وا�ضنطن 
اأن  “�ضحيح  بييحييثييي،:  مييركييز  وهييو 
اخلافة دائماً يف خلفية ال�ضيا�ضة 
االإيرانية، لكنني اأعتقد اأن الرتكيز 
بداأ  الييذي  احلجاب،  على  ال�ضديد 
انعكا�ضاً  ال�ضيف، ميثل  جدياً هذا 

لتوحيد قوى املت�ضددين«.
الرتيييداء  املييتيي�ييضييدد  التطبيق  ويييعييد 
نهاية  رئييييي�ييضييي  عييهييد  احليييجييياب يف 
لي�س فقط مع عهد روحاين، ولكن 
اأحمدي  حممود  رئا�ضة  مع  اأي�ضاً 
جنيييياد اليييييذي ا�ييضييتييهيير بييتيي�ييضييدده يف 
الفر�س  قيياوم  لكنه  كثرية  ق�ضايا 

ال�ضارم لقواعد اللبا�س.
وقيييييال كييورنيييييليييييو�ييس اأدييييبيييهييير من 
موؤ�ض�ضة كارنيجي لل�ضام الدويل: 
ترك  يريد  اإنه  ي�ضتعد.  “خامنئي 
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اإعــــــــــالن
الأعمال  الف�ضية  ال�ضل�ضلة  موؤ�ض�ضة   : ال�ضادة   / باأن  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

البا�ضرت  رخ�ضة رقم:CN 1992312 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�ضافة وقا�س احمد غام حممد

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة وقا�س احمد غام حممد %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف احمد يون�س عبداهلل على البلو�ضى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000
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 ال�ضل�ضلة الف�ضية الأعمال البا�ضرت
AL SLSLA AL FEDIA PLASTER WORKS EST

اإىل/ ال�ضل�ضلة الف�ضية العمال البا�ضرت - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
AL SLSLA AL FEDIA PLASTERING WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : موؤ�ض�ضه الور�ضه احلديثه لعمل الطابوق  

رخ�ضة رقم:CN 1114244 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد ريا�س حممد ب�ضري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عتيق عبداهلل احمد ال�ضياد
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 100000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ موؤ�ض�ضه الور�ضه احلديثه لعمل الطابوق

MODERN BLOCK WORKSHOP EST

اإىل/ الور�ضه احلديثه العمل الطابوق - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
MODERN BLOCK WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : �ضالون نيو الكوثر للرجال

رخ�ضة رقم:CN 2434414 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة راجو بينا�ضى �ضنيا�ضى راو بينا�ضى %100

تعديل مدير / اإ�ضافة راجو بينا�ضى �ضنيا�ضى راو بينا�ضى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف نا�ضر را�ضد هال نا�ضر البو�ضعيدى

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/ �ضالون نيو الكوثر للرجال
NEW AL KAUTHER MENS SALOON

اإىل/ �ضالون ديناميك لوك للرجال - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
 DYNAMIC LOOK GENTS SALON SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : كافترييا فرنكرك - فرع

رخ�ضة رقم:CN 3980525 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد طائب �ضليمان %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد خليفه حميد كريه املرر
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/ كافترييا فرنكرك - فرع

FANAR KARAK CAFETERIA - BRANCH

اإىل/ كافترييا فرن كرك - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م - فرع
FANAR KARAK CAFETERIA SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  BRANCH 

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

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

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : فن االبداع لل�ضقاالت ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 3826777 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / ابراهيم يو�ضف على من �ضريك اإىل مالك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / ابراهيم يو�ضف على من 49 % اإىل %100
تعديل مدير / اإ�ضافة ابراهيم يو�ضف على

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف في�ضل عبدالوهاب حممد عبداللطيف املحمود
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ فن االبداع لل�ضقاالت ذ.م.م

FAN ALBDA SCAFFOLDS L.L.C
اإىل/ فن االبداع لل�ضقاالت - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

FAN ALBDA SCAFFOLDS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خال يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : اأراك لنقل االثاث

رخ�ضة رقم:CN 2336143 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة اليزابيث توجلى رودريجازو %100

تعديل مدير / اإ�ضافة اليزابيث توجلى رودريجازو
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضالح عبداهلل عمر حممد بافرج

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/ اأراك لنقل االثاث
ARAK FURNETURE MOVERS

اإىل/ اأراك لنقل االثاث - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
ARAK FURNETURE MOVERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : الفرهيد لاجهزة االلكرتونية

رخ�ضة رقم:CN 1015823 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�ضم جتاري من/ الفرهيد لاجهزة االلكرتونية

ALFARHEED ELECTRONIC APPLIANCES

اإىل/ كافترييا الفرهيد
CAFETERIA AL FARHEED

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع احللويات - بالتجزئة  4721015
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا(  5610003

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة م�ضروبات باردة و �ضاخنة  5630004
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع الع�ضائر - بالتجزئة  4722002

 تعديل ن�ضاط / حذف بيع الهوائيات و اجهزة اال�ضتقبال - بالتجزئة  4759010
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خال يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : اأورجانيك ديزاين لتن�ضيق احلدائق 

رخ�ضة رقم:CN 2754989 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ اأورجانيك ديزاين لتن�ضيق احلدائق

ORGANIC DESIGN LANDSCAPING

اإىل/ اأورجانيك ديزاين لتن�ضيق احلدائق - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
ORGANIC DESIGN LANDSCAPING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�ضادية خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري 

االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

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

 رخ�ضة رقم:CN 1113450 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عبا�س عبدالكرمي عبا�س %100

تعديل مدير / اإ�ضافة عبا�س عبدالكرمي عبا�س
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضامل عامر �ضامل احمد اال�ضخرى

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ بقالة جواهر

JAWAHER GROCERY

اإىل/ بقالة جواهر نيو - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
JAWAHER NEW GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP  L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�ضادية خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري 

االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : فرنديل هاو�س للتنظيف وادارة 

املن�ضئات   رخ�ضة رقم:CN 4581989 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 ها�ضم عبا�س غلوم على اجل�ضمى من وكيل خدمات اإىل مالك
 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / ها�ضم عبا�س غلوم على اجل�ضمى من 00 % اإىل %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف وار�س خان �ضري زمان خان
تعديل عنوان / من اأبوظبي اأبوظبي اأبوظبي اإىل اأبوظبي م�ضفح م�ضفح 26 

202200517862 202200517862
مرمي خمي�س عبداهلل

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعان  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خال  االقت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : كراج ا�س اند ار

رخ�ضة رقم:CN 2667992 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / زبيده احمد حممد ثابت احل�ضرمى من مالك اإىل مدير

تعديل ن�ضب ال�ضركاء / زبيده احمد حممد ثابت احل�ضرمى من 100 % اإىل %0
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / زبيده احمد حممد ثابت احل�ضرمى من مالك اإىل �ضريك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / زبيده احمد حممد ثابت احل�ضرمى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة م�ضار راكمايا ديفاديجا %49

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ كراج ا�س اند ار

S & R GARAGE
اإىل/ كراج ا�س اند ار ذ.م.م

  S AND R GARAGE L.L.C.

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

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

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : جرين ميجا ملواد البناء

رخ�ضة رقم:CN 4051625 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد امان اهلل حممد انعام %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عبدالقادر حم�ضن �ضريف اجلفرى الها�ضمى
تعديل لوحه االإعان / اإجمايل من م�ضاحة null*null اىل 1*1

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

تعديل اإ�ضم جتاري من/ جرين ميجا ملواد البناء
GREEN MEGA BUILDING MATERIALS

اإىل/ �ضالون كا�ضي هاير للرجال
 CLASSY HAIR GENTS SALON

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة ق�س وت�ضفيف ال�ضعر واحلاقة للرجال  9602101
تعديل ن�ضاط / حذف بيع االأدوات الكهربائية ومتديداتها - بالتجزئة  4752006

 تعديل ن�ضاط / حذف بيع الطاء والدهانات - بالتجزئة  4752035
 تعديل ن�ضاط / حذف بيع مواد البناء - بالتجزئة  4752034

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

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

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : مرطبات زهرة الوادي

رخ�ضة رقم:CN 1057282 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة نوال �ضامل مبارك هادى العامرى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضليمان على حممد املعمرى
تعديل اإ�ضم جتاري من/ مرطبات زهرة الوادي

ZAHRAT AL WADI REFRESHMENTS

اإىل/ مطعم كوكب زحل
  KOUKAB ZUHAL RESTAURANT 

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعان  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خال  االقت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : ور�ضة الدرع للحدادة واللحام

رخ�ضة رقم:CN 1058376 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�ضافة عادل حممد حممود

تعديل وكيل خدمات / حذف ح�ضن �ضالح �ضامل ال�ضلحى احلامد
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 50000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ ور�ضة الدرع للحدادة واللحام

AL DARAA BLACKMSITH FOUNDRY WORKSHOP

اإىل/ ور�ضة الدرع للحدادة واللحام - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
AL DARAA BLACKMSITH FOUNDRY WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : موؤ�ض�ضة اجلمريا لتجارة ال�ضرياميك

رخ�ضة رقم:CN 1134936 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / ا�ضماعيل حممد احمد عبيدات من مالك اإىل مدير

تعديل ن�ضب ال�ضركاء / ا�ضماعيل حممد احمد عبيدات من 100 % اإىل %0
تعديل وكيل خدمات / حذف حممد �ضامل را�ضد �ضعيد ال�ضام�ضى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
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 اجلمريا لتجارة ال�ضرياميك
AL JUMAIRA CYRAMIC TRADING ESTABLISHMENT

اإىل/ �ضركة اجلمريا ملواد البناء - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
AL JUMAIRA BULDING MATERIAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة ا�ضترياد  4610008
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع مواد البناء - بالتجزئة  4752034

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع االأدوات ال�ضحية ومتديداتها - بالتجزئة  4752004
اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خال  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

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

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : ال�ضاحل الف�ضي العمال التكييف والتربيد

رخ�ضة رقم:CN 1177315 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عبدالرحمن جميل العلى %100

تعديل مدير / اإ�ضافة عبدالرحمن جميل العلى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضعيد قنون مطر حممد ال�ضام�ضى

تعديل راأ�س املال / من 1500000 اإىل 150000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ال�ضاحل الف�ضي العمال التكييف والتربيد
SILVER COAST AIR CONDITIONING & COOLING WORKS

اإىل / ال�ضاحل الف�ضي العمال التكييف والتربيد - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
ALSAHEL ALFADHI COOLING WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

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

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

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
ال�ضيييييادة/دينتي  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

�ضرتا اندز ملاب�س االطفال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4601085 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
ال�ضيييييادة/كويك  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

فيجن بل�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4141904 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
ال�ضيييييادة/روز  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

خلدمات الت�ضميم
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3891084 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :كايو�س كافيه

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم:3997520 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة اليازيه �ضعيد حممد �ضعيد الزعابي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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املال والأعمال

نووي رو�صيا والناتو وجها لوجه وبالتزامن.. نذر الكارثة تت�صاعد

•• عو��سم-وكاالت

تلقت وا�ضنطن اإ�ضعارا من مو�ضكو 
تت�ضمن  ميييينيييياورات  بييييدء  بيي�ييضييييييييييييييييياأن 
قيييييييييادرة على  اإطييييييييياق �ييييضييييواريييييخ 
بالتوازي  نييييووييييية،  روؤو�يييييييس  حييمييل 
ال�ضنوية  اليينييووييية  الييتييدريييبييات  مييع 
يزيد  االأطل�ضي، مما  �ضمال  حللف 
املييخيياوف ميين اأي �ييضييدام مييدميير يف 
والوعيد  الييرو�ييضييي  الييتييهييديييد  ظييل 

الغربي.
وتيييياأتييييي املييييينييييياورات الييينيييوويييية من 
ب�ضاأن  غربي  قلق  و�ضط  اجلانبن 
بوتن  فادميري  الرئي�س  اإ�ييضييرار 
و�ضيلة  “اأي  �ضي�ضتخدم  اأنيييه  على 
�ضروريييييييية” للدفيييييياع عن االأرا�ضي 
الرو�ضية، حيث يزود بع�س حلفاء 
املتحدة،  الييواليييات  بقيادة  اليينيياتييو، 
اأوكييرانييييييييييييييييييييييييييا بيياأ�ييضييلييحيية وذخيييائييير 
لييلييدفيياع عيين نف�ضها �ضد  مييتييطييورة 
منذ  امل�ضتمرة  الرو�ضية  الهجمات 

اأ�ضهر.
املييخيياوف حتذيرات  وزاد من حييدة 
ا�ضتخدام  اإمييكييانييييية  مييين  رو�يييضييييييية 
“القنبلة  ييي�ييضييمييى  مييييا  اأوكييييرانيييييييييا 
القذرة” يف �ضاحة املعركة، وهو ما 
“ادعاءات  غربيون  زعماء  اعتربه 
مثل  مو�ضكو  ل�ضن  الطريق  متهد 

هذا الهجوم«.
جمموعة  اجييتييمييعييت  واخليييمييييييي�يييس 
التخطيط النووي ال�ضرية التابعة 
بربوك�ضل،  احللف  مقر  يف  للناتو 
وال�ضيناريوهات  اخلييطييط  لبحث 
وتييييقييييدمي دعيييييم طيييييييارئ وطيييمييياأنييية 
تداعيات  يخ�ضون  الذين  لل�ضكان 
حرب  بييدء  تعلن  قد  نووية  �ضربة 

عاملية ثالثة.

الييييينيييييووي جييييييياءت بيييعيييد خييي�يييضيييارات 
مييتييتييالييييية يف امليييييييييييدان، وحمييياولييية 
لييتييهييدئيية الييييداخييييل اليييرو�يييضيييي بييياأن 
الطوىل  اليد  لها  تييزال  ال  مو�ضكو 

يف ال�ضراع«.
“�ضكاي  ملوقع  ليديكربك  واأ�ضاف 
ت�ضبب  “ذلك  اأن  عربية”،  نيييييوز 
يف خميياوف كبرية لدى دول �ضرق 
التهديدات  تيي�ييضيياعييد  ميييع  اأوروبيييييييا 
االأ�ضلحة  بييا�ييضييتييخييدام  الييرو�ييضييييية 
النووية، حيث �ضتكون املرة االأوىل 
منذ احلرب العاملية الثانية، وحتى 
تكتيكي  �ضاح  ا�ضتخدام  جييرى  لو 

�ضتطال تداعياته دول اجلوار«.
�ضربة  اأي  “احتمال  اأن  واأو�يييضيييح 
يزال  النووية ال  باالأ�ضلحة  رو�ضية 
املحتملة  الييعييواقييب  لييكيين  �ضعيفا، 
وخيمة، لذلك ياأخذ الغرب االأمور 
اجتماعات  وهناك  اجلييد،  مبحمل 
التهديدات  اأن  خييا�ييضيية  ميي�ييضييتييمييرة 
من  والعديد  بوتن  طرحها  التي 
املييحيييييطيين بيييه تيييكيييررت اأكييييير من 

مرة«.
“اإعان  اأن  اإىل  ليديكربك  واأ�ضار 
تر�ضانة  اأكييرب  متتلك  التي  رو�ضيا 
نووية عن مناورات نووية تتزامن 
مع تدريبات الناتو التي تعقد ب�ضكل 
دوري يف هذا التوقيت من كل عام، 
يحمل مزيدا من الر�ضائل للغرب 
تتحول  اأن  ميكن  التهديدات  بيياأن 
ا�ضتعرا�س  وكيييذليييك  تيينييفيييييذ  اإىل 
“نربة  اأن  اعييتييرب  اأنيييه  غييري  قوة”، 
تدمري  حييول  االأوروبييييية  الت�ضعيد 
ا�ضتخدامها  حيييال  رو�ييضيييييا  جييييي�ييس 
ر�ضالة  اأي�ضا  النووية هو  االأ�ضلحة 
جاهز  االأطل�ضي  حلف  باأن  عك�ضية 

الأي �ضدام و�ضيك«.

وكييييييان اليييرئييييييي�يييس االأميييييريكيييييي جو 
نظريه  تيييهيييدييييد  و�ييييضييييف  بييييياييييييدن 
االأ�ضلحة  بييا�ييضييتييخييدام  اليييرو�يييضيييي 
باالأخطر  اأوكيييرانيييييييا  يف  الييينيييوويييية 
الكوبية  الييي�يييضيييوارييييخ  اأزميييييية  ميينييذ 
ذلك  اأن  ميين  وحيييذر   ،1962 عييام 
“نهاية  اأو  بي”هريجمدون”  ينذر 

العامل«.
وكيييان اآخييير تييدريييب اأجييرتييه رو�ضيا 
لقواتها النووية يف فرباير املا�ضي 
قبيل العملية الع�ضكرية، يف خطوة 
اعتقد م�ضوؤولون اآنذاك اأنها كانت 
“اإثناء الغرب عن دعم  تهدف اإىل 

كييف«.

قادرة  مقاتلة  طائرات  تت�ضمن   •
نووية،  حربية  روؤو�ييييس  حمل  على 
قنابل  اأي  عييلييى  حتييتييوي  ال  لكنها 

حية.
بييهييا طييائييرات تقليدية  تيي�ييضييارك   •
وطائرات املراقبة والتزود بالوقود 

ب�ضكل روتيني.

عواقب وخيمة
ال�ضيا�ضي  املحلل  االأكييادميييي  وقييال 
اآرثر ليديكربك، اإنه من املفرت�س 
�ضببا  اليينييووييية  االأ�ضلحة  تييكييون  اأن 
اأن  اإال  اليينييفيي�ييس،  ليي�ييضييبييط  رئييييي�ييضيييييا 
لابتزاز  الييرو�ييضييييية  “املحاوالت 

الوقت من كل عام«.
�ضرتاقب  املييتييحييدة  »الييييواليييييات   •

التدريبات«.
• »اخلطاب النووي الرو�ضي وقرار 
مو�ضكو بامل�ضي يف هذه التدريبات 
يف الييوقييت الييييذي تييييدور فيييييه رحى 
حربها يف اأوكرانيا با هوادة، غري 

م�ضوؤول«.
النووية  بيياالأ�ييضييلييحيية  »الييتييلييويييح   •
املتحدة  اليييوالييييات  عييلييى  لل�ضغط 

وحلفائها غري م�ضوؤول«.
اخلارجية  ال�ضيا�ضة  م�ضييييييوؤول  اأما 
جوزيب  االأوروبييييييييي  االحتيييييييييييييياد  يف 

بوريل فقال:

ت�صريحات للمتحدث 
با�صم جمل�ض الأمن 

القومي  جون كريبي:
الرعد  تيييدرييييبيييات  ييي�ييضييمييى  »مييييا   •
�ضت�ضمل  الييييرو�ييييضييييييييية  اليييييينييييييووي 
النووية  لقواتها  مو�ضعة  مناورات 
ذليييك  اال�ييييضييييرتاتيييييييييجييييييييية، مبيييييا يف 

عمليات اإطاق �ضواريخ حية«.
رو�ييييضيييييييييا  تييييعييييتييييقييييد  حييييييين  »يف   •
التدريب  هييييذا  اأن  االأرجيييييييح  عييلييى 
ال  قوتها،  اإظهار  على  �ضي�ضاعدها 
االأخرية،  االأحيييداث  �ضوء  �ضيما يف 
النووية  الييوحييدات  اأن  نعلم  فاإننا 
هذا  يف  تدريباتها  تكثف  الرو�ضية 

احلربية ال�ضنوية الروتينية حللف 
الناتو.

الختبار  الييييتييييمييييارييييين  تييييهييييدف   •
جييياهيييزيييية الييييييدول االأعييي�يييضييياء الأي 

�ضربة نووية حمتملة.
• امليينيياورات مييقييررة يف الييفييرتة ما 

بن 17 و26 اأكتوبر اجلاري.
دولة   14 جيو�س  فيها  ت�ضارك   •

من الدول االأع�ضاء يف احللف.
يريد  الييتييي  فرن�ضا  عنها  تغيب   •
رئييييي�ييضييهييا اإمييييانيييوييييل مييياكيييرون كما 
اأكيييتيييوبييير،   12 خيييطيييابيييه  يف  ذكييييييره 
نيييووي  اأي �يييضيييدام  حتييييييييدهييا مييين 

حمتمل يف اأوكرانيا.

يخيييييييادع.  اإنه ال  يقييييييول  »بوتن   •
اأوكرانيييييييا  ييييدعيييميييون  الييييذييييين 
واالحتييييييييييياد االأوروبييييييييييييييي والييييييييدول 
املتحيييييييدة  والييييواليييييات  االأعييي�يييضييياء 
ال  بييدورهييم  هييم  اليينيياتييو،  وحليييييييييف 

يخادعون«.
اأوكرانيا  نييووي �ضد  »اأي هجوم   •
رد  بل  نوويا  ردا  لي�س  ردا،  �ضيولد 
قوي ع�ضكري من �ضاأنه اأن يق�ضي 

على اجلي�س الرو�ضي«.

ما هي مناورات 
“الظهرية الثابتة”؟

التمارين  ميييين  �ييضييليي�ييضييليية  هييييي   •

ونق�س اخلربات وبع�س االأ�ضلحة.

مناطق متركز الإرهاب
باملوارد،  الغني  فا�ضو  بوركينا  �ضمال 
والقريب من مناطق ي�ضيطر عليها 
االإرهيييابيييييييون يف دولييية ميييايل، ي�ضهد 
للعنف من اجلماعات  ت�ضعيد  اأكييرب 
جماعة  راأ�يييضيييهيييا  عيييليييى  االإرهييييابييييييييية، 
“ن�ضرة االإ�ضام وامل�ضلمن” التابعة 

لتنظيم القاعدة.
هذه املنطقة �ضهدت اأكر من 400 
حادث عنف منذ بداية 2022، مما 
ميثل 16 باملئة من جميع االأحداث 
ال�ضاحل  اليينييوع يف منطقة  هييذا  ميين 

الغربي باإفريقيا.
احلدودية  امليينيياطييق  عييلييى  الييرتكيييييز 
تهريب  ت�ضهيل  يف  االإرهابين  يفيد 

االأ�ضلحة والب�ضائع وامل�ضلحن.

رو�صيا وفرن�صا
فا�ضو مع  بوركينا  تتعاون  وخارجيا، 
ملواجهة  اجلييييي�ييس  ت�ضليح  يف  فرن�ضا 

االإرهاب.
اإن  ليييييييا  قييياليييت  اليييي�ييييضييييدد،  هيييييذا  ويف 
“فرن�ضا ال�ضريك الرئي�ضي لبوركينا 
اليييدعيييم يف اخلطة  وتيييقيييدم  فيييا�يييضيييو، 
واأي�ضا  لييلييحييكييوميية،  الييتييكيينييولييوجييييية 
الييييي�يييييضييييياح«. وعيييييين ميييطييياليييبييية قيييوى 
�ضبتمرب،   30 انقاب  بعد  �ضيا�ضية 
بك�ضر االتفاقات مع فرن�ضا، وتعزيز 
الييتييعيياون ميييع رو�ييضيييييا، اأو�ييضييحييت اأن 
مع  عيياقييات  بالفعل  “لديها  بلدها 
مو�ضكو، واحلكومة االنتقالية ت�ضعى 
اإلغاء  يعني  ال  هييذا  لكن  لتو�ضيعها، 

االتفاقات مع باري�س«.

•• عو��سم-وكاالت

الدفاع يف بوركينا  اأظهر قرار وزارة 
متطوع،  األيييف   50 بتجنيد  فييا�ييضييو، 
االنتقالية  احلييكييوميية  لييييدى  عيييزميييا 
ملييكييافييحيية االإرهيييييياب، كييمييا عييكيي�ييس قوة 
الييتييي ت�ضكل  اجلييميياعييات االإرهيييابييييييية 
لييييلييييبيييياد، بعد  تييييهييييديييييدا وجييييييوديييييييا 
من  بيييامليييئييية   40 عيييليييى  �ييضيييييطييرتييهييا 

اأرا�ضيها.
اأبولينري  املحامي  حكومة  واأطلقت 
رئي�س  عييييينييهييا  اليييتيييي  متيييبيييييييا،  دي 
اإبراهيم تراوري،  املرحلة االنتقالية 
اجلمعة املا�ضية، حملة لتجنيد 50 

األف متطوع.
االأوىل  هيييي  متييبيييييا  دي  وحيييكيييومييية 
خلفا  وجيييييييياءت  تييييييييييراوري،  عيييهيييد  يف 
األربت  االقت�ضادي  اخلبري  حلكومة 
اليييذي تييوىل من�ضبه يف  وييييدراوغيييو، 
ميييار�يييس امليييا�يييضيييي، خييييال حييكييم بول 

دامبيا.
وهذه هي املرة الثانية هذا العام التي 
ينظم فيها جي�س بوركينا فا�ضو مثل 
هذا التجنيد، ففي اأبريل املا�ضي مت 

جتنيد 3 اآالف �ضخ�س.

اأهداف التجنيد
ووفق الباحثة ال�ضيا�ضية البوركينية، 
منى ليا، فاإن احلملة متعددة املنافع، 
االإرهيييياب،  مكافحة  تعزيز  “تخ�س 
وحماية  اليييبيييطيييالييية،  واميييتييي�يييضيييا�يييس 

مناطق املعادن الثمينة«.
وتعدد اأهييداف التجنيد يف حوار مع 
قائلة: موقع “�ضكاي نيوز عربية”، 

تييغييذييية اجلييييي�ييس مبييزيييد مييين القوة 

اليييبييي�يييضيييريييية مييييع متييييييدد اجليييمييياعيييات 
املناطق  على  و�ضيطرتها  االإرهابية، 
وكوت  ومايل  النيجر  مع  احلدودية 

ديفوار.
ييي�ييضييمييل كذلك  بيياملييجيينييدييين  اليييدعيييم 
ملدربن  حتييييتيييياج  الييييتييييي  الييي�يييضيييرطييية، 

حلماية ال�ضكان يف القرى.
حماية املناطق الغنية باملوارد، ف�ضمال 
الييبيياد بييه روا�ييضييب ذهييب كييبييرية، و3 
املناجم  وعيي�ييضييرات  �ضناعية  مناجم 
احلييرفييييية امليي�ييضييجييليية، واالإرهيييابيييييييون 

ي�ضعون لل�ضيطرة عليها.
حييييددت  اإذ  اليييبيييطيييالييية،  اميييتييي�يييضيييا�يييس 
املتطوعن  اأعييييمييييار  الييييدفيييياع  وزارة 
ي�ضاعد  مميييا  عييياميييا،  و26   24 بييين 

ال متتلك بوركينا فا�ضو قوة بحرية، 
الأنها دولة حبي�ضة.

اجلي�س  مييييتيييليييك   ،2015 ميييينييييذ 
قتالية،  اأفيييييواج  و9  دعييييم،  اأفيييييواج   3
“م�ضاة  اأفيييييييييييواج   5 ذلييييييك  يف  مبيييييا 
تتوزع  مييظييات،  وفيييوج  كوماندوز” 
3 مناطق ع�ضكرية، اإىل جانب  على 
املركزي  “التجمع  املركزية  املنطقة 
يف  ملفييييييييارز  اإ�ييضييافيييييييييييييية  للجيو�س”، 

مناطييييييق متفرقة.
وترجع ليا قدرة اجلماعات االإرهابية 
عييلييى اال�ييضيييييييييييييييييييييييتييمييرار والييتييمييدد منيذ 
نحو  على  �ضيييييييييطرت  حتى   ،2015
40 باملئيييييييية من اأرا�ضيي الباد، اإىل 
النق�س احلاد يف عدد قوات اجلي�س، 

ت�ضهد  التي  للبطالة  الت�ضدي  على 
ارتفاعا مقلقا.

ووفيييقيييا ليييتيييقيييدييييرات، فييييياإن هييينييياك 5 
ميييايييين بيييوركييييييينيييي ييييبيييحيييثيييون عن 
فيير�ييضيية عيييميييل، يف دولييييية يييبييلييغ عدد 
�ضكانها 21 مليون ن�ضمة، اأي اأن 25 

باملئة من ال�ضكان ال يعملون.
و�ضيتلقى املجندون اجلدد 14 يوما 
من التدريب، قبل اأن يتم ت�ضليحهم 

وتوزيعهم، وفقا لليا.

اجلي�ض البوركيني
والقوات  الربية  القوات  من  يتكون 
الوطني،  والييلييواء  واليييدرك،  اجلوية، 

والتجمع املركزي للجيو�س.

الرئي�س ال�صيني: على بكني ووا�صنطن اإيجاد »�صبل للتوافق« 
•• بكني-�أ ف ب

اعترب الرئي�س ال�ضيني �ضي جينبينغ اأن ال�ضن والواليات 
املتحدة يجب اأن “جتدا �ضبًا للتوافق” من اأجل �ضون 
اإعام  اأفييادت و�ضائل  العامل، ح�ضبما  ال�ضام والتنمية يف 
راأ�س  الثالثة على  يبداأ واليته  ر�ضمية اخلمي�س، يف وقت 

النظام ال�ضيوعي ال�ضيني.
ال�ضنوات  وبييكيين يف  وا�ييضيينييطيين  بيين  الييعيياقييات  وتيييوتيييرت 
تايوان  على  بكن  تعديات  ت�ضمل  ق�ضايا  ب�ضاأن  االأخييرية 
الدميوقراطية  مليييوؤييييدي  والييقييمييع  ذاتيييي  بحكم  املتمتعة 
يف هييونييغ كييونييغ وانييتييهيياكييات حييقييوق االإنيي�ييضييان املفرت�ضة 

غطاء  بييتييوفييري  بييكيين  وا�ييضيينييطيين  واتييهييمييت  �ضينجيانغ.  يف 
ختام  يف  �ضي،  وفاز  الأوكرانيا.  الرو�ضي  للغزو  دبلوما�ضي 
تاريخية  ثالثة  بوالية  االأحييد،  ال�ضيوعي  احلييزب  موؤمتر 
متتّد خم�س �ضنوات على راأ�س احلزب ال�ضيوعي ال�ضيني.

وكتب الرئي�س ال�ضيني يف ر�ضالة تهنئة ملوؤ�ض�ضة “اللجنة 
الييوطيينييييية لييلييعيياقييات بيين اليييوالييييات املييتييحييدة وال�ضن”، 
“اإن العامل اليوم  ح�ضبما نقل تلفزيون “�ضي �ضي تي يف”، 

لي�س �ضلمًيا وال هادًئا«.
نيويورك  يف  ومييقييّرهييا  الييربييجييييية  غيييري  للمنظمة  وقييييال 
“كقوى عظمى، فاإن تعزيز االت�ضال والتعاون بن ال�ضن 
والواليات املتحدة �ضي�ضاعد على زيادة اال�ضتقرار واليقن 

العاملين وتعزيز ال�ضام والتنمية يف العامل«. ولفت �ضي 
اإىل اأن ال�ضن “م�ضتعدة للعمل مع الواليات املتحدة ملنح 
�ضبل  واإيجاد   )...( ال�ضلمي  والتعاي�س  املتبادل  االحييرتام 

للتوافق يف الع�ضر اجلديد«.
واأو�ضح اأن ذلك “لن يعود بالنفع فقط على البلدين بل 

ا على العامل«. اأي�ضً
املناف�س  هييي  ال�ضن  اإن  ال�ضهر  هييذا  بييايييدن  اإدارة  وقييالييت 
الوحيد للواليات املتحدة “الذي لديه نية الإعادة ت�ضكيل 
النظام الدويل و)متلك( ب�ضكل متزايد القوة االقت�ضادية 
هذا  لتحقيق  والتكنولوجية  والع�ضكرية  والدبلوما�ضية 

الهدف«.

 الرئي�س اللبناين: »ال اأبعاد 
�صيا�صية« التفاق تر�صيم احلدود 

•• بريوت-�أ ف ب

اأكد الرئي�س اللبناين مي�ضال عون اخلمي�س اأن “ال اأبعاد �ضيا�ضية” التفاق 
االإ�ضرائيلي  احلكومة  لرئي�س  ت�ضريحات  اإثيير  البحرية  احليييدود  تر�ضيم 
خال  من  العربية  بالدولة  “اعرتف”  لبنان  اأن  فيها  اعترب  لبيد  يائري 

موافقته على االتفاق.
البحرية اجلنوبية  “اجناز ملف تر�ضيم احلدود  اإن  وقال عون يف تغريدة 
ال�ضيا�ضة  مع  تتناق�س  مفاعيل  اأو  �ضيا�ضية  ابعاد  اأي  له  لي�ضت  تقني  عمل 
اخلارجية للبنان يف عاقاته مع الدول”. ولبنان واإ�ضرائيل td حالة حرب، 

ولن يلتقي ممثلوهما مبا�ضرة خال توقيع االتفاق بعد ظهر اليوم.
 

حرب »الرثوة واالإرهاب«.. منافع جتنيد املدنيني يف بوركينا فا�صو

الواليات املتحدة حت�س على اتخاذ موقف »قوي« ب�صاأن بورما 
•• و��سنطن-�أ ف ب

ب�ضاأن بورما  اتخاذ موقف قوي  املتحدة على  الواليات  ت  ح�ضّ
اأم�س  لاجتماع   اآ�ضيا  �ضرق  جنوب  دول  وزراء  ا�ضتعداد  مييع 
الذي  الييبييلييد  هيييذا  مييع  الييتييعييامييل  طييريييقيية  للبحث يف  اخلمي�س 

حتكمه جمموعة ع�ضكرية، قبل قمة مقبلة.
)اآ�ضيان(  اآ�ضيا  �ضرق  جنوب  اأمم  رابطة  خارجية  وزراء  ويعقد 
حميييادثيييات طيييارئييية اخلييمييييي�ييس يف جيياكييرتييا حييييول بيييورميييا قبل 
10 و13  يوَمي  اآ�ضيا يف كمبوديا  و�ضرق  اآ�ضيان  انعقاد قمَتي 
كبري  كريتنربينك،  دانيييييال  وقيييال  الييثيياين-نييوفييمييرب.  ت�ضرين 
الدبلوما�ضين االأمريكين ل�ضرق اآ�ضيا، اإن املجموعة الع�ضكرية 
تقود   ،2021 �ضباط-فرباير  يف  احلكم  على  ا�ضتولت  التي 
“التدمري التام لكل التقدم الذي اأحرز خال العقد املا�ضي” 

مع انتقال الباد اإىل الدميوقراطية.
واأ�ضاف “وح�ضية النظام، عمليات القتل املتعمدة وقتل مدنين 
مدّر�ضن...  روؤو�ييس  وقطع  نا�ضطن  واإعييدام  مدار�س  وق�ضف 

اأعتقد اأن ما �ضرتونه من الواليات املتحدة االأمريكية يف قمة 
اأجييل ممار�ضة  املزيد من  بييذل  اإىل  قوية  دعييوة  اآ�ضيا هو  �ضرق 
�ييضييغييوط عييلييى اليينييظييام«. وتييابييع خيييال اإلييقييائييه كلمة يف مركز 
اأن  “اأعتقد  وا�ضنطن  يف  والدولية  اال�ضرتاتيجية  الدرا�ضات 
مكتويف  جنل�س  “لن  و�ييضييّرح  العملية«.  االأفييكييار  بع�س  لدينا 
االأيدي  مكتويف  نقف  ليين  العنف.  هييذا  ي�ضتمر  فيما  االأييييدي 
انتخابات وهمية  �ضتكون  ملا  الع�ضكرية  املجموعة  ت�ضتعد  فيما 
وزائفة تتحدث عن اإجرائها العام املقبل«. وقال كريتنربينك 
اإن الواليات املتحدة لديها “احرتام كبري” لرابطة اأمم جنوب 
�ضرق اآ�ضيا، لكنه قال اإن وزير اخلارجية اأنتوين بلينكن اأعرب 
عدم  ميين  “اإحباطه”  عيين  اآب-اأغ�ضط�س  يف  حمييادثييات  خييال 
اتخاذ اإجراءات داعمة لبورما. بدوره، قال مقرر االأمم املتحدة 
اأندروز االأربعاء اإن املجتمع  حلقوق االإن�ضان يف بورما توما�س 
الع�ضكرية  املجموعة  ا�ضتياء  بورما منذ  �ضعب  الييدويل خذل 
�ضخ�س   2300 من  اأكيير  وقتل  املا�ضي.  العام  ال�ضلطة  على 
تقول  والتي  االنييقيياب،  منذ  املعار�ضة  على  اجلي�س  حملة  يف 

جماعات حقوقية اإنها ت�ضمل هدم قرى وعمليات قتل جماعي 
خييييارج نييطيياق الييقيي�ييضيياء و�ييضييربييات جييوييية تيي�ييضييتييهييدف مدنين. 
مل  الييرعييب  لييهييذا  اليييدويل  املجتمع  ا�ضتجابة  “منط  واأ�ييضيياف 
املطلوب  اليي�ييضييروري  لل�ضغط  غييييياب  هيينيياك  لييذلييك،  يييتييغييري. 
الإحداث تغيري يف �ضلوك املجموعة الع�ضكرية«. وتابع “العامل 
يخذل �ضعب بورما” م�ضتنكرا ما �ضّماه تقاع�س جمل�س االأمن 
التابع لاأمم املتحدة. واأ�ضاف “هناك فراغ، يف القيادة هنا يف 
االأمم املتحدة واملجتمع الدويل«. واأ�ضار اإىل وجود روابط بن 
اإن قرارا يفر�س عقوبات  الع�ضكرية ورو�ضيا، قائا  املجموعة 
بوجهه  �ضي�ضتخدم  بورما  يف  االأ�ضلحة  مبيعات  على  حظرا  اأو 
�ضنفعل؟  ميياذا  “عندها  اأنييدروز  وت�ضاءل  )فيتو(.  النق�س  حق 
هل ن�ضت�ضلم؟«. وقال “ما اأطلبه من الدول االأع�ضاء اليوم هو 
ت�ضكيل حتالف من الدول التي ترغب يف الوقوف بجانب �ضعب 
الرو�ضي يف جمل�س  الفيتو  اأن  واأو�ييضييح  اأجييلييه«.  وميين  ميامنار 
الييدول من معاقبة مو�ضكو على  العديد من  االأميين مل مينع 

غزوها اأوكرانيا بفر�س عقوبات عليها.

االحتاد االأوروبي يعد بتقدمي 500 مليون يورو لدول البلقان

االأمم املتحدة تر�صد اأ�صرار املواقع الثقافية يف اأوكرانيا 

•• �سكوبيي-�أ ف ب

االأوروبية  املفو�ضية  رئي�ضة  اأعلنت 
اأور�يييضيييوال فيييون ديييير اليييين م�ضاعدة 
يورو  مليون   500 مقدارها  مالية 
ملواجهة  اليي�ييضييرقييييية  الييبييلييقييان  لييييدول 
زيارتها  وذلييك خييال  الطاقة،  اأزميية 
لها  اأول حمطة من جولة  �ضكوبيي، 

يف املنطقة.
واأو�ضحت فون دير الين اأن هذا املبلغ 
باأكملها  “املنطقة  اإىل  �س  �ضُيخ�ضّ
ال�يييضيييتيييثيييميييارات يف مييييا هييييو �يييضيييروري 
يف  ا�ضتقالّيتنا”  عييلييى  لييلييحيي�ييضييول 

جمال الطاقة.
الييبيينييى التحتية  ا�ييضييتييثييمييارات يف  ييا عيين  اأييي�ييضً وحتييدثييت 
املتعّلقة بالطاقة. وياأتي االإعان يف وقت ت�ضّجل اأ�ضعار 
الأوكرانيا  الرو�ضي  الغزو  خلفية  على  ارتفاًعا  الطاقة 

ومع اقرتاب حلول ف�ضل ال�ضتاء.
مقدونيا  جمهورية  اأن  اإىل  الييين  دييير  فييون  واأ�يييضيييارت 
الثاين-يناير،  كييانييون  ميين  اعييتييبيياًرا  ميكنها  ال�ضمالية 
االعتماد على دعم مليزانيتها مقداره 80 مليون يورو.

•• جنيف-�أ ف ب

اأعلنت االأمم املتحدة اأنها �ضتطلق من�ضة تتبع عامة يف غ�ضون 
اأيام لر�ضد االأ�ضرار التي حلقت باملواقع الثقافية والرتاثية 
والفنية يف اأوكرانيا بعد الغزو الرو�ضي، وذلك عرب ا�ضتخدام 
ومطابقتها.  الييغييزو  وبييعييد  قبل  اال�ضطناعية  االأقييمييار  �ييضييور 
والثقافة  والييعييلييوم  للرتبية  املييتييحييدة  االأمم  منظمة  وقييالييت 
)اليون�ضكو( اإنها حتققت من تعّر�س 207 مواقع ثقافية يف 
اأوكرانيا الأ�ضرار منذ الغزو الرو�ضي يف 24 �ضباط-فرباير، 
88 موقعا دينيا و15 متحفا و76 مبنى ذي اهمية  ت�ضمل 
كري�ضتا  وقالت  مكتبات.  و10  ن�ضبا  و18  فنية  اأو  تاريخية 

وُيفرت�س اأن يريح هذا االإعان دول 
ال  ال�ضمالية  مقدونيا  اإن  اإذ  املنطقة 
تنتج �ضوى ثلَثي كمية الكهرباء التي 

حتتاج اإليها �ضنوًيا.
ميييين جيييانيييبيييه، قيييييال رئييييييي�يييس اليييييييوزراء 
املييييييييقييييييييدوين الييييي�يييييضيييييميييييايل دمييييييييييتييييار 
“االأزمة  اإن  كيييوفييياتييي�يييضيييييييفيييكييي�يييضيييي 
بالطاقة  واملييرتييبييطيية  االقييتيي�ييضييادييية 
اأوكرانيا  يف  احليييييرب  عييين  اليينيياجييميية 
وّحدت اأوروبا. باحّتادنا فقط ميكننا 

مواجهة نق�س الطاقة والطعام«.
املنطقة  ودول  ال�ضمالية  مييقييدونيييييا 
االحتيييياد  اإىل  لييانيي�ييضييمييام  ميير�ييّضييحيية 
االأوروبي، وهي على م�ضتويات خمتلفة 

من حيث املفاو�ضات.
الثانية  ل�ضكوبيي هي  االأربييعيياء  وزيييارة فون دير الين 
متوز-يوليو،  ففي  العام.  هذا  ال�ضمالية  مقدونيا  اإىل 
األقت كلمة اأمام النواب ع�ضية بدء مفاو�ضات االن�ضمام 

اإىل االحتاد االأوروبي ر�ضمًيا.
دير الين كو�ضوفو و�ضربيا  تزور فون  اأن  املقرر  ومن 

ومونتينيغرو واألبانيا يف اإطار جولتها يف املنطقة.

بيكات مديرة الثقافة والطوارئ يف اليون�ضكو خال موؤمتر 
�ضحايف يف جنيف “ا�ضتنتاجنا هو اأن الو�ضع �ضيئ وقد ي�ضتمر 
من  اأي  ي�ضب  مل  االآن  وحييتييى  اأ�يييضيييواأ«.  لي�ضبح  الييتييفيياقييم  يف 
مواقع الرتاث االإن�ضاين العاملي ال�ضبعة يف اأوكرانيا باأ�ضرار. 
اليون�ضكو لر�ضد االأ�ضرار مع مركز االأمم املتحدة  وتعاونت 
املنظمة  تر�ضل  حيث  “يونو�ضات”،  اال�ضطناعية  لاأقمار 
قائمة باملواقع التي يحتمل اأن تت�ضرر اىل املركز ا�ضتنادا اإىل 
تقارير ميدانية. وبعد ذلك تطلب من موؤ�ض�ضات خا�ضة �ضور 
اأقمار ا�ضطناعية للمواقع التقطت قبل احلرب، ويقوم فريق 
الييفييوارق بن  بييدرا�ييضيية  “يونو�ضات”  �ضغري ميين اخليييرباء يف 

ال�ضور وتقدير الفرتة لزمنية التي حدث فيها ال�ضرر.
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املال والأعمال
هيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة الرقمية تتو�صع يف توفري خدمات نقل االأرقام بني املزودين 

•• ر�أ�س �خليمة-و�م

اأبرمت مناطق راأ�س اخليمة االقت�ضادية “راكز” اتفاقية 
م�ضرفية  من�ضة  اأول  يعد  واليييذي   »Wio« بنك  مييع 
اإىل  االتفاقية  ترمي  املنطقة، حيث  رقمية متكاملة يف 
اإتاحة خمتلف احللول امل�ضرفية الرقمية ل�ضركات راكز 
الورقية  املعامات  اإىل  احليياجيية  دون  اأحجامها  بكافة 
اإجييراءات �ضريعة  ومتطلبات احلد االأدنييى للر�ضيد مع 

الإمتام عمليات فتح احل�ضابات. 
وقع االتفاقية يف مركز كومبا�س لاأعمال التابع لراكز 
كل من رامي جاد الرئي�س التنفيذي ملجموعة “راكز” 
التجارية  لل�ضوؤون  التنفيذي  الرئي�س  فاهي  وبراتيك 

 . Wio لدى بنك

الذي   Wio بنك  مييع  الييتييعيياون  ي�ضعدنا  جييياد:  وقيييال 
واملتو�ضطة  اليي�ييضييغييرية  اليي�ييضييركييات  اأمييييام  الييفيير�ييضيية  يتيح 
الييعييامييليية ليييدى جمييتييمييع اأعيييميييال راكييييز لييا�ييضييتييفييادة من 
اخلدمات امل�ضرفية الرقمية التي يقدمها البنك لفتح 
ح�ضاباتهم امل�ضرفية التجارية باأقل املتطلبات من اأجل 

تنفيذ معاماتهم املالية بكل �ضهولة وي�ضر. 
واأ�ضاف جاد : ن�ضعى دائما ل�ضمان اأن تعمل �ضراكاتنا 
راأ�س  اإمييييارة  اأعييمييالييهييم يف  عييلييى دعيييم عمائنا يف رحييليية 
اخليمة على وجه اخل�ضو�س واملنطقة على وجه العموم 
االإجييييييراءات للعماء  ت�ضهيل  عييلييى  نييركييز جييهييودنييا  كييمييا 
وامل�ضتثمرين لتمكينهم من تاأ�ضي�س اأعمالهم وممار�ضة 
اأن�ضطتهم يف راكز با�ضتخدام اأحدث االأدوات واخلدمات 

الرقمية املتاحة. 

 Wio Bank راكز تزود عمالءها باأحدث احللول امل�صرفية الرقمية من

ملناق�ضة  واملييهييتييميين  املييعيينييييين  لييكييافيية 
واال�ضرتاتيجيات  امليييوا�يييضيييييييع  كييييل 
جمتمع  يحتاجها  الييتييي  وامليييبيييادرات 
اإىل  للو�ضول  االإمييييارات  االأعييمييال يف 
اقت�ضاٍد م�ضتداٍم وم�ضوؤول يف الدولة. 
كما تهدف الغرفة من خال تنظيم 
هذا احلوار اإىل جلب اأف�ضل االأفكار 
امل�ضوؤولية  جميييييال  يف  االإبييييداعييييييييية 
وت�ضهيل  املنطقة،  اإىل  االجتماعية 
االأكادميين  بن  والنقا�ضات  احلوار 
واملييمييار�ييضيين وقيييييادة االأعيييميييال حول 
واال�ضتدامة،  االجتماعية  امل�ضوؤولية 
باالإ�ضافة اإىل اإبراز اأهمية املمار�ضات 
العاملي.  االأعمال  ملجتمع  امل�ضتدامة 
اأهييمييييية اليييييدور الييييذي يلعبه  ويييييربز 
الييذي مت  االأعييمييال  اأخاقيات  مركز 
اإطييياقيييه يف غييرفيية جتييييارة دبيييي عام 
يعترب املركز االأقدم  والذي   2004
واالأهييم من نوعه يف دوليية االإمارات 
امل�ضوؤولية  مليييفيييهيييوم  اليييييرتوييييييج  يف 
وت�ضجيع  لييياأعيييميييال،  االجييتييميياعييييية 
اأعيييي�ييييضيييياء غيييرفييية جتييييييارة دبيييييي على 
امل�ضوؤولة  االأعمال  ممار�ضات  تطبيق 
التي ت�ضاهم يف تعزيز مفهوم اخلري 

يف ن�ضاطاتها وعملياتها الت�ضغيلية.

•• دبي - �لفجر:

نييظييمييت غيييرفييية جتيييييارة دبييييي ممثلة 
مبركز اأخاقيات االأعمال التابع لها 
موؤخراً موؤمتر “حوار دبي 2022” 
الذي نظم يف فندق ريتز كارلتون يف 
مركز دبي املايل العاملي حتت عنوان 
�ضل�ضلة  �ضمن  اال�ضتدامة  اإدمييياج   “
مميز  بييحيي�ييضييور  وذليييييك  التوريد” 
ميثلون  ميي�ييضيياركييا   150 اإىل  و�ييضييل 
املعنين  �ييضييريييحيية وا�ييضييعيية مييين  مييين 
واملهتمن بامل�ضوؤولية االجتماعية يف 

اإمارة دبي.
وناق�س املوؤمتر ا�ضرتاتيجيات وفر�س 
ا�ضرتاتيجيات  تييطييوييير  وحتيييدييييات 
لييي�يييضيييا�يييضيييل االإمييييييييييييييداد والييييتييييوزيييييع 
املخاطر  واإدارة  وحتديد  امل�ضتدامة، 
باال�ضتدامة  املييرتييبييطيية  واليييفييير�يييس 
والييبيييييئيية واليييتييياأثيييري الييبيي�ييضييري على 
والتعاون  التوريد،  �ضا�ضل  امييتييداد 
مع ال�ضركاء حول م�ضائل اال�ضتدامة 
امل�ضتدام  االأداء  وتييقييييييييم  املييتيينييوعيية، 
وتعرف  الييي�يييضيييا�يييضيييل.  هيييييذه  �ييضييميين 
واأف�ضل  اأحييييييدث  عييلييى  املييي�يييضييياركيييون 
احليوي،  املييجييال  هييذه  يف  املمار�ضات 
راأ�س  على  اال�ضتدامة  و�ضع  واأهمية 
ال�ضركات  ا�ييضييرتاتيييييجيييييات  اأوليييوييييات 

واالأعمال.
اأكر من ثاثة  اإن  وبّينت تقديرات 
االحتبا�س  غييييازات  انييبييعيياثييات  اأربييييياع 
االإمداد  �ضا�ضل  يف  تن�ضاأ  احليييراري 
واليييتيييوزييييع، ولييذلييك فيييياإن االأطييييراف 
املييعيينييييية بيياتييت تيي�ييضييع �ييضييغييوطيياً على 
على  للرتكيز  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات 
�ضل�ضلة  مييراحييل  كييل  اال�ييضييتييداميية يف 
التحول،  لييهييذا  ونييتيييييجيية  اليييتيييورييييد. 
جلاأت العديد من ال�ضركات الرئي�ضية 
ن�ضطة  العامل التخاذ خطوات  حول 

م�ضريتها  يف  اخلا�س  القطاع  بدعم 
امل�ضوؤولة  املمار�ضات  اأف�ضل  العتماد 

وامل�ضتدامة يف جماالت عملها.
و�ضهد املوؤمتر كلمة رئي�ضية للدكتور 
م�ضاعد  بروف�ضور  كات�ضو�س،  جييون 
واالأخاقيات  االأعييييمييييال  قيييانيييون  يف 
اجلامعة  يف  االجتماعية  وامل�ضوؤولية 
اإىل  باالإ�ضافة  بال�ضارقة  االمريكية 
الدكتور  اأدارهما  جل�ضتن نقا�ضتن، 
مركز  اأول  ميييديييير  مييياحيييي،  كيييميييال 
االأعييمييال يف غرفة جتارة  اأخاقيات 
كراك،  األبريت  االأوىل  و�ضمت  دبييي، 
دي  يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س 
بي ورلد لوجي�ضتيك�س، واأمين كبارة، 
املدير االإداري ل�ضركة “�ضكان جلوبال 
 Scan Global لييوجييييي�ييضييتيييييكيي�ييس 
Logistics UAE«، والدكتور جون 
قانون  يف  م�ضاعد  اأ�ضتاذ  كات�ضو�س، 
وامل�ضوؤولية  واالأخيياقيييييات  االأعييمييال 
االمريكية  اجلامعة  يف  االجتماعية 
الثانية  اجلل�ضة  و�ضمت  بال�ضارقة. 
رئي�س  نائب  اأوغ�ضط�س،  اإميييانييويييل 
دبي،  ميييطيييارات  يف  الييتييوريييد  �ضل�ضلة 
التوريد  ميييديييير  حيييافيييظ،  و�يييضيييرييييف 
�ضركة  يف  واأفريقيا  االأو�ضط  لل�ضرق 
مار�س، وكينيث نيمان-بوز، خبري يف 

�ضل�ضلة التوريد وامل�ضرتيات.
النقا�ضية  الندوة  يف  امل�ضاركون  ودعا 
اأف�ضل  اعييييتييييميييياد  اإىل  اليييي�ييييضييييركييييات 
اأف�ضل  وفيييييق  اليييعييياملييييييية  امليييميييار�يييضيييات 
املييييعييييايييييري يف جمييييييال اال�يييضيييتيييدامييية، 

والتفاعل  التوا�ضل  اأهمية  موؤكدين 
ميييع جييميييييع اجليييهيييات املييعيينييييية �ضمن 
املتحدثون  وبيييّن  الييتييوريييد.  �ضل�ضلة 
والتقارير  اال�ضتدامة  بيانات  اأهمية 
امل�ضتدامة يف م�ضاعدة ال�ضركات على 
درا�ضة تاأثري اال�ضتدامة على امتداد 

�ضل�ضلة التوريد. 
واأكد املتحدثون على قيمة التوا�ضل 
مييييع كافة  والييييتييييعيييياون  والييي�يييضيييراكيييات 
اجليييهيييات املييعيينييييية، وذليييييك مييين اأجيييل 
قوة  اأكيير  م�ضتدامة  منظومة  بناء 
على  م�ضددين  وم�ضوؤوليًة،  ومرونة 
اأهداف  و�ضع  على  الرتكيز  �ضرورة 
وخيييطيييط وا�يييضيييحييية، وقيييييا�ييضييهييا عرب 
ومقارنة  مييعييتييمييدة،  عيياملييييية  مييعييايييري 
اليينييمييو مييين خييييال اال�يييضيييتيييفيييادة من 
البيانات يف تقارير ت�ضاعد يف حت�ضن 

االأداء والتطور.
اأكييييرب موؤمتٍر  دبييييي،  ويييجييمييع حييييوار 
اإمارة دبي، م�ضاركن  لا�ضتدامة يف 
والقطاعات  ال�ضناعات  خمتلف  من 
موحدة  روؤييييية  الإييييجييياد  مييعيياً  للعمل 
االجتماعية  وامل�ضوؤولية  لا�ضتدامة 
لييلييمييوؤ�ييضيي�ييضييات يف دوليييييية االإميييييييييارات، 
مثالية  ميينيي�ييضيية  بيييكيييونيييه  وييييتيييميييييييز 

باجتاه ا�ضترياد موادهم من موردين 
اال�ضتدامة  معايري  باأعلى  ملتزمن 
وامل�ضوؤولية االجتماعية للموؤ�ض�ضات.

ل�ضل�ضلة  الييفييعيياليية  ليييييياإدارة  وميييكيين 
التوريد امل�ضتدامة م�ضاعدة ال�ضركات 
عامتها  قيمة  عييلييى  احلييفيياظ  عييلييى 
�ضل�ضلة  مييرونيية  وتييعييزيييز  الييتييجييارييية، 
الييتييوريييد، وخييفيي�ييس االإنييكيي�ييضيياف على 
مثل  االإميييييداد  �ضل�ضلة  يف  املييتييغييريات 
العاقات  وتييعييزيييز  الييطيياقيية،  اأ�ييضييعييار 
مييييع املييييييوردييييييين، وحتييي�يييضييين قيييييدرات 

بالتغري  الييييعييييامل  حيييييول  الييي�يييضيييركيييات 
املناخي وامل�ضائل املجتمعية، يف حن 
بيييرز الييطييلييب مييين امليي�ييضييتييهييلييكيين على 

املنتجات امل�ضوؤولة وامل�ضتدامة.
التي  ال�ضركات  اإن  الها�ضمي  واأ�ضاف 
تييرغييب بيياعييتييميياد اال�ييضييتييداميية �ضمن 
عليها  يييتييوجييب  ا�ييضييرتاتيييييجييييياتييهييا، 
ت�ضمل  مييتييكييامييليية  منهجية  تييطييبيييييق 
منا�ضباً  وتطبيقاً  دقيييييقيياً  تخطيطاً 
ليييكيييي تييتييمييكيين ميييين تيييعيييزييييز اأدائييييهييييا 
ثقة  واكت�ضاب  وعملياتها،  و�ضمعتها 

الفعالة  االإدارة  فاإن  االبتكار ولذلك 
تخطيطاً  تتطلب  املييمييار�ييضييات  لييهييذه 

وتطبيقاً دقيقاً.
وخال كلمته االفتتاحية، اأكد ح�ضن 
العاقات  رئييييي�ييس  نييائييب  الييهييا�ييضييمييي، 
الدولية يف غرف دبي اإن اال�ضتدامة 
باتت اأولويًة اأ�ضا�ضية يف االقت�ضادات 
الييعيياملييييية الييتييي اأ�ييضييبييحييت تييركييز اأكر 
واملجتمعية  الييبيييييئييييية  الييقيييييم  عييلييى 
الفرتة  يف  مل�ضنا  حيييييث  واحلييوكييميية، 
قبل  من  متزايداً  اهتماماً  االأخييرية 

ببنيتها  دبي  اأن  اإىل  الفتاً  عمائها، 
املتطورة،  الييلييوجيي�ييضييتييييية  الييتييحييتييييية 
وخرباتها  امليييتيييقيييدمييية  وتييقيينييييياتييهييا 
امل�ضتدامة،  وممييار�ييضيياتييهييا  الييوا�ييضييعيية 
ر�ييضييخييت مييكييانييتييهييا كيياعييب عيياملييي يف 

�ضا�ضل التوريد امل�ضتدامة.
دبي  اإميييييييييارة  اإن  اليييهيييا�يييضيييميييي  واأكييييييييد 
روؤيتها  يف  اال�ضتدامة  بدمج  جنحت 
التنموية  وخططها  اال�ضرتاتيجية 
اقت�ضاد  اإىل  التحول  على  القائمة 
اأخيي�ييضيير، جمييييدداً اإليييتيييزام غيييرف دبي 

فوائدها عديدة ت�صمل احلفاظ على قيمة العالمة التجارية وتعزيز مرونة �صل�صلة التوريد وتعزيز العالقات مع املوردين وحت�صني قدرات البتكار

موؤمتر »حوار دبي« يدعو ال�صركات اإىل دمج اال�صتدامة يف �صل�صلة التوريد

على 12 األف رقم ثابت بن مزودي اخلدمة منذ االإطيياق؛ وتاأتي 
خدمة نقل اأرقام الهاتف الثابت وخدمة نقل اأرقام الهاتف املجانية 
ا�ضتكمااًل خلدمة نقل االأرقام املتحركة التي اأطلقتها الهيئة يف عام 

2013 والتي مت من خالها نقل ما يزيد على 2 مليون رقم. 
وتهدف خدمة نقل االأرقام اإىل تعزيز املناف�ضة بن مزودي اخلدمة 
الفر�ضة للمتعاملن لتجربة م�ضتوى  واإتاحة  يف قطاع االت�ضاالت، 
اخلدمات التي يقدمها مزودو اخلدمة يف دولة االإمارات دون تغيري 

اأرقام هواتفهم الثابتة. 
لقطاع  الييعييام  املييدييير  نييائييب  الرم�ضي  حممد  املهند�س  �ييضييعييادة  وقيييال 
االأرقام  نقل  خدمة  اإطيياق  خييال  من  نهدف  بالهيئة:  االت�ضاالت 
املناف�ضة  روح  تعزيز  اإىل  واملجانية  والثابتة  املتحركة  اأ�ضكالها  بكافة 
بن مزودي اخلدمة لتقدمي اأف�ضل اخلدمات والعرو�س، كما تعك�س 

واحلكومة  االتيي�ييضيياالت  تنظيم  هيئة  واأكييييدت  املييتييعييامييليين.   جمهور 
من  بعدد  املتعامل  التزام  تتطلب  االأرقييام  نقل  عمليات  اأن  الرقمية 
االأمور منها دفع الفواتري امل�ضتحقة مع مزود اخلدمة احلايل، هذا 
وميكنه نقل رقمه اإىل مزود اخلدمة اجلديد ب�ضرط اأال يكون رقم 
اأو كليا، وبعد اكتمال عملية النقل، �ضيمنح  الهاتف مقطوعا جزئيا 
املتعامل فرتة �ضماح لت�ضوية التزاماته التعاقدية املالية ودفع الر�ضوم 
امل�ضتحقة ال�ضارية، ويجب على املتعامل دفع جميع املبالغ امل�ضتحقة 
اإىل مزود اخلدمة القدمي اخلا�س به قبل اأو بعد نقل رقمه اإىل مزود 
اخلدمة اجلديد، ويف حال مل تتم ت�ضوية كافة امل�ضتحقات املالية اإىل 
مزود اخلدمة القدمي خال فرتة ال�ضماح بعد اكتمال عملية النقل، 
فاإنه قد يتم قطع اخلط بالكامل مع مزود اخلدمة اجلديد حتى تتم 

ت�ضوية كافة املبالغ امل�ضتحقة املعلقة ملزود اخلدمة القدمي. 

•• �أبوظبي-و�م

خدمة  اإطيياق  الرقمية  واحلكومة  االت�ضاالت  تنظيم  هيئة  اأعلنت 
اإىل  800( ميين ميييزود خييدميية  املجانية )اأرقييييام  الييهيياتييف  اأرقييييام  نقل 
اآخر، مع �ضمان بقاء الرقم كما هو من دون اأي تغيري، بهدف تعزيز 
دائرة  وتو�ضيع  االت�ضاالت،  قطاع  يف  اخلدمة  مييزودي  بن  املناف�ضة 
اخليارات اأمام العماء.  وتتيح اخلدمة اجلديدة لل�ضركات التي مت 
بالرقم وتغيري  تخ�ضي�س رقم جماين لها )800( خيار االحتفاظ 
الييتييي يقدمها  ميييزود اخلييدميية ممييا يتيح جتييربيية م�ضتوى اخلييدمييات 
كا مزودي اخلدمة يف دولة االإمارات من دون احلاجة لتغيري رقم 
اأطلقت  قييد  الهيئة  وكييانييت  ال�ضركة.   لييدى  املعتمد  املييجيياين  الهاتف 
خدمة نقل اأرقام الهاتف الثابت عام 2021، حيث مت نقل ما يزيد 

الرقمية  واحلكومة  االت�ضاالت  تنظيم  هيئة  اخلدمات حر�س  هذه 
الفر�ضة  منحهم  خييال  من  ر�ضاهم  ونيل  متعامليها،  اإ�ضعاد  على 
الكت�ضاف جتربة جديدة مع مزود خدمة جديد من دون اأن يخ�ضروا 
مهماً  جزء  ت�ضكل  احلييال  بطبيعة  اأ�ضبحت  والتي  الثابتة،  اأرقامهم 
اأن هيئة تنظيم االت�ضاالت واحلكومة  من هويتهم.  واأكد الرم�ضي 
الرقمية ما�ضية يف �ضعيها نحو اإطاق اأف�ضل اخلدمات مبا يتما�ضى 
مع توجهات الدولة وتوجيهات القيادة الر�ضيدة، وقال : يوفر قطاع 
االت�ضاالت يف اأيامنا هذه البنية التحتية للتطور الرقمي يف خمتلف 
اأفراد املجتمع، وتعمل  اأنه يوؤدي دوراً مهماً يف حياة  القطاعات، كما 
م�ضتمر،  ب�ضكل  حت�ضينها  على  والعمل  خدماتها  درا�ضة  على  الهيئة 
كما وحتر�س على تلقي املقرتحات واالآراء من املتعاملن ودرا�ضتها 
واال�ضتفادة منها يف تقدمي خدمات جديدة تلبي طموحات وتوقعات 

مدينة دبي املالحية ت�صتعر�س قدراتها التناف�صية العاملية لتعزيز القطاع البحري يف دبي واملنطقة

اأرباح االإمارات دبي الوطني ترتفع 25 % اإىل 9.1 مليار درهم خالل 9 اأ�صهر 
•• دبي-و�م

االأ�ضهر  يف   25% بن�ضبة  الوطني  دبييي  االإمييييارات  بنك  اأربييياح  قفزت 
2022، مما يجعلها تناهز م�ضتوى االأرباح  الت�ضعة االأوىل من عام 

املعلن عنه للعام 2021 باأكمله. 
فقد �ضّجل الربع الثالث للعام 2022 اأرباحاً قوية وا�ضتثنائية بلغت 
ذاتها من  بالفرتة  %51 مقارنة  بن�ضبة  بزيادة  درهييم،  مليار   3.8
�ضجل  كما  اأمريكي.   دوالر  املليار  يعادل  ما  متخطّية  ال�ضابق،  العام 
الربع الثالث من هذا العام اأداًء قيا�ضياً اآخر من حيث اأن�ضطة قرو�س 
االأفراد ومعامات العماء ترافق مع حت�ضن يف الهوام�س، مما اأدى 
العام  ميين  ذاتييهييا  بالفرتة  مقارنة   31% بن�ضبة  الييدخييل  ارتييفيياع  اإىل 
24 مليار درهم  بواقع  ال�ضركات اجلديدة  ال�ضابق.  و منت قرو�س 
التفاوؤل  بذلك  لتعك�س   ،2022 عام  من  االأوىل  الت�ضعة  االأ�ضهر  يف 

اأكرب  ب�ضكل  الودائع  مزيج  وحت�ضن  االأعمال  قطاع  بانتعا�س  املتزايد 
بف�ضل وفرة ال�ضيولة القوية يف القطاع. 

والع�ضو  االإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  القا�ضم،  عبداهلل  ه�ضام  وقييال 
بنك  اأربييياح  “قفزت  الوطني:  دبييي  االإمييييارات  بنك  ملجموعة  املنتدب 
االإمارات دبي الوطني بن�ضبة %25 مقارنة بالفرتة ذاتها من العام 
ال�ضابق لت�ضل اإىل 9.1 مليار درهم يف االأ�ضهر الت�ضعة االأوىل من عام 
2022، مما يعك�س النمو االقت�ضادي االإقليمي القوي وجناح منوذج 
االأعمال املتنوع للمجموعة... ولعب بنك االإمارات دبي الوطني دوراً 
ريادياً يف عمليات الطرح االأويل العام يف الدولة، مما مّكن العماء 
اجلدد واحلالين من الو�ضول اإىل اأ�ضواق دبي املالية وتداول اأ�ضهمهم 
فيها«.  واأ�ضاف القا�ضم: “يوا�ضل بنك االإمارات دبي الوطني تطوير 
مواطنا   30 من  اأكيير  بعدما متّكن  االإماراتية  املواهب  كييوادره من 
من ا�ضتكمال برنامج تطوير القيادة بنجاح يف جامعة اأك�ضفورد، مما 

يعزز من وفرة وجاهزية القيادات امل�ضتقبلية للمجموعة على املدى 
البوابة  اأطلقنا  املعلومات  تقنية  جمال  يف  روادا  وب�ضفتنا  الطويل.. 
يف  �ضمواًل  االأكيير  املالية  التطبيقات  وتطوير  لربجمة  االإلكرتونية 
املنطقة، والتي توفر منظومة متكاملة ل�ضركات التكنولوجيا املالية 
واملطورين وعماء البنك من املوؤ�ض�ضات وال�ضركات لتطوير احللول 
نيل�ضون،  �ضاين  قييال  جييانييبييه،  ميين  عييالييييية«.   ب�ضرعة  املبتكرة  املييالييييية 
الوطني  دبي  االإمييارات  بنك  “حقق  للمجموعة:  التنفيذي  الرئي�س 
لي�ضل   25% بن�ضبة  الدخل  ارتفاع  خييال  من  ظهرت  قوية  نتائج 
املعامات  ارتفاع حجم  على خلفية  وذلييك  درهييم،  مليار   22.7 اإىل 
وحت�ضن الهوام�س بدعم من قاعدة التمويل القوية اإىل جانب ارتفاع 
بالفرتة  %25 مقارنة  بن�ضبة  الربح  الفائدة.. وارتفع �ضايف  اأ�ضعار 
ذاتها من العام ال�ضابق لي�ضل اإىل 9.1 مليار درهم، مما يجعله يناهز 

م�ضتوى االأرباح املعلن عنه للعام 2021 باأكمله. 

•• دبي-�لفجر:

املاحية،  دبييي  مدينة  ا�ضت�ضافت   
“دي  لييي  التابعة  املييوؤ�ييضيي�ييضييات  اإحيييدى 
“معرفة”  مييلييتييقييى  ورلد”،  بييييي 
الدوري يف مقرها الرئي�س، والذي 
اال�ضرتاتيجية  االأهيييييييداف  ييييدعيييم 
لييلييمييدييينيية ليييرت�يييضيييييييخ ميييكيييانييية دبي 
رائداً على  باعتبارها مركزاً بحرياً 
م�ضتوى العامل. وقد �ضاهم امللتقى 
تقوية  يف  فييّعييال  ب�ضكل  الييتييعييريييفييي 
املتينة  اال�ييضييرتاتيييييجييييية  الييعيياقييات 
بن مدينة دبي املاحية و�ضركائها 
واملوؤ�ض�ضات  اليي�ييضييركييات  كيييربى  ميين 
اعتبار  عييلييى  فيييعييياوة  اليييبيييحيييريييية. 
للتوا�ضل،  مثالية  من�ضة  امللتقى 
تف�ضيلياً  �ييضييرحيياً  “معرفة”  قيييدم 
املتعلقة  امليي�ييضييتييجييدات  اأبييييييرز  حييييول 
املاحية،  دبييييي  مييدييينيية  مبيي�ييضيياريييع 
وم�ضاعيها  الت�ضغيلية،  وعملياتها 
ملعايري  اأفيي�ييضييل  بيي�ييضييكييل  لييامييتييثييال 

ال�ضناعة.
متكنت  املا�ضي،  العقد  مدى  وعلى 
مييدييينيية دبيييي امليياحييييية ميين حتقيق 
بييفيي�ييضييل موقعها  ا�ييضييتييثيينييائييي  جنييياح 

ال�ضفن” و”برميري مارين”  لبناء 
و”االأحوا�س  مارين”  و”نورد 
دبي”   – اليييييعييييياملييييييييييية  اجلييييييييافيييييييية 
للخدمات  يييونييايييتييد  و”اإك�ضربت 
البحرية”  و”تراينجل  البحرية” 
و”ايه  البحرية”  و”�ضتانفورد 
و”اإنرت  البحرية”  جلوبال  اي  بي 
اأو�ضن الإ�ضاح ال�ضفن” و�ضركة “ 
تربو  املحدودة” و”جلف  جولتينز 
لبناء ال�ضفن” و”وارت�ضيا لتاأجري 
�ضركة  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضفن”،  واإدارة 
تربو  و”جولف  ال�ضفن  لبناء  دبييي 
و”فايكنج  �ضرفي�س”  اأنييييد  ريييبييري 
اليف �ضيفنج دبي” و” اأيه بي اإ�س” 
�ضيب  دامن” و”جاما  و”البواردي 
ال�ضرق  كيييي  اأي  و”اأم  ريبري�س” 
مييياريييين  و”ماالوي  االأو�ضط” 
لبناء  امليييحيييدودة  و”راحناما  تك” 
ال�ضركات  ميين  والييعييديييد  ال�ضفن”، 

البحرية االأخرى.

ال�ضخ، و�ضبكة مياه ال�ضرب، و�ضبكة 
التربيد  و�ضبكة  احلرائق،  مكافحة 
اإ�ضافة  البحر.  مياه  على  املعتمدة 
�ضيتم  الييتييي  امليي�ييضيياريييع  خييطييط  اإىل 
املقبلن؛  العامن  خييال  تنفيذها 
والتي ت�ضم اإن�ضاء 32 ور�ضة عمل، 
و�ضبعة متاجر، و 18 �ضالة عر�س، 
وم�ضاكن املوظفن مب�ضاحة مبنية 
مربع.  قيييدم   1،216،825 تبلغ 
اأيييي�يييضييياً حت�ضن  وتيي�ييضييمييل اخليييطيييط 
امل�ضطحات اخل�ضراء، وبناء م�ضجد 

ي�ضتوعب حوايل 500 ُم�ضٍل.
اإبيييراهيييييييم، مدير  واأو�ييييضييييح حمييمييد 
لدى  املييبيييييعييات  و  اليييعيييقيييارات  اإدارة 
مدينة دبي املاحية: “تعد مدينة 
املف�ضلة  اليييوجيييهييية  املييياحييييييية  دبييييي 

وموا�ضلة  واالبيييتيييكيييار،  املييعييلييومييات 
تطوير القطاع البحري«.

ملدينة  امليييتييينيييوعييية  املييييرافييييق  تيي�ييضييمييل 
العمل،  ور�ييييييييس  امليييياحييييييييية؛  دبييييييي 
العر�س،  و�ييضيياالت  وامليي�ييضييتييودعييات، 
وامليييحيييات الييتييجييارييية، اإ�ييضييافيية اإىل 
املثالية  واملرافق  املكتبية،  امل�ضاحات 
ليييلييي�يييضيييركيييات الييييكييييربى اليييعييياميييلييية يف 
جمييييال اخليييدميييات الييبييحييرييية. كما 
ُتييعييتييرب املييدييينيية مييقييراً لييلييعييديييد من 
رفع  يف  املييتييخيي�ييضيي�ييضيية  الييي�يييضيييركيييات 
وبناء  وت�ضنيع  واإ�ضاحها،  ال�ضفن 
اليييييييييخييييوت. وا�يييضيييتيييعييير�يييس احلييييدث 
الرئي�ضة يف مدينة دبي  االإجنييازات 
البنية  حتيييدييييث  ميييثيييل  املييياحييييييية؛ 
التحتية؛ مبا تت�ضمنه من حمطات 

التربيد،  امل�ضرتكة، وغرف  املناطق 
املدينة  داخيييييييل  مييييرافييييق  وتييييوفييييري 
بطريقة  اليينييفييايييات  ميين  للتخل�س 

�ضليمة«.
عييلييي ميييييدار �ييضيينييوات عيييييدة، متكنت 
مدينة دبي املاحية من خلق بيئة 
اال�ضتثمارات  جاذبية  تعزز  مثالية 
بيييجيييودة عالية  االأعيييميييال  وتييطييوييير 
وكفاءة معرفية نوعية، تتوافق مع 
اعتماداً  الييدولييييية،  املييعييايييري  اأفيي�ييضييل 
ل�ضركائها،  املييتييميييييزة  اخليييربة  عييلييى 
وتوافر اأحدث مرافق التكنولوجيا 
تقدمها  التي  املتكاملة  واخلييدمييات 
جلييميييييع املييتييعييامييليين ميييعيييهيييا. لييييذا، 
ميييقيييراً لكربى  امليييديييينييية  اأ�ييضييبييحييت 
ال�ضركات العاملية؛ مثل “جراندويلد 

جميع  ميين  جتييارييياً  �ضريكاً   340
اأنييحيياء الييعييامل، عييرب اأحيييدث املرافق 
املتخ�ض�ضة، وتبني اأف�ضل املمار�ضات 
اأعلى  وتطبيق  للبيئة،  ال�ضديقة 
مييعييايييري االأمييييييان، و�ييضييمييان توفري 
للم�ضتثمرين،  جيياذبيية  اأعييمييال  بيئة 
اإىل  لييدييينييا  االإ�ييضييغييال  ن�ضبة  لت�ضل 
%95. ونعمل مع �ضركائنا ب�ضكل 
وطرح  مييرافييقيينييا  لتطوير  م�ضتمر 
ميييزاييييا جيييدييييدة، مييين اأجييييل تعظيم 
البحري  الييقييطيياع  مييين  اال�ييضييتييفييادة 
وتعزيز مكانة دولة االإمييارات ودبي 
عاملياً،  رائيييداً  بحرياً  مييركييزاً  لتكون 
الدولة  روؤييييييية  حتييقيييييق  يف  ونيييياأمييييل 
املتوا�ضلة،  جيييهيييودنيييا  خيييييال  ميييين 
على  قييائييم  م�ضتدام  اقت�ضاد  لبناء 

لا�ضتثمار البحري دولياً، ومتثلت 
اأهيييدافييينيييا الييرئييييي�ييضيية انييطيياقيياً من 
اأ�ضكال  تييقييدمي كييل  املييكييانيية يف  تييلييك 
اال�ضرتاتيجين،  ل�ضركائنا  الدعم 
وخلق فر�س عمل جديدة، وتعميم 
ثقافة التميز والتطوير يف املجتمع 
البحري اإقليمياً. كما حر�ضنا على 
الرئي�ضة  امل�ضاريع  من  عييدد  تنفيذ 
املقدمة  بيييياخلييييدمييييات  لييييارتييييقيييياء 
ونتطلع  جناحهم.  ودفع  ل�ضركائنا 
م�ضروعات  تيييطيييويييير  اإىل  اليييييييييوم 
اأمتييييتيييية نظام  تيي�ييضييمييل  ميي�ييضييتييقييبييلييييية 
احلجوزات ل�ضمان �ضرعة وفاعلية 
والقيام  املييييعييييامييييات،  و�يييضيييفيييافييييييية 
باإ�ضاحات يف مرافق رفع ال�ضفن، 
وحتديث العديد من التجهيزات يف 

اال�ييضييرتاتيييييجييي، كييمييا خييلييقييت بيئة 
حياة  ومنيييط  متكاملة  ديناميكية 
البحرية،  االأعييمييال  ملجتمع  متميز 
االإقليمية  دبييي  مكانة  اإىل  ا�ضتناداً 
والعاملية باعتبارها اأحد اأهم املراكز 
اأحييمييد احلمادي،  الييبييحييرييية. وقيييال 
لدى  للعمليات  الييتيينييفيييييذي  املييدييير 
“باعتبارنا  املاحية:  دبييي  مدينة 
نوفر  متخ�ض�ضاً،  بييحييرييياً  جتييمييعيياً 
فر�ضاً  املييياحييييييية  دبييييي  مييدييينيية  يف 
املحلية  ليييليييميييوؤ�يييضييي�يييضيييات  ميييتيييميييييييزة 
بيئة حمفزة  الباحثة عن  والعاملية 
وقد  م�ضتدام،  ب�ضكل  اأعمالها  لنمو 
�ضاهمت مبادراتنا الطموحة واملزايا 
اال�ضتثنائية التي نقدمها لل�ضركات 
ا�ضتقطاب  يف  ليييديييينيييا  اليييعييياميييلييية 

الها�صمي: يتوجب على ال�صركات امل�صتدامة تطبيق منهجية متكاملة ت�صمل تخطيطًا دقيقًا 
وتطبيقًا منا�صـبًا لكي تتمكن من تعزيز اأدائهـا و�صــمعتها وعملياتـها واكت�صـاب ثقـة عمالئها
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املال والأعمال
الدار حتقق مبيعات قيا�صية من م�صاريعها التطويرية بـ 9.3 مليار درهم خالل 9 اأ�صهر 

واإطاق عقارات جديدة يف دولة االإمييارات، باالإ�ضافة اإىل املبيعات 
التنفيذ  قيد  التطويرية  امل�ضاريع  حجم  وبلغ  م�ضر..  يف  القوية 

14.5 مليار درهم. 
وقال طال الذيابي، الرئي�س التنفيذي ملجموعة الدار العقارية: 
“اأظهرت الدار قوًة ومرونة عالية يف اأدائها خال خمتلف الدورات 
يف  امل�ضتدام  منوها  وتييرية  ت�ضريع  ال�ضركة  وتوا�ضل  االقت�ضادية، 
ا�ضتمرارها  مع  مت�ضاعداً،  انتعا�ضاً  ت�ضهد  التي  االإماراتية  ال�ضوق 
اإىل  ذلك  دفعنا  وقد  مل�ضاهميها..  االأمييد  القيمة طويلة  يف حتقيق 
ت�ضريع وترية ا�ضتثماراتنا يف املنطقة باال�ضتناد اإىل �ضيولتنا القوية 
والتقّدم الذي نحرزه يف ا�ضرتاتيجية منونا التحّويل.. و�ضنوا�ضل 
الييعييمييل عييلييى ا�ييضييتييثييمييار خميييزون االأرا�يييضيييي لييا�ييضييتييمييرار يف حتقيق 
ت�ضهده  الييذي  النمو  ظل  يف  التطويرية  للم�ضاريع  قوية  مبيعات 

دولة  يف  الذهبية  االإقيياميية  تاأ�ضرية  اإطيياق  مثل  تنفيذها  مت  التي 
االإمييارات، وكذلك امل�ضاريع التحولية وا�ضعة النطاق التي ال تزال 
قيد التنفيذ، والتي �ضاهمت جميعها يف توفري بيئة اأكر انفتاحاً 
وت�ضاحماً وحيوية.. وجتلى هذا االلتزام اأي�ضاً من خال موافقة 
احلكومة على خطة امليزانية العامة االحتادية الإنفاق 252 مليار 

درهم بن عامي 2023 و2026«. 
النمو  ا�ييضييرتاتيييييجييييية  تنفيذ  يف  قييدمييا  امليي�ييضييي  “الدار”  وتييوا�ييضييل 
التحّويل مع اإعانها عن �ضفقات بقيمة تتجاوز 11 مليار درهم 
منذ بداية العام يف قطاعات ومناطق جغرافية متعددة، مبا يف ذلك 
�ضفقة اال�ضتحواذ على اأبراج جتارية يف �ضوق اأبوظبي العاملي بقيمة 
اأكرب ال�ضفقات العقارية يف دولة  4.3 مليار درهم يف واحييدة من 

االإمارات. 

•• �أبوظبي-و�م

بقيمة  �ضافية  اأربييياح  حتقيق  العقارية”  “الدار  جمموعة  اأعلنت 
%38 خال  بن�ضبة  �ضنوي  اأ�ضا�س  بنمو على  2.13 مليار درهم 
نف�ضه  بالفرتة  مقارنة  اجليياري  العام  من  االأوىل  الت�ضعة  االأ�ضهر 
من العام 2021، فيما و�ضلت االأرباح ال�ضافية اإىل 601 مليون 

درهم خال الربع الثالث من العام نف�ضه بنمو بن�ضبة 27%. 
على  التا�ضع  للربع  قيا�ضية  مبيعات  بتحقيق  املجموعة  وجنحت 
 9.3 التوايل، حيث بلغت مبيعاتها منذ بداية العام حتى تاريخه 
2 مليار درهم عن مبيعاتها االإجمالية  مليار درهم مبقدار زيادة 

لكامل ال�ضنة املالية 2021. 
با�ضتمرار الطلب القوي على املخزون احلايل،  جاء ذلك مدفوعاً 

مبيعاتنا على اخلريطة من ِقبل امل�ضرتين الدولين واملقيمن، ال 
�ضيما مع حتّول اأبوظبي اإىل وجهة ا�ضتثمارية عاملية«. 

واأ�ضاف الذيابي: “على الرغم من حالة عدم اليقن الذي ي�ضهدها 
العامل جّراء ا�ضتمرار �ضغوط الت�ضخم وارتفاع اأ�ضعار الفائدة، ال 
االإمييارات ومنطقة اخلليج  الديناميكيات االقت�ضادية لدولة  تزال 
قويًة مع حتقيق م�ضتويات ثابتة من اال�ضتثمار االأجنبي املبا�ضر.. 
ويتوقع بنك االإمييارات العربية املتحدة املركزي منو الناجت املحلي 
احلقيقي للدولة بن�ضبة 5.4% يف عام 2022، وهذه اأ�ضرع وترية 

للنمو منذ ما يزيد على ع�ضر �ضنوات. 
ا�ضتثمارها  اإنييه عيياوة على ذلييك، توا�ضل حكومة االإميييارات  وقييال 
خال  ميين  وا�ييضييحيياً  ذلييك  ويتجلى  الوطنية،  التنمية  يف  احلثيث 
واالجتماعية  االقييتيي�ييضييادييية  ليياإ�ييضيياحييات  اليي�ييضييامييل  اليييربنييياميييج 

االإمارات ت�صارك يف اجتماع حمافظي البنك االآ�صيوي 

خالل موؤمتر املجل�ض الأطل�صي يف وا�صنطن 

حممد احلمادي ي�صلط ال�صوء على االأ�ص�س الكفيلة بتطوير برنامج جديد للطاقة النووية 

بروج للبرتوكيماويات تو�صع جمموعتها من
 احللول امل�صتدامة يف ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا

جاهزية ت�صتعر�س حلواًل رائدة يف جمال �صالمة الطاقة خالل اأديبك 2022 

التغري املناخي .. مبادرات وحلول مبتكرة تعزز خف�س الب�صمة الكربونية ل�صناعة االأ�صمنت 
•• �أبوظبي- و�م

احللول  طيييرح  يف  جييهييودهييا  والييبيييييئيية  امليينيياخييي  الييتييغييري  وزارة 
قطاع  لييي  الكربونية  الب�ضمة  تقليل  اإىل  الييهييادفيية  وامليييبيييادرات 
�ضناعة االأ�ضمنت يف الدولة وحتفيزه على رفع ن�ضب م�ضاهمته 

يف جهود مواجهة حتدي تغري املناخ. 
ووفقا للوزارة متثل م�ضاهمة م�ضانع االأ�ضمنت والبالغ عددها 
االنبعاثات  اإجييمييايل  % ميين   6 نحو  الييدوليية  يف  م�ضنعا   13

الكربونية حمليا. 
واتخذت الوزارة خال االأ�ضهر املا�ضية جمموعة من اخلطوات 
الييتييي تييعييزز ميين ميي�ييضيياركيية قييطيياع �ييضيينيياعيية االأ�ييضييميينييت وتبنيها 
يف  الكربون  واإزاليية  خف�س  ت�ضمن  التي  اال�ضتدامة  ملمار�ضات 

ا�ضرتاتيجيات عملها امل�ضتقبلية. 
“ احليييوار الوطني حول  وحيييدد االجييتييميياع االأول ميين مييبييادرة 
 4 املا�ضي  مايو  اليييوزارة يف  اأطلقته  “ الييذي  املناخي  الطموح 
مبادرات مقرتحة اأو حلول لو�ضول قطاع �ضناعة االأ�ضمنت يف 
الدولة اإىل املعدالت املطلوبة خلف�س الكربون ت�ضمنت مبادرة 
تقليل االعتماد على حجر الكل�س يف اإنتاج االأ�ضمنت واالعتماد 
ومبادرة   ،calcite منها  للبيئة  �ضديقة  اأخييرى  بدائل  على 
ومبادرة  امليي�ييضييانييع،  يف  املييتييجييددة  الييطيياقيية  ا�ييضييتييخييدام  لتمكن 
الطاقة،  ا�ضتعادة  واأنظمة   RDF البديل  الوقود  ال�ضتخدام 
التقاط  تقنيات  وتوظيف  ا�ضتخدام  لتعزيز  ملبادرة  باالإ�ضافة 

الكربون وتخزينه واإعادة ا�ضتخدامه. 
مبثابة  املناخي،  الطموح  حييول  الوطني  احلييوار  مبادرة  وتعد 

بهدف  الدورية  االجتماعات  من  �ضل�ضلة  ت�ضم  وطنية  من�ضة 
تييعييزيييز الييطييمييوح امليينيياخييي ودعيييم جييهييود احليييد ميين االنبعاثات 
الييكييربييونييييية يف الييعييديييد مييين الييقييطيياعييات مبيييا يف ذلييييك قطاع 
اإىل و�ضع نظرة وطنية  االأ�ضمنت، كما يهدف احلييوار  �ضناعة 
لا�ضتدامة ودعم مبادرة االإمارات اال�ضرتاتيجية لل�ضعي نحو 

حتقيق احلياد املناخي بحلول 2050. 
اأكتوبر  يف  البديل،  للوقود  االإميييارات  و�ضركة  اليييوزارة  ووقعت 
الفجرية،  اأ�ضمنت  م�ضانع  مييع  تفاهم  مييذكييرات   4 اجليييياري، 
اإ�س دبليو، والفييارج االإمييارات، و�ضتار لاأ�ضمنت،  واأ�ضمنت جي 
املنتج من حمطة  واأ�ضمنت االحتاد ال�ضتخدام الوقود البديل 
اأم القيوين ب�ضكل  اإمارة  البلدية ال�ضلبة يف  النفايات  معاجلة 

جزئي لت�ضغيل عملياتها الت�ضنيعية. 

االآن  نييقييوم  “رافاغو”  �ضركة  مييع  تعاوننا  ميين  االأوىل 
بتقييم م�ضاألة اإ�ضافة مواد م�ضتهلكة مت اإعادة تدويرها 
اإىل املنتجات الثانوية التي مت اإعادة معاجلتها لنتمكن 
الدائرية  احلييلييول  ميين  جمموعتنا  وتو�ضيع  زييييادة  ميين 
اأفريقيا،  و�ضمال  االأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  لعمائنا 
يف الوقت الذي نوا�ضل فيه الت�ضجيع على تعزيز قابلية 

التدوير ب�ضكل كبري يف املنتجات النهائية.«
على  ف�ضرتكز  الييتييعيياون  هيييذا  ميين  املقبلة  املييرحييليية  اأميييا 
اإعييييادة  مت  م�ضتهلكة  مييييواد  اإ�ييضييافيية  جييييدوى  اكييتيي�ييضيياف 
تدويرها  اإعيييادة  مت  بوليمرات  تعترب  والييتييي  تييدويييرهييا 
نهائية  منتجات  ت�ضنيع  يف  جييديييد  ميين  ال�ضتخدامها 
ميي�ييضييتييداميية. اإن اجلييمييع بيين امليينييتييجييات اليينييهييائييييية املعاد 
اإعييادة تدويرها  التي مت  امل�ضتهلكة  املييواد  معاجلتها مع 
يدعم تطوير املنتجات النهائية القابلة الإعادة التدوير 

ب�ضكل كبري.
ومن خال هذا التعاون تعزز بروج من جودة منتجاتها 
الثانوية وخف�س ب�ضمتها الكربونية وت�ضجيع عمائها 
وتقوم  م�ضوؤولية.  اأكيير  ت�ضنيعية  عمليات  تبني  على 
املنتجات  بوليمرات  تنتجه من  ما  ببيع  ال�ضركة حالياً 
اإىل  اأو حبيبات،  بييودرة  �ضكل  تكون على  التي  الثانوية، 
اأقل  ت�ضنيعية  عمليات  يف  ال�ضتخدامها  ثييالييث  طييرف 

تطلباً.

االأ�ضواق  يف  واال�ضتثمارات  العمليات  يف  التو�ضع  دعييم 
النقا�ضات بن  اأن  اأكييد  و    . ذلييك م�ضر  النا�ضئة مبا يف 
وا�ضرتاتيجية  حمييددة  وامل�ضري  االإميياراتييي  اجلانبن 
وتتعلق بقطاعات مهمة لدفع عجلة اال�ضتثمار من قبل 
العربية  م�ضر  جمهورية  داخييل  االإميياراتييييية  ال�ضركات 

التي متثل بوابة اال�ضتثمارات اإىل اأفريقيا. 
و اأ�ضار العي�ضى اإىل اأن عاقة موؤ�ض�ضة التمويل الدولية 
مع  عملها  ظل  يف  ا�ضرتاتيجية  االإميياراتييييية  بال�ضركات 
بجميع  القارات  عرب  لا�ضتثمار  ال�ضركاء  من  العديد 
القطاعات خا�ضة القطاعات املهمة التي ت�ضهم يف دفه 
عجلة اليينييمييو االقييتيي�ييضييادي وحتييقيييييق بييعييد تيينييمييوي على 
التمويل  .  ونييوه رئي�س مكتب موؤ�ض�ضة  املييدى الطويل 
الدولية يف دولة االإمارات اإىل العديد من امل�ضاريع التي 
يتم مناق�ضتها مع ال�ضركاء يف دولة االإمارات التي تعد 
م�ضتوى  على  فقط  لي�س  وتنمويا  ا�ضرتاتيجيا  �ضريكا 
على  ولكن  اأفريقيا  و�ضمال  واالأو�ييضييط  ال�ضرق  منطقة 

م�ضتوى العامل .

•• �أبوظبي-و�م

تعاونت �ضركة بروج بي ال �ضي “بروج” اإحدى �ضركات 
اليييرائيييدة يف تييوفييري حييلييول البويل  الييبييرتوكيييييميياويييات 
“رافاغو”  �ضركة  مييع  واملييتيينييوعيية،  املبتكرة  اأوليفينات 
اأوليفينات  اإعادة تدوير مواد البويل  الرائدة يف جمال 

اخلام، الإنتاج وت�ضويق حلول م�ضتدامة لعمائها.
وييي�ييضيياهييم هييييذا اليييتيييعييياون يف متييكيين بيييييروج مييين تلبية 
يف  الييثييانييوييية  للمنتجات  النامية  االأ�يييضيييواق  احييتييييياجييات 
الوقت  اأفييريييقيييييا يف  و�ييضييمييال  االأو�ييضييط  اليي�ييضييرق  منطقة 
الكربونية  الب�ضمة  خلف�س  �ضعيها  فيه  توا�ضل  الييذي 

للتطبيقات امل�ضنعة.
ويتم احل�ضول على املنتجات الثانوية يف كافة عمليات 
على  “رافاغو”  �ضركة  مع  التعاون  ويرتكز  الت�ضنيع، 
التي  البوليمرات،  من  الثانوية  املنتجات  وفلرتة  فرز 
من  تركيبها  اإعييييادة  قبل  معاجلتها  اإعييييادة  الحييقيياً  يتم 
جديد لبيعها للعماء الذين ي�ضتخدمونها يف ت�ضنيع 

تطبيقات ذات قيمة م�ضافة.
وقالت ميثاء املرع�ضي، النائب االأول للرئي�س التنفيذي 
“ تعترب   : بييروج  يف  املوؤ�ض�ضية  ال�ضوؤون  الإدارة  باالإنابة 
اأكر  حييلييول  بتوفري  وملتزمة  ميي�ييضييوؤوليية  �ضركة  بيييروج 
املرحلة  جنييياح  وبييعييد  لعمائها.  وا�ييضييتييداميية  تناف�ضية 

•• �لقاهرة-و�م

التمويل  موؤ�ض�ضة  مكتب  رئي�س  العي�ضى  �ضفيان  قييال 
اإنف�ضتوبيا  ميينيي�ييضيية  اإن  االإمييييييييارات  دوليييية  يف  اليييدولييييييية 
بالتعاون مع موؤ�ض�ضة التمويل الدولية ا�ضت�ضافت اأكر 
من 30 م�ضتثمرا من جمهورية م�ضر العربية و دولة 
القطاعات  يف  اال�ضتثمارية  الفر�س  لبحث  االإمييييارات 
والزراعة  الطاقة  اال�ضرتاتيجية مب�ضر مثل قطاعات 
وال�ضحة والتكنولوجيا.  واأ�ضاف العي�ضى يف ت�ضريحات 
التمويل  موؤ�ض�ضة  اإن  “وام”  االإميييييارات  اأنييبيياء  لييوكيياليية 
الدولية تعمل مع العديد من ال�ضركات االإماراتية فيما 
يتعلق باال�ضتثمارات العابرة للقارات والتي تعد اإحدى 
النا�ضئة  للدول  النمو االقت�ضادي  لتعزيز  االأدوات  اأهم 
القطاعات  يف  اال�ضتثمارية  الفر�س  من  العديد  وخلق 
 2003 العام  املوؤ�ض�ضة قدمت منذ  اإن  الواعدة.  وقال 
)ملياري دوالر( ووفرت 1.5 مليار دوالر من التمويل 
بهدف  خمتلفة  بقطاعات  تعمل  اإماراتية  �ضركة  لي39 

•• �أبوظبي-و�م

�ضاركت دولة االإمارات يف االجتماع 
حمافظي  ملجل�س  ال�ضابع  ال�ضنوي 
الييبيينييك االآ�يييضيييييييوي لييا�ييضييتييثييمييار يف 
انعقد  واليييييذي  الييتييحييتييييية،  الييبيينييييية 
املرئي  االت�ضال  تقنية  عرب  اأم�س 
حتت �ضعار “بنية حتتية م�ضتدامة 

لعامل مرتابط«. 
مييّثييل الييدوليية يف االجييتييميياع معايل 
اأحمد اجلابر  بن  �ضلطان  الدكتور 
والتكنولوجيا  اليي�ييضيينيياعيية  وزيييييير 
االجتماع  يف  و�يييضيييارك  املييتييقييدميية، 
البالغ  االأع�ضاء  الييدول  حمافظي 
اإىل  باالإ�ضافة  دول،   105 عددها 
عدد من ال�ضركاء اال�ضرتاتيجين 
جمل�س  ا�يييضيييتيييعييير�يييس  لييييلييييبيييينييييك.  
املييحييافييظيين - خيييال االجييتييميياع - 
امل�ضاريع  اإجنييياز  يف  املييحييرز  التقدم 
املييمييوليية ميين قييبييل الييبيينييك، وجرى 
لت�ضريع  امليينييا�ييضييبيية  احلييلييول  بييحييث 
وتيييييرية الييتيينييمييييية االقييتيي�ييضييادييية يف 
الييييدول اليينييامييييية وجتيييياوز حتديات 
قارة  يف  التنموية  امل�ضاريع  متويل 
اآ�ييضيييييا، كييمييا مت اليينييظيير يف اخلطط 

•• �أبوظبي-و�م

ال�ضامل  املييزود  “جاهزية”،  اأعلنت 
ليييليييحيييليييول الييييدفيييياعييييييييية وخييييدمييييات 
اال�ييضييتييجييابيية ليييليييطيييوارئ، اميي�ييس عن 
اأديييييبييييك  مييي�يييضييياركيييتيييهيييا يف ميييعييير�يييس 
2022 والييذي �ضتعلن خاله عن 
جديد  ا�ضرتاتيجي  جتيياري  تييعيياون 
املبتكرة  حلولها  عر�س  جانب  اإىل 
التدريب  ميي�ييضييانييدة  اإىل  اليييهيييادفييية 
قطاع  يف  التكنولوجية  وامليييبيييادرات 
الطاقة وذلك خال الفرتة ما بن 
3 نوفمرب  اأكييتييوبيير اجلييياري و   31
الوطني  اأبيييوظيييبيييي  مبيييركيييز  املييقييبييل 

للمعار�س. 
خدماتها  جيييياهييييزييييية  تيييعييير�يييس  و 
جماالت  يف  املييتييميييييزة  املتخ�ض�ضة 
وال�ضحة  احلييييرائييييق  مييين  االإنييييقيييياذ 
للطوارئ  واال�ضتجابة  وال�ضامة 

ودوراتها التدريبية. 

وامل�ضاهمة  البيئية  النظم  كييفيياءة 
يف  امليي�ييضييتييداميية  التنمية  حتقيق  يف 
اأن  اإىل  ميي�ييضييرياً  اليينييامييييية،  اليييييدول 
يقوم  للتنمية  اأبييوظييبييي  �ييضيينييدوق 
بيييدور فييّعييال مييع �ييضييركييائييه بالعمل 
على مواجهة حتديات تغرُيّ املناخ، 
التنمية  ميي�ييضييرية  لييتييعييزيييز  �ييضييعييييياً 
االقت�ضادية واالجتماعية والبيئية 

للدول ال�ضريكة«. 
االإميييارات  دولييية  اأن  بالذكر  جييدييير 
ا�ضت�ضافت العام املا�ضي اأول اجتماع 
ملجل�س املحافظن للبنك االآ�ضيوي 
لييا�ييضييتييثييمييار الييبيينييييية الييتييحييتييييية يف 
ميينييطييقيية اليي�ييضييرق االأو�ييييضييييط، حيث 
االإميييييييارات كع�ضو  دوليييية  انيي�ييضييمييت 
اأبريل  البنك يف  ودائييم يف  موؤ�ض�س 
الدولة  م�ضاهمة  وتبلغ   ،2015
 1.185 نحو  البنك  راأ�ييضييمييال  يف 
مليار دوالر، ويعد البنك االآ�ضيوي 
لا�ضتثمار يف البنية التحتية بنكاً 
ميييتيييعيييدداالأطيييراف يهدف  اإمنييائييييياً 
املعي�ضية  اليييظيييروف  حتيي�ييضيين  اإىل 
االآ�ضيوية  ليييليييدول  واالقييتيي�ييضييادييية 
مييين خيييال دعيييم ميي�ييضيياريييع البنية 

التحتية. 

وقدراتها  حييلييولييهييا  اأحييييدث  عيير�ييس 
االبييتييكييارييية، وتييعييزيييز حيي�ييضييورهييا يف 

�ضدارة تكنولوجيا الغد.. 
اأديبك زيارة  وميكن للم�ضاركن يف 

جاهزية يف جناح 5150. 
تعد جاهزية املزود الرائد يف املنطقة 
خلدمات مكافحة احلرائق واالإنقاذ 
والتدريب  الييييطييييوارئ،  حييييياالت  يف 
الع�ضكري ال�ضامل، وهند�ضة النظم 
التقنية،  امل�ضاريع  اإدارة  وخييدمييات 
مبييا يف ذليييك تييكييامييل االأنيييظيييمييية.. و 
تقدم خدمات اإدارة امل�ضاريع التقنية 

وحلول التدريب. 
وُتيييعيييتيييرب �يييضيييركييية جييياهيييزيييية جيييييزءاً 
اليييتيييجيييارة ودعيييييم املهام  مييين قيييطييياع 
التدريب  جمييمييوعيية  ايييييدج،  �ييضييميين 
والتكنولوجيا املتقدمة واملتخ�ض�ضة 
يف قطاع الدفاع وغريه، والتي تعد 
25 مييورداً ع�ضكرياً يف  اأف�ضل  اأحد 

العامل. 
 

نائب  للتنمية،  اأبييوظييبييي  �ييضيينييدوق 
حمافظ دوليية االإميييارات يف البنك 
ملتزمة  االإمييييييييارات  دولييييية  “اإن   :
مب�ضاندة املجتمع الدويل يف العمل 
على تعزيز االنتقال نحو ا�ضتخدام 
الطاقة املتجددة على نطاق عاملي، 
من خال تطبيق اأف�ضل املمار�ضات 
وتوظيف اأحدث التقنيات واحللول 
املييبييتييكييرة، الييتييي ميين �ييضيياأنييهييا تعزيز 

اال�ضتثمار  واأن  خييا�ييضييًة  املييتييجييددة، 
ي�ضكل  احليييييييوي  الييقييطيياع  هييييذا  يف 
اأ�ضا�ضياً يف مواجهة حتديات  جزءاً 
االنبعاثات  وخييفيي�ييس  املييينييياخ  تييغييري 
الييكييربييونييييية، لييدعييم االنييتييقييال نحو 
يدعمتحقيق  ومبا  املناخي  احلياد 

النمو االقت�ضادي امل�ضتدام«. 
مييين جيييانيييبيييه، قييييال �يييضيييعيييادة حممد 
�يييضيييييييف اليييي�ييييضييييويييييدي، مييييدييييير عيييام 

والتكنولوجيا..  االبييتييكييارات  اآخييير 
قييدرات جاهزية  اإبييراز  اإىل  ونتطلع 
املتميزة على حت�ضن حلول الطاقة 
لا�ضتجابة  اليي�ييضيياميية  وتييييدابييييري 
ابتكار  عييييرب  الييييييطييييييوارئ  حلييييييياالت 

التدريب«. 
يييي�يييضيييّكيييل ميييعييير�يييس اأدييييييبيييييك، الييييذي 
اأبوظبي  بييرتول  �ضركة  ت�ضت�ضيفه 
الوطنية )اأدنوك(، اأكر التجمعات 
الييعييامل للمهنين يف  حييول  تيياأثييرياً 

قطاع الطاقة. 
 2022 اأدييييبيييك  وييييدفيييع مييعيير�ييس 
عجلة انتقال الطاقة، ويحرز قيمة 
من  خييياٍل  م�ضتقبل  ب�ضاأن  حقيقية 
التكنولوجيا  ويييعيير�ييس  الييكييربييون، 
الرائدة وي�ضتك�ضف اال�ضرتاتيجيات 
للتحديات  اليييعيييميييلييييييية  واحليييييليييييول 
والفر�س التي تخلقها ديناميكيات 

�ضوق الطاقة العاملية املعّقد. 
و يييوفيير املييعيير�ييس جليياهييزييية فر�ضة 

املييي�يييضيييتيييقيييبيييلييييييية الييييهييييادفيييية لييييزيييييادة 
اال�ضتثمار يف م�ضاريع ا�ضرتاتيجية 
يف القطاعات احليوية، مبا يف ذلك 
ميي�ييضيياريييع الييطيياقيية اليينييظيييييفيية التي 
التنوع  عييلييى  احليييفييياظ  تيي�ييضيياهييم يف 
الييبيييييولييوجييي وا�يييضيييتيييدامييية امليييييوارد 
الدكتور  معايل  وقييال  الطبيعية.  
�ييضييلييطييان بيييين اأحييييمييييد اجلييييابيييير: “ 
بف�ضل توجيهات القيادة الر�ضيدة، 
حتر�س دولة االإمارات على تعزيز 
�ضراكتها اال�ضرتاتيجية مع البنك 
البنية  يف  لييا�ييضييتييثييمييار  االآ�يييضيييييييوي 
لتحقيق  جييهييوده  ودعيييم  التحتية، 
اأجيينييدتييه الييتيينييمييوييية الييهييادفيية اإىل 
يف  التحتية  البنية  متويلم�ضاريع 

الدول النامية«. 
واأ�ضاف: “ي�ضعى جمل�س حمافظي 
اإىل  الييبيينييك يف دورتييييييه اجلييييديييييدة 
يتما�ضى  مبييا  عمله  نييطيياق  تو�ضيع 
اال�ضرتاتيجية  اأوليييييويييييياتيييييه  مييييع 
اال�ضتثمارات  زيييييييادة  خييييال  مييين 
ومتويل امل�ضاريع يف قطاع الطاقة 

الداعمة  واليييتيييدرييييب  لييلييخييدمييات 
العاملي  اليييطييياقييية  ليي�ييضييوق  واملييييعييييززة 
اأهييمييييية توفري  املييتيي�ييضييّعييب..ونييدرك 
من�ضة للخرباء واملهنين الدولين 
على  للح�ضول  الييطيياقيية  جميييال  يف 

الرئي�س  الييهييا�ييضييمييي  طييييال  وقييييال 
“تت�ضرف   : جليياهييزييية  الييتيينييفيييييذي 
اأديييييبييييك،  جييياهيييزيييية بييياملييي�يييضييياركييية يف 
رئي�ضية  واالنييخييراط يف حمييادثييات 
واإبيييييييييييراز قييييدراتيييينييييا مييييييييزودا رائييييييدا 

حيييييييث تيييوفييير مييييا تيي�ييضييل قيييييمييتييه اإىل 
الغاز  قيمة  هي  دوالر  مليارات  اأربعة 
اإنتاج  ا�ضتخدامه يف  كان ميكن  الذي 
بالكامل  ت�ضغيلها  وعيينييد  الييكييهييربيياء. 
على  االأربيييع  بييراكيية  حمطات  �ضتعمل 
الدولة يف  الغاز يف  ا�ضتهاك  خف�س 
عام 2030 مبا يرتاوح بن 900 و 
مكعب يف اليوم،  قدم  مليون   1200
65 مليون  اأكييير ميين  يييعييادل  اأي مييا 
تدعم  وبيييذليييك  اليي�ييضيينيية،  يف  بييرميييييل 
الطاقة النووية خطط دولة االإمارات 

اخلا�ضة بت�ضدير الغاز الطبيعي. 

اجليل  بينها  وميين  اليينييووييية  للطاقة 
اجلديد من املفاعات وكذلك مناذج 
املفاعات املعيارية امل�ضغرة، وتقنيات 
جديد  كم�ضدر  الييهيييييدروجيين  اإنييتيياج 
االنبعاثات  مييين  اخليييالييييييية  لييلييطيياقيية 

الكربونية. 
وو�ييضييلييت نيي�ييضييبيية االإجنيييييياز الييكييلييييية يف 
حمطات براكة التي تطورها موؤ�ض�ضة 
االإمييارات للطاقة النووية يف منطقة 
 ،97% اإىل  اأبوظبي  باإمارة  الظفرة 
وهي ت�ضم اأربعة مفاعات من طراز 
APR1400 ، التي تعد اأحد اأكر 

تقدماً  النووية  املفاعات  ت�ضميمات 
من الناحية التكنولوجية يف العامل، 
منها  لكل  االإنتاجية  الييقييدرة  وت�ضل 
الكهرباء  من  ميغاواط   1400 اإىل 

اخلالية من االنبعاثات الكربونية. 
ومت بالفعل ربط ثاث حمطات من 
حمطات براكة االأربع ب�ضبكة كهرباء 
دولة االإمييارات، حيث تنتج املحطتان 
على  اليييكيييهيييربييياء  واليييثيييانييييييية  االأوىل 
نييحييو جتيييياري، وتيي�ييضيياهييم املييحييطييات يف 
متكن دوليية االإميييارات من م�ضاعفة 
امل�ضال  الييطييبيييييعييي  لييلييغيياز  تيي�ييضييديييرهييا 

•• �أبوظبي-�لفجر:

اإبراهيم  �ييضييعييادة حمييمييد  ا�ييضييتييعيير�ييس   
والرئي�س  املنتدب  الع�ضو  احلييمييادي، 
للطاقة  االإمييارات  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي 
الييييينيييييوويييييية، وجيييييهييييية نيييييظيييييره بييي�يييضييياأن 
وطرق  النووية  الطاقة  ا�ضرتاتيجية 
نقا�ضية  وذلك خال حلقة  متويلها، 
ُعقدت يف اإطار املوؤمتر ال�ضنوي االأول 
العا�ضمة  اليينييووييية يف  الييطيياقيية  حييول 

االأمريكية وا�ضنطن. 
و�ضارك يف احللقة النقا�ضية اإىل جانب 
احلمادي كل من الدكتورة �ضما بيلباو 
النووية  للجمعية  العام  املدير  ليون، 
الرئي�س  غيييييتييا،  وكيييوزمييين  الييعيياملييييية، 
“نيوالكرتيكا”  ل�ضركة  التنفيذي 
التنفيذي  الرئي�س  كا�ضربو،  ورافيياي 
غرين  �ييضييييينييثييو�ييس  ل�ضركة”اأورلن 
احللقة  تيينيياولييت  حيييييث  اينريجي”، 
لبناء  التمويل  “اعتبارات  مييو�ييضييوع 
واأدارتييييهييييا  جديدة”،  نيييوويييية  طييياقييية 
مدير  غيييييوردون،  جينيفر  الييدكييتييورة 
اليينييووييية يف  الييطيياقيية  مييبييادرة �ضيا�ضة 

املجل�س االأطل�ضي.

االعتبارات  عييين  احليييميييادي  وحتييييدث 
برنامج  لييبييدء  اليييازمييية  الييرئييييي�ييضييييية 
نيييووي جييديييد، وقيي�ييضيية جنييياح تطوير 
النووية  لييلييطيياقيية  بيييراكييية  حميييطيييات 
على  اليي�ييضييوء  �ضلط  حيييييث  ال�ضلمية، 
النهج الواقعي طويل االأجل والقائم 
على احلقائق والبيانات الذي اتبعته 
املتحدة  الييعييربييييية  االإميييييييييارات  دولييييية 
لييتييطييوييير الييطيياقيية الييينيييوويييية، وذليييك 
ل�ضمان اأمن الطاقة وت�ضريع خف�س 

الب�ضمة الكربونية لقطاع الطاقة. 
هييييييييذا  يف  احلييييييييييييييمييييييييييييييادي  وقيييييييييييييييييييال 
 ،2008 العام  اإىل  االإطار:”بالعودة 
م�ضابهة  الييييظييييروف  كيييانيييت  عييينيييدميييا 
ملييا يييحييدث اليييييوم ميين ارتيييفييياع اأ�ضعار 
اليينييفييط، بييييادرت دوليييية االإمييييييارات اإىل 
م�ضادر  ليييتييينيييوييييع  اخلييييطييييط  و�ييييضييييع 
الييطيياقيية ميين اأجييييل تييطييوييير حمفظة 
للبيئة  وو�ضديقة  وموثوقة  متنوعة 
مييين ميي�ييضييادر الييطيياقيية ليي�ييضييمييان اأمن 
الطاقة واال�ضتدامة معاً، حيث كانت 
الدولة االوىل يف العامل العربي التي 
كما  النووية  للطاقة  حمطات  ت�ضغل 
طورت اأكر من %70 من م�ضاريع 

او  املوردين  اأو  ال�ضركاء  اأو  احلكومية 
طلبة  حتى  او  اجلامعات  يف  ال�ضباب 

املدار�س.
القيادة  و�ييضييعييت  “لقد  واأ�ييييضيييياف:   
طويلة  ا�يييضيييرتاتيييييييجييييييية  الييير�يييضيييييييدة 
الطاقة  م�ضادر  اإىل  لانتقال  املييدى 
اليي�ييضييديييقيية لييلييبيييييئيية ميينييذ نييحييو 15 
الوفاء  هو  دائماً  الهدف  وكييان  عاًما، 
بيياملييتييطييلييبييات االقيييتييي�يييضييياديييية، ودعييييم 
اال�ضتدامة،  اأهيييداف  وحتقيق  النمو، 
تقنيات  لييتييطييوييير  الييطييريييق  ومتييهيييييد 
جديدة للطاقة خالية من االنبعاثات 
اأمن  �ضمان  جييانييب  اإىل  الييكييربييونييييية، 
اليييوقيييت احلييييايل يقوم  الييطيياقيية. ويف 
االإماراتي  ال�ضلمي  النووي  الربنامج 
بييياحليييد ميييين  ميييايييين االأطيييينييييان من 
االنييبييعيياثييات الييكييربييونييييية �ييضيينييوًيييا، من 
خال الت�ضغيل التجاري للمحطتن 

االأوىل والثانية يف براكة ».
ال�ضعيد  “على  احلييييمييييادي:  وتيييابيييع 
العاملي، نحن نعلم اأن الطاقة النووية 
نظام  ميييين  جيييييييزًءا  تيييكيييون  اأن  ييييجيييب 
املتنوع،  للبيئة  اليي�ييضييديييقيية  الييطيياقيية 
والذي ي�ضمل النفط والغاز والطاقة 

الطاقة املتجددة يف منطقتنا«.  
اأن الييدوليية اأخذت  واأو�ييضييح احلييمييادي 
التزامات  و�ييضييع  اأهييمييييية  االعييتييبييار  يف 
اخلا�ضة  �ييضيييييا�ييضييتييهييا  يف  وا�ييييضييييحيييية 
با�ضتخدام تقنية نووية موثوقة ووفق 
مبادئ  اإىل  باالإ�ضافة  املعايري،  اأعلى 
اأ�ضا�ضية يف مقدمتها ال�ضفافية وعدم 
تطوير  جانب  اإىل  النووي،  االنت�ضار 
اليي�ييضييراكييات، واعييتييميياد منيييوذج متويل 
املال  راأ�ييس  لتنمية  وبرنامج  م�ضتدام، 
دولة  دوليية  اأن  اإىل  م�ضرياً  الب�ضري، 
االإميييييييييارات  متييكيينييت مييين حتييقيييييق كل 
ذلك، مما اأدى يف النهاية اإىل تطوير 
حمطات براكة التي اأ�ضبحت منوذجاً 
ُيحتذى به من قبل م�ضاريع الطاقة 

النووية اجلديدة حول العامل.
واأكيييد على اأن ميين اأهييم عييوامييل متيز 
االإماراتي  ال�ضلمي  النووي  الربنامج 
العام  اليييييييييراأي  عيييليييى  اليييرتكيييييييز  كيييييان 
النووية  الييطيياقيية  باأهمية  والييتييوعييييية 
معاً،  واال�ضتدامة  االقت�ضادي  للنمو 
حيث بذلت موؤ�ض�ضة االإمارات للطاقة 
النووية جهوداً كبرية يف توعية كافة 
اجلهات  يف  �يييضيييواء  املييجييتييمييع،  فيييئيييات 

املتجددة  الطاقة  وم�ضادر  ال�ضم�ضية 
نحو  قييدميياً  بينما من�ضي  االأخييييرى،  
ثمانية  اأن  �ضيما  وال  املناخي،  احلياد 
اليييدول االأكر  اأ�ييضييل ع�ضرة ميين  ميين 
الطاقة  لييديييهييا  الييعييامل  ا�ييضييتييداميية يف 
النووية يف حمفظتها مل�ضادر الطاقة، 
اأخيييييرى  تييقيينييييية  اأي  تيييوجيييد  ال  حيييييييث 
اليوم،  اليينييووييية  الييطيياقيية  بييا�ييضييتييثيينيياء 
ميكنها �ضمان نف�س امل�ضتوى من اأمن 
الكربونية  الب�ضمة  وخف�س  الطاقة 

على نطاق وا�ضع«.
اإىل  بييييياالإ�يييييضيييييارة  وخييييتييييم احليييييميييييادي 
الييينيييوويييية هو  الييطيياقيية  ميي�ييضييتييقييبييل  اأن 
العاملي،  ال�ضعيد  على  واعد  م�ضتقبل 
م�ضرياَ اإىل اأن متويل م�ضارع الطاقة 
�ضواء  الثقة  اإىل  اواًل  يحتاج  النووية 
كيييانيييت ثييقيية اجليييهيييات احلييكييومييييية اأو 
جدوى  اأ�ضا�س  على  اخلا�س،  القطاع 
الفريدة  واالأهيييمييييييية  املييي�يييضيييارييييع  هيييذ 
كهرباء  توفر  التي  النووية  للطاقة 
ال�ضاعة  مييدار  على  االأ�ضا�ضي  احلمل 
وحتد من االنبعاثات الكربونية. كما 
�ضلط ال�ضوء على الفر�س امل�ضتقبلية 
اليييتيييي تييدر�ييضييهييا مييوؤ�ييضيي�ييضيية االإمييييييارات 

 3.5 مليار دوالر متويل لـ 39 �صركة
 اإماراتية ت�صتثمر يف الدول النا�صئة 
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العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : مطعم ميد وذ لوف

رخ�ضة رقم:CN 2445078 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�ضافة حنان في�ضل حممود على اليمانى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة جمموعة اإلهام لا�ضتثمار - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
ELHAAM INVESTMENT GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ا�ضماء حممد عبداهلل خليفه احلمادى
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 ميد وذ لوف

MADE WITH LOVE RESTAURANT

اإىل/ مطعم ميد وذ لوف - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
MADE WITH LOVE RESTAURANT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : جي تي ا�س لغ�ضيل ال�ضيارات

رخ�ضة رقم:CN 2737981 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد رزق عمر %25

تعديل مدير / اإ�ضافة حممد رزق عمر
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد عبداللطيف حممد %75

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد رزق عمر
تعديل وكيل خدمات / حذف �ضعود عبدالعزيز عبدالرحيم احمد ال�ضيبانى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 950000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل اإ�ضم جتاري من/ جي تي ا�س لغ�ضيل ال�ضيارات
G T S WAOSH CAR

اإىل/ جي تي ا�س لغ�ضيل ال�ضيارات ذ.م.م
 G T S WASH CAR L.L.C

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

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

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : اك�س بيو للعطور

رخ�ضة رقم:CN 4418097 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عبدالرحمن بريومبادابيل حممد بريومبادبيل %50

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حممد �ضهري فاروقى او�ضاكافيل عبداهلل من مالك اإىل مدير
 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / حممد �ضهري فاروقى او�ضاكافيل عبداهلل من 100 % اإىل %0

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حممد �ضهري فاروقى او�ضاكافيل عبداهلل من مالك اإىل �ضريك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء / حممد �ضهري فاروقى او�ضاكافيل عبداهلل من 100 % اإىل %50

تعديل وكيل خدمات / حذف عبداهلل خمي�س �ضالح �ضهيل اجلنيبى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ اك�س بيو للعطور

XBUE PERFUMES
اإىل/ اك�س بيو للعطور ذ.م.م

 XBUE PERFUMES L.L.C.
تعديل عنوان / من اأبوظبي اأبوظبي اأبوظبي اإىل اأبوظبي م�ضفح م�ضفح 32 - 2  202202820406 

202202820406 مثنى احمد ا�ضماعيل
اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خال  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

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

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : ار . ام . بي للعقارات ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 1071338 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة الدار العقارية �س ذ م م

aldar real estate l l c

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ار ام بي الدارة ال�ضركات اخلا�ضة ذ.م.م
r m b companies mangment L.L.C.

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ار ام بي بي ار بي اي�ضتيت الدارة ال�ضركات ذ.م.م
RMB PRP ESTATE COMPANIES MANAGEMENT L.L.C

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ ار . ام . بي للعقارات ذ.م.م

R . M . B REAL ESTATE L.L.C

اإىل/ ار ام بي العقارية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
R M B PROPERTIE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/12045
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/11/02 الربعاء  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 
�صده جينوفو ا�صالح اآبار النفط والغاز الطبيعي و�صيانتها + طارق احمد حممد احمد اجلمال 

و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                             الو�صف                     �صعر التقييم  

                            اأثاث مكتبي وادوات قطع غيار البار             143،200 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/10396

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/11/02 الربعاء  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده البيت الملاين للحمامات واملطابخ )�ض.ذ.م.م( و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                        الو�صف                         �صعر التقييم  

                     اغرا�ض مكتبيه وادوات حمامات ومطابخ                   10،000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/10655

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/11/02 الربعاء  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده البيت الملاين للحمامات واملطابخ )�ض.ذ.م.م( و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                               الو�صف                         �صعر التقييم  

                   اغرا�ض مكتبيه وادوات حمامات ومطابخ                   142،300 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

اجتماع اجلمعية العمومية العادية وغري العادية

ي�ضر جمعية االإمارات للفلك دعوة االع�ضاء حل�ضور االجتماعن املقرر عقدهما 
عن بعد يوم اخلمي�س املوافق 2022/11/10 وفق االأوقات التالية وجدول 

االعمال لكل اجتماع:
اجلمعية العمومية الغري عادية

من ال�ضاعة 10.00 اإىل 10.30 �ضباحا
االإدارة. جمل�س  اأع�ضاء  ا�ضتقاالت  يف  البث   -  1

االإدارة. جمل�س  ع�ضوية  يف  لل�ضواغر  االنتخابات   -  2
اجلمعية العمومية العادية

من ال�ضاعة 10.30 اىل 11.00 �ضباحا
ال�ضابق. العمومية  اجلمعية  اجتماع  حم�ضر  على  الت�ضديق   -  1

2 - املوافقة على تقرير جمل�س االإدارة عن اعماله يف ال�ضنة املا�ضية وبرامج 
الن�ضاط وخطة العمل للعام اجلديد.

املالية  لل�ضنه  اخلتامي  واحل�ضاب  اجلديد  للعام  امليزانية  م�ضروع  اعتماد   -  3
املنتهية 2021-2020-2019.

االأع�ضاء. من  املقدمة  االقرتاحات   -  4
مكافاأته. وحتديد  احل�ضابات  مدقق  اختيار   -  5

او  القدمية  بالعهدة  بالت�ضرف  االإدارة  جمل�س  تفوي�س  على  الت�ضويت   -  6
الغري م�ضتفاد منها بالبيع يف املزاد او التخل�س منها.

اعمال. من  ي�ضتجد  ما   -  7
الربيد  على  باالجتماعات  اخلا�س  وامل�ضتندات  االجتماع  رابييط  ار�ضال  و�ضيتم 

 info@uaeas.ae االلكرتوين لاأع�ضاء امل�ضجل باجلمعية، لا�ضتف�ضار

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�ضادية بان ال�ضيييييادة/�ضي ا�س 

انرتنا�ضونال للتربيد
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4551241 

تعديل نوع رخ�ضة/من جتارية اىل مهنية
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
ال�ضيييييادة/جرين  تعلن دائيييرة التنمية االقت�ضادية بان 

�ضايت�س لتن�ضيق احلدائق وال�ضيانه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2842657 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :جديد ال�ضاهن 

للنقليات العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم:1092432 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة �ضلطان �ضامل �ضيف طالب الوهابى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف �ضلطان عبداهلل بدر �ضيف البو�ضعيدي 

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

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

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإلغاء اعالن �صابق
الرخ�ضة  بخ�ضو�س  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم:CN 2898694 باال�ضم التجاري:اأغربه لتنظيم 
الفعاليات ، بالغاء طلب الغاء الرخ�ضة واعادة الو�ضع 

كما كان عليه �ضابقا. 
االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�ضبوع  خال  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة  م�ضوؤولة عن اأي حق 

حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

اإلغاء اعالن �صابق
الرخ�ضة  بخ�ضو�س  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 
التجاري:م�ضغل  باال�ضم   CN رقم:1147324 
طلب  بالغاء   ، الن�ضائيه  للماب�س  املو�ضميه  االلوان 

الغاء الرخ�ضة واعادة الو�ضع كما كان عليه �ضابقا. 
االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�ضبوع  خال  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة  م�ضوؤولة عن اأي حق 

حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  6102/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�ضيل االإعان بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضدهما/1- �ضكاي واي للنقليات �س.ذ.م.م 2- ا�ضف خان ح�ضرت ح�ضن  
-   جمهويل حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/اجنل فرايت �ضريف�ضز �س.ذ.م.م
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعيياه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقييام  قد 

وقدره )255515( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
االلتزام  عييدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجيييراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فييان  وعليه 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4325/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230

مو�ضوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع رقم )694404-693305-693306( وال�ضادر عن 
بنك برودا بقيمة )45000(  .

طالب التنفيذ : اورانو�س لل�ضفر وال�ضياحة �س.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي

 - �ييييس.ذ.م.م  العامة  للتجارة  دي�ضوجا   -2 دو�ضيجا  �ضري�ضاند  �ضات�ضن   -1  : اإعانهما  املطلوب 
�ضفتهما : منفذ �ضدهما

مو�ضوع االإعان :بتاريخ:2022/9/19 قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  به وقييدره )46.575( درهييم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 
اعالن بالن�شر        

 377/2022/20 جتاري كلي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- ذا �ضيهور�س لتجارة القوارب �س.ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :طه بن ح�ضن بن عبداهلل العي�ضائي 

وتنفيذ   2016/7/5 املييوؤرخ  التاأكيد  بتنفيذ خطاب  عليها  املدعي  الييزام  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأقييام  قد 
بت�ضليم  املدعي عليها  والييزام  ال�ضحيفة  املو�ضحة ب�ضدر هذه  القوارب  الطرفن على وحييدات  التعاقد بن 
املدعي ثاث وحدات من قوارب الفيلل مب�ضروع جزيرة العامل والزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
)100000000( درهم ع�ضرة ماين درهم ح�ضب ماجاء بخطاب التاأكيد ويف حالة ا�ضتحالة التنفيذ يطلب 
وبالزام  ال�ضحيفة  هذه  ب�ضدر  املو�ضحة  القوارب  وحييدات  عن  الطرفن  بن  التعاقد  بف�ضخ  احلكم  املدعي 
املدعي عليها برد ما قب�ضته من املدعي للمدعي بان توؤدي للمدعي مبلغ )19880000( درهم ت�ضعة ع�ضر 
درهم   )40000000( مبلغ  للمدعي  تييوؤدي  بييان  عليها  املدعي  والييزام  درهييم  الييف  وثمانون  وثمامنائة  مليون 
اربعن مليون درهم كتعوي�س جابر للمدعي عما حلقه من خ�ضارة وما فاته من ك�ضب والزام املدعي عليها 
الر�ضوم وامل�ضروفات واتعاب املحاماب - وحددت لها جل�ضة يوم الثاثاء املوافق 2022/11/1 ال�ضاعة 09:00 
�ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 
اعالن بالن�شر        

 883/2022/465 نزاع جتاري 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املتنازع �ضده : 1- ثقلن ر�ضا مالك غام فريد  
 جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املتنازع :حممد عمري اأ�ضرف 
قررت املحكمة ا�ضدار قرار منهي للخ�ضومة وفقا لن�س املادة 54 من الائحة 
التنظيمية لقانون االجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�ضوري ب�ضحة ونفاذ 
عقد بيع املركبة 73101P والزمت املتنازع �ضده الر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ 500 

درهم اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات . 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70608

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 
 اعالن بالن�شر

2249/2022/305 ا�شتئناف جتاري  
مذكرة اإعان بالن�ضر )اإ�ضتئناف(

تفا�ضيل االإعان بالن�ضر 
حمل  جمييهييول   - �يييييس.ذ.م.م  لييلييمييقيياوالت  الفي�ضلية   -1/ �ييضييده  امل�ضتاأنف  اىل 
�ييس.ذ.م.م - وميثله:عبداهلل  امل�ضتاأنف / برمييار �ضكافولدينغ  ان  االقامة مبا 
رقم  بالدعوى  ال�ضادر  ا�ضتاأنف/احلكم  قد   - ال�ضعيدي  حممد  عبدالرحمن 
5167/2020 جتاري جزئي -  وحددت لها جل�ضه يوم االثنن املوافق 2022/11/7 
ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
70197

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6760/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2022/1134 نزاع جتاري ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )153.433.39( درهم �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : النور�س لطاء املعادن �س.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امييارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - مبنى القرن 21 - �ضقة 

  403
املطلوب اإعانه : 1- �ضركة االحتاد االفام امللونة ذ.م.م - فرع دبي - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )153433.39( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6268/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 319/2021 جتاري كلي ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )3.857.320( درهم �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : عبدالعزيز �ضعود عبداهلل ا�ضحق الرتكيت
عنوانه:االمارات - امييارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى رولك�س تاور - �ضقة 

الثامن 8 اأ - حمطة مرتو املركز املايل بوكاله/اآمنه خلفان �ضالح اجلاف  
املطلوب اإعانه : 1- ذا �ضيهور�س لتجارة القوارب �س.ذ.م.م - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
ر�ضوم  مبلغ  اىل  باال�ضافة  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )3857320( وقييدره  به 
خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:3389/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�ضوية الودية للمنازعات الرابعة ع�ضر رقم 763

يييوؤدوا للمدعي مبلغ اجمايل وقدره )350000( درهم  املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليهم بان  مو�ضوع 
ثاثمائة وخم�ضون الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ �ضريورة احلكم نهائيا وحتى متام 

ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:حممد مقرب افتخار احمد رانا

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - مبنى القرن 21 - �ضقة 403
وميثله:�ضيخة احمد عبداهلل �ضلطان 

املطلوب اإعانه :  1- �ضعد خان حممد �ضليم ح�ضرت  -  �ضفته : متنازع �ضده 
يييوؤدوا للمدعي  اأقييام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بان  مو�ضوع االإعييان :  قد 
مبلغ اجمايل وقدره )350000( درهم ثاثمائة وخم�ضون الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
�ضريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة- وحددت لها جل�ضة 
يوم الثاثاء املوافق:2022/11/1 ال�ضاعة:09:00 �ضباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
بثاثة  للمحكمة قبل اجلل�ضة  او م�ضتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك 

اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13683 بتاريخ 2022/10/28 

عدد ال�صهم رقم ال�صهادة ال�صم 
ASMAK17229576000نا�صر علي �صرور اخليلي 

ASMAK17229583000هدى عبدالغني حممد

ASMAK17229593000من�صور نا�صر علي �صرور اخليلي

ASMAK17229603000هزاع نا�صر علي �صرور اخليلي 

ASMAK17230063000امنه نا�صر علي �صرور اخليلي  

ASMAK17230073000عبله نا�صر علي 

ASMAK17230413000زاهره نا�صر علي اخليلي 

فقد كل من املدون ا�ضماوؤهم اأعاه �ضهادات ا�ضهم �ضادرة من 
�ضركة ا�ضماك بعدد كما هو مدون بجانب كل منهم اأعاه من 

يجدها عليه االإت�ضال بتلفون رقم  0507276661

   فقدان �شهادات ا�شهم
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•• �لعني - �لفجر

برعاية كرمية من �ضمّو ال�ضيخ نهيان 
رئييييي�ييس جمل�س  نييهيييييان،  اآل  زايييييد  بيين 
�ضلطان  بييين  زاييييييد  مييوؤ�ييضيي�ييضيية  اأميييينيييياء 
لاأعمال اخلريية واالإن�ضانّية، رئي�س 
حتت�ضن  الريا�ضي،  اأبوظبي  جمل�س 
على  االأوىل  لييلييمييرة  اأبييوظييبييي  اإميييييارة 
م�ضتوى دول ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال 
العامل  بييطييوليية  ميينييافيي�ييضييات  اإفييريييقيييييا 
مبدينة   2022 الباراملبية  للرماية 
الفرو�ضية  اليييعييين  نييييييادي  يف  اليييعييين 
ولييلييرميياييية واجليييوليييف خيييال الفرتة 
من  نييييوفييييمييييرب    17 وحييييتييييى   3 ميييين 
تنظيم موؤ�ض�ضة زايد العليا الأ�ضحاب 
الهمم بالتعاون والتن�ضيق مع االحتاد 
واللجنة  الباراملبية  للرماية  الييدويل 

الباراملبية الدولية . 

54دولة
54 دوليية من خمتلف قارات  واأكييدت 
مناف�ضات  يف  مييي�يييضييياركيييتيييهيييا  الييييعييييامل 
م�ضارك   540 ميييثييلييهييا  اليييبيييطيييولييية 
214 من  259 العبا والعبة  منهم 
يرافقهم  االإنيييياث،  ميين  و82  الييذكييور 
اليييوفيييود وحكام  وروؤ�ييييضيييياء  مييدربيييييهييم 
مييتييخيي�ييضيي�ييضيين وميييوؤهيييلييين مييين خيييارج 
الدولة ومن داخلها يف حتكيم ريا�ضة 
م�ضابقة   41 يف  يتناف�ضوا  الييرميياييية، 
للرجال  واليييفيييردي  لييلييفييرق  مييتيينييوعيية 
امل�ضد�س �ضغط  تتنوع بن  ولل�ضيدات 
هواء  �ضغط  والبندقية  ونيياري  هييواء 
واأو�ضاع  مل�ضافات   ) �ضكتون   ( ونييياري 
خمتلفة،اإ�ضافة رماية ال�ضوزن، بينما 
اإدراج  االأوىل  للمرة  ت�ضهد  البطولة 
مناف�ضات ر�ضمية معتمدة لرماية فئة 

املكفوفن.

باري�ض 2024
وخ�ض�ضت اللجنة الدولية 31 بطاقة 
توؤهل اأ�ضحابها من الرماة املتناف�ضن 
مبختلف امل�ضابقات املدرجة للم�ضاركة 
باري�س  دورة  ميينييافيي�ييضييات  يف  مييبييا�ييضييرة 
2024 االأمر الذي يرفع  الباراملبية 

من اأهمية البطولة وحر�س االأبطال 
العاملين على امل�ضاركة يف مناف�ضاتها 

العايل  عييبييد  اهلل  عييبييد  �يييضيييعيييادة  اأكيييييد 
زايد  ملوؤ�ض�ضة  العام  االأمن  احلميدان 
ا�ضت�ضافة  اأن  الهمم  الأ�ضحاب  العليا 
ابوظبي  اإميييارة  يف  البطولة  وتنظيم 
دول  ميي�ييضييتييوى  عييلييى  االأوىل  لييلييمييرة 
اإفريقيا،  و�ييضييمييال  االأو�يييضيييط  اليي�ييضييرق 
ميثل ثقة وم�ضوؤولية من قبل االحتاد 
واللجنة  الباراملبية  للرماية  الييدويل 
الباراملبية الدولية مبا متلكه االإمارة 
املتحدة  الييعييربييييية  االإمييييييييارات  ودولييييية 
للخروج بتنظيم يليق مبا حتقق من 
جناحات يف تنظيم وا�ضت�ضافة العديد 
الريا�ضية،  واملنا�ضبات  الفعاليات  من 
ومييينيييهيييا خييميي�ييضييبييطييوالت كيييياأ�ييييس عامل 

�ضابقة للرماية الباراملبية.  
واأكد اأن ما يحققه اأ�ضحاب الهمم من 
الريا�ضية  املحافل  كافة  يف   جناحات 
االإقليمية والدولية ، هي ثمرة اإهتمام 
�ضاحب ال�ضمّو ال�ضيخ حممد بن زايد 
اهلل،  حفظه  الييدوليية  رئي�س  نهيان  اآل 
اأ�ضحاب  لريا�ضة  الرئي�ضي  الييداعييم 
بييتييوفييري كيييل عوامل  الييهييمييم، وذليييييك 
الييذييين مل  االإرادة  لييفيير�ييضييان  اليينييجيياح 
اأنهم  توؤكد  والتي  التوقعات،  يخيبوا 
على  لل�ضري  كييبييرية  قيييدرات  ميتلكون 
الدولة  رايييية  ورفيييع  االإجنيييييازات،  درب 

على من�ضات التتويج. 
بن  خالد  ال�ضيخ  �ضمّو  اأن  اإىل  واأ�ييضييار 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاييييد 
الهمم  الأ�ضحاب  العليا  زايد  موؤ�ض�ضة 
يتابع عن كثب ما يجري من خطوات 
يعرب  بتنظيم  للخروج  اللجان  لكافة 
عييين قيييييدرات اإمييييييارة ابييوظييبييي ودوليييية 
الوطنية  كييوادرنييا  وُيظهر  االإمييييارات، 
واأمكانيات  بيييخيييربات  تييتييمييتييع  اليييتيييي 
ينجح  يف  اأمنياته  عن  واعييرب  عاملية، 
حتقيق  يف  الييدوليية  منتخب  اأبييطيياليينييا 
البطولة،  مناف�ضات  يف  طيبة  نتائج 
التاأهيل  بييطيياقييات  عييلييى  واحلييي�يييضيييول 
الباراملبية  للم�ضاركة يف دورة االألعاب 

يف باري�س 2024
اإ�ضماعيل  اهلل  عييبييد  �يييضيييعيييادة  وثيييّمييين 

لقطاع  الييتيينييفيييييذي  امليييديييير  الييكييمييايل 
العليا  زايد  مبوؤ�ض�ضة  الهمم  اأ�ضحاب 
الأ�ضحاب الهمم رئي�س اللجنة العليا 
قيادتنا  اهييتييمييام  لييلييبييطييوليية  امليينييظييميية 
ال�ضمّو  �ضاحب  يف  املمثلة  اليير�ييضيييييدة 
نهيان  اآل  زاييييييد  بييين  حمييمييد  اليي�ييضيييييخ 
واخيه  اهلل،  حييفييظييه  اليييدولييية  رئييييي�ييس 
�ييضيياحييب اليي�ييضييمييّو اليي�ييضيييييخ حمييمييد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد 
رئييييي�ييس جمييليي�ييس الييييييوزراء حيياكييم دبي 
االإمارات  واإخوانهم حكام  اهلل،  -رعاه 
كركيزة  وبنائه  االإميياراتييي  باالإن�ضان 
ولي�ضمل  والييتييقييدم  للنه�ضة  اأ�ضا�ضية 
املجتمع  فييئييات  واليييرعيييايييية  االهييتييمييام 
االإماراتي ب�ضكل عام واأ�ضحاب الهمم 

ب�ضكل خا�س.
واأكيييييد خييييال امليييوؤمتييير اليي�ييضييحييفييي اأن 
بييياإهيييتيييميييام كبري  اليييبيييطيييولييية حتيييظيييى 
ال�ضيخ  �ضمّو  من  مبا�ضرة  وتوجيهات 
رئي�س  نيييهيييييييان  اآل  زايييييييد  بيييين  خييياليييد 
واحلر�س  املييوؤ�ييضيي�ييضيية  اإدارة  جمييليي�ييس 
اخليييييروج بييتيينييظيييييم يييعييرب عييين قييييدرات 
اأبييينييياء االإمييييييارات ميين خيييال ت�ضخري 
مناف�ضات  الإ�ضت�ضافة  االإمكانيات  كل 
النجاحات  ظييل  يف  ال�ضيما  البطولة 
التي تتحقق خال ا�ضت�ضافة ابوظبي 
للرماية  العام  لكاأ�س  بطوالت  خم�س 
ا�ضت�ضافة  عيين  فيي�ييضييًا   ، الييبيياراملييبييييية 
االإ�ضتحقاقات  ميين  الييعييديييد  وتنظيم 
الثقة  ميثل  مبييا  الريا�ضية  الييدولييييية 
اليييكيييبيييرية اليييتيييي حتييظييى بييهييا االإمييييييارة 

ودولة االإمارات العربية املتحدة.
الكمايل  اهلل  عييبييد  �ييضييعييادة  وا�يييضييياف 
الكبري على  الييعيياملييي  احليييدث  هييذا  اأن 
الهمم  اأ�يييضيييحييياب  رييييا�يييضيييات  ميي�ييضييتييوى 
�ضوف ت�ضهد مناف�ضة بن اأف�ضل رماة 
بطاقات  بيياإحييدى  للفوز  �ضعياً  العامل 
خ�ض�ضتها  اليييتيييي   31 الييييي  اليييتييياأهيييييييل 
دورة  يف  للم�ضاركة  الييدولييييية  اللجنة 
االألييعيياب الييبيياراملييبييييية بييارييي�ييس 2024 
االأميييير الييييذي ييينييبييئ بييانييتييظييار بطولة 
يكون  ان  ونييتييميينييى   ، كييبييرية ومميييييييزة 
ويتاأهل  جيدة  نتائج  االإميييارات  لرماة 
اجلميع لييدورة باري�س، وذلييك يف ظل 

النتائج املتميزة التي حققها منتخبنا 
كافة  يف  الباراملبية  للرماية  الوطني 

املناف�ضات الدولية لتلك الريا�ضة.
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  وتوجه 
للبطولة بجزيل ال�ضكر والتقدير اإىل 
اآل نهيان  �ضمّو ال�ضيخ نهيان بن زايد 
الريا�ضي  اأبييوظييبييي  جمييليي�ييس  رئييييي�ييس 
وال�ضكر  لييلييبييطييوليية،  �ييضييمييّوه  لييرعيياييية 
ال�ضريك  بيياملييجييليي�ييس  ليييليييمييي�يييضيييوؤولييين 
العليا  زاييييد  ملوؤ�ض�ضة  اال�ييضييرتاتيييييجييي 
الدائم  التن�ضيق  على  الييعييام  واأمييييينييه 
مع موؤ�ض�ضة زايد لتنظيم وا�ضت�ضافة 
الريا�ضية  االأحييييييييداث  مييين  اليييعيييدييييد 
جمل�س  متابعة  اأن  مو�ضحاً  الهامة، 
اأبوظبي الريا�ضي توفر املناخ املائم 
لدعم تطور الريا�ضة عند هذه الفئة 
وتعمل على ات�ضاع القاعدة الريا�ضية 

اأ�ضحاب الهمم.

�صكر الرعاة
وتوجه �ضعادة املدير التنفيذي لقطاع 
العليا  زايد  مبوؤ�ض�ضة  الهمم  اأ�ضحاب 
رئي�س اللجنة العليا املنظمة للبطولة 
لييكييافيية اجلهات  والييتييقييدييير  بيياليي�ييضييكيير 
التي  الراعية  وال�ضركات  واملوؤ�ض�ضات 
وت�ضاهم  الييبييطييوليية،  وتيييرعيييى  تيييدعيييم 
الفعاليات  كافة  جناح  يف  كبري  ب�ضكل 
وال�ضيما  زايييد  موؤ�ض�ضة  تنظمها  التي 
الريا�ضية منها، وقال ان تلك املبادرة 
تاأتي من منطلق احل�س الوطني لتلك 
عامة  ب�ضفة  الريا�ضة  لدعم  اجلهات 

وريا�ضة اأ�ضحاب الهمم بالدولة.
اجليييييهيييييات اليييييراعييييييييييية عييييلييييى راأ�ييييضييييهييييا 
ال�ضريك  الريا�ضي  اأبوظبي  جمل�س 
والداعم  للموؤ�ض�ضة  اال�ييضييرتاتيييييجييي 
للريا�ضة،  العامة  والهيئة  احلكومي، 
�ضرطة  اليييعيييامييية  اليييقيييييييادة  واليييييرعييييياة 
للدفاع  اأبييوظييبييي  وهيييييئيية   ، اأبييوظييبييي 
وال�ضياحة  الييثييقييافيية  ودائيييييرة  املييييدين، 
الباراملبية  والييلييجيينيية   ، اأبيييوظيييبيييي   –
االإمييياراتييييييية، ومييوا�ييضييات االإميييييارات، 
ال�ضحية،  لييلييرعيياييية  طيييميييوح  �ييضييركيية 
للتمور  واليييفيييوعييية  لييلييمييييياه،  واليييعييين 
و�ضركة   ، لييلييخيييييام  اليييبيييداد  و�ييضييركيية   ،

رم�ضات للعطور 
من ناحيته يقول �ضعادة حممد را�ضد 
اليينييا�ييضييري ميييديييير عييييام نيييييادي العن 
للفرو�ضية والرماية اجلولف: يرحب 
ال�ضيخ زايد بن حمد اآل نهيان رئي�س 
للفرو�ضية  العن  نادي  ادارة   جمل�س 
و الييرميياييية واليي�ييضيياده اعيي�ييضيياء جمل�س 
العامل  بييطييوليية  بييا�ييضييتييظييافيية  االداره 
لييلييرميياييية الأ�ييضييحيياب الييهييمييم 2022 
نوفمرب   18 حييتييى  نييوفييمييرب   3 مييين 
العليا  زاييييد  موؤ�ض�ضة  مييع  بيياليي�ييضييراكيية 
وجميييلييي�يييس اأبييييوظييييبييييي الييييريييييا�ييييضييييي. و 
م�ضرياً  امل�ضاركة،  اليييدول  بكل  نرحب 
اىل  وجيييييه  اليييينييييادي  رئييييييي�يييس  اأن   اإىل 
و�ييضييع جميع اإمييكييانيييييات اليينييادي حتت 
البطوله وامل�ضاركن  ت�ضرف منظمي 
العاملي  فيها  ال�ضت�ضافة هذا احلدث 
الخراجة بال�ضورة التي تليق  بدولة 

االمارات العربية املتحدة ..
بييطييوليية هناك  كيييل  واأ�ييييضيييياف: و ميييع 
بف�ضل  ولييييكيييين  جيييييدييييييدة  حتيييييدييييييات 
الييتييعيياون والييتييوا�ييضييل والييعييمييل اجلاد 
النتائج  اف�ضل  حتقيق  علي  قييادرييين 
و اعاء ا�ضم الدوله ملوا�ضلة ريادتها 
الريا�ضة  و  خا�س  ب�ضكل  الرماية  يف 
نادي  عاقة  اأن  مو�ضحاً  عييام،  ب�ضكل 
اجلولف  والرماية  للفرو�ضية  العن 
مييع مييوؤ�ييضيي�ييضيية زايييييد الييعييليييييا تييعييود اإىل 
اإىل  يتطلع  اليينييادي  واأن   2016 عييام 
عاًما  وتنميتها  ال�ضراكة  تلك  تو�ضيع 

بعد عام.
واخييييتييييتييييم اليييينييييا�ييييضييييري: ليييديييينيييا هيييذا 
270 رامييييييييياً من  اأكييييير مييين  اليييعيييام 
التتويج  عييلييى  يتناف�ضون  دولييية   54
جميع  نهنئ  اأن  نييود  االأويل.  باملراكز 
الييريييا�ييضييييين عييلييى اخييتيييييارهييم ملدينة 
بلدانهم  لييتييمييثيييييل  والييييينيييييادي  اليييعييين 
ونوؤمن اإميانا را�ضخا باأن كل متناف�س 

هو الفائز. يف هذه البطولة.
عبد  �ضهيل  �ضعادة:  نقل  ناحيته  من 
اهلل العريفي املدير التنفيذي لقطاع 
الفعاليات مبجل�س اأبوظبي  الريا�ضي 
، حتيات �ضمو ال�ضيخ نهيان بن زايد اآل 
موؤ�ض�ضة  اأميينيياء  جمل�س  رئي�س  نهيان 

ليياأعييمييال اخلريية  �ضلطان  بيين  زايييد 
اأبوظبي  جمل�س  رئي�س  واالإن�ضانّية، 
امل�ضاركن،  جييميييييع  اإىل  اليييرييييا�يييضيييي 
بن  خالد  ال�ضيخ  �ضمو  بجهود  وا�ييضيياد 
ادارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاييييد 
الهمم  الأ�ضحاب  العليا  زايد  موؤ�ض�ضة 
وما تقدمه موؤ�ض�ضة زايد العليا لتلك 
الرعاية  �ييضييبييل  افيي�ييضييل  مييين  اليييفيييئيييات 
نادي  اإىل  بال�ضكر  وتوجه  والتاأهيل، 
اجلولف  والرماية  للفرو�ضية  العن 
واحت�ضان  تيينييظيييييم  يف  جيييهيييوده  عييلييى 
الريا�ضية  وامليينييا�ييضييبييات  الييفييعيياليييييات 
والرتويج  الهمم،  الأ�ييضييحيياب  ال�ضيما 
الأبوظبي وقدرتها على ا�ضت�ضافة كافة 
الفعاليات، واعرب عن متنياته  بنجاح 
الوفود  بكافة  رحييب  كما   ، البطولة 
امل�ضاركة من خمتلف دول العامل   من 
ناحيته يقول املقدم حمدان ح�ضن بن 
ذيبان، رئي�س ق�ضم االت�ضال املوؤ�ض�ضي 
منطقة العن - هيئة اأبوظبي للدفاع 
اأبوظبي  هيييييئيية  يف  ييي�ييضييعييدنييا  امليييييدين: 
امليي�ييضيياركيية يف االإعان  امليييدين  لييلييدفيياع 
عن مناف�ضات بطولة العامل للرماية 
تنظمها  والييتييي   2022 الييبيياراملييبييييية 
الهمم  الأ�ضحاب  العليا  زايد  موؤ�ض�ضة 
بييياليييتيييعييياون والييتيينيي�ييضيييييق مييييع االحتييييياد 
واللجنة  الباراملبية  للرماية  الييدويل 
الييبيياراملييبييييية الييدولييييية يف نيييادي العن 
لييلييفييرو�ييضييييية وليييليييرميييايييية واجليييوليييف. 
للدفاع  اأبييوظييبييي  هيئة  اإن  واأ�يييضييياف: 
املدين توؤكد التزامها امل�ضتمر بتنفيذ 
توجيهات القيادة الر�ضيدة يف االهتمام 
وال�ضراكات  الييهييمييم  اأ�ييضييحيياب  بييدعييم 
املوؤ�ض�ضات  اال�ضرتاتيجية مع خمتلف 

بحر�س منظمي هذا احلدث  وت�ضيد 
الريا�ضي الكبري الذي نعتز به جميعاً 
ملا يحمله من اأبعاد اإن�ضانية وجت�ضيداً 
البيئة  وتييوفييري  املجتمعي  للتوا�ضل 
املييتييميييييزة الأ�ييضييحيياب الييهييمييم لدجمهم 
يف املجتمع ومنحهم الفر�ضة للعطاء 

واإثبات الذات.

�صكر وتقدير
بريز  "جي�ضلن  عيييربت  جييانييبييهييا  ميين 
لبطوالت  الييفيينييييية  الييلييجيينيية  "رئي�ضة 
ر�ضالة  يف  الباراملبية  للرماية  العامل 
وتقديرها  �ييضييكييرهييا  عييين  لييلييبييطييوليية 
حلكومة و�ضعب دولة االإمارات العربية 
وموؤ�ض�ضة  اأبييوظييبييي  واإميييييارة  املييتييحييدة 
زايد العليا الأ�ضحاب الهمم للموافقة 
مناف�ضات  وا�ييضييتيي�ييضييافيية  تنظيم  عييلييى 
العامل  بييطييوليية  وقييياليييت:  الييبييطييوليية، 
التي   2022 الييبيياراملييبييييية  لييلييرميياييية 
مبدينة  اأبييوظييبييي  اإمييييارة  ت�ضت�ضيفها 
الييعيين تيياأتييي كيياأفيي�ييضييل خييتييام للمو�ضم 
التي  املناف�ضات  اأهييم  وهييي  الريا�ضي، 
الدولية  الرماية  جلنة  اليها  تتطلع 
احلايل  الييعييام  ال�ضنوية  اأجيينييدتييهييا  يف 
زايد  وموؤ�ض�ضة  اأبوظبي  لتميز  نظرا 
ا�ضت�ضافة  يف  الهمم  الأ�ضحاب  العليا 
يف  العامل  كاأ�س  بطوالت  من  �ضل�ضلة 
�ضنوات �ضابقة ويف جو مفعم باحلفاوة 

يف االإمارات العربية املتحدة.

ر�صائل اأبطال العامل
العامل  اأبيييطيييال  وجيييه  ناحيتهم  ومييين 
وحر�ضهم  م�ضاركتهم  اأكييييدوا  اليييذي 
يف  للم�ضاركة  العن  مبدينة  التواجد 

ر�ضائل  وجييهييوا  الييبييطييوليية،  مناف�ضات 
التوا�ضل  ميينيي�ييضييات  عييييرب  مييي�يييضيييورة 
اإمارة  بتنظيم  مرحبن  االجتماعي 
مبدينة  البطولة  ملناف�ضات  اأبوظبي 
�ضت�ضهد  البطولة  اأن  واأكيييدوا  الييعيين، 
تناف�س كبري بن الاعبن والاعبات 
بييطيياقييات التاأهل  اقييتيينييا�ييس  اأجيييل  ميين 
لدورة باري�س الباراملبية 2024 ، كما 
والتنظيم  اال�ضتقبال  بح�ضن  ا�ييضييادوا 
االحرتايف ل�ضل�ضة البطوالت ال�ضابقة 
اليييتيييي احييتيينيي�ييضييتييهييا دوليييييية االإمييييييييارات 
بتنظيم موؤ�ض�ضة زايد العليا الأ�ضحاب 

الهمم 

دولة  54
الييييييييدول املييي�يييضييياركييية هييييي اأ�يييضيييرتاليييييييا، 
البو�ضنة  اأذربيييييييييييييجييييييان،  الييينيييمييي�يييضيييا، 
واليييييييهييييييير�يييييييضيييييييك،اليييييييربازييييييييل، كييييينيييييدا، 
كييولييومييبيييييا، كييرواتيييييا، كييوبييا، قرب�س 
اإ�ضبانيا،  اليييييدمنيييييارك،  الييتيي�ييضيييييك،   ،
فيييينييييليييينييييدا، فييييرنيييي�ييييضييييا بييييريييييطييييانيييييييييا ، 
كوجن،  جورجيا،اأملانيا،اليونان،هوجن 
امليييجييير، اإنييدونييييي�ييضيييييا، الييهيينييد، اإييييييران، 
اإيطاليا،اليابان،الكويت،  اإ�ييضييرائيييييل، 
كيييييييييورييييييييييا اجلييييييينيييييييوبييييييييييييييية، التيييييفيييييييييييا، 
مقدونيا  لييوكيي�ييضييمييبييورغ،املييكيي�ييضيييييك، 
نيوزياندا،  اليييرنوييييج،  اليي�ييضييمييالييييية، 
بيييينييييمييييا،بييييريو، بييييوليييينييييدا، الييييربتييييغييييال، 
�ضربيا،  �ييضييلييوفييييينيييييا،  �يييضييينيييغيييافيييورة، 
�ضلوفاكيا،  �ييضييوييي�ييضييرا،  �ييضييرييييانييكييا، 
اليي�ييضييييينييييية، تركيا  تييايييبيييييه  اليي�ييضييويييد، 
اأوكييييرانيييييييييا ، اأوروغيييييييييييواي، اليييوالييييات 
املتحدة االأمريكية، كوريا، اأوزبك�ضتان، 

واالإمارات العربية املتحدة.

اأبوظبي حتت�صن  البطولة للمرة الأوىل على م�صتوى ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا  • اإمارة 
• تنظيم موؤ�ص�صة زايد العليا لأ�صحاب الهمم خالل الفرتة من 3 وحتى 17 نوفمرب العام احلايل

2022 الباراملبية  للرماية  العامل  بطولة  مناف�صات  يف  ت�صارك  دولة   54

•• �أبوظبي- و�م

احلديريات  �ضاطئ  على  الهوائية  للدراجات  ريا�ضية  جمتمعية  مبادرة  اأبوظبي  �ضرطة  نفذت 
هدفت لت�ضجيع اأفراد املجتمع على امل�ضاركة يف االأن�ضطة الريا�ضية املختلفة وذلك بالتعاون مع 
نادي اأبوظبي للدراجات الهوائية.  واأكد العميد حممد �ضاحي احلمريي مدير مديرية املرور 
الإميانها  الريا�ضة  على  املجتمع  واأفييراد  املنت�ضبن  بتحفيز  اأبوظبي  �ضرطة  اهتمام  والييدوريييات 
العميق بتاأثريها االإيجابي يف اجلوانب النف�ضية وال�ضحية والبدنية .. مثمنا تعاون ال�ضركاء يف 

خمتلف املبادرات التي تنفذها �ضرطة اأبوظبي وت�ضهم يف ن�ضر االإيجابية باملجتمع . 
اأبوظبي  لنادي  التنفيذي  املدير  اخلييلي  النخرية   .. احلمريي  �ضاحي  حممد  العميد  وكييرم 
للدراجات الهوائية وقدم له درعاً تذكارية تعبرياً عن �ضكره وتقديره للنادي على جهوده املتميزة 
يف اإجناح الفعالية.  و�ضارك ق�ضم العاقات العامة مبديرية املرور والدوريات بعدد من االأن�ضطة 
اأبوظبي وتوزيع كتيبات توعية  اإمييارة  التي ركزت على التعريف مبنظومة ال�ضامة املرورية يف 
متعددة اللغات على اجلمهور، والهدايا التذكارية على االأطفال وقدم �ضرحاً حول دورية االأطفال 

واأهميتها يف تثقيف الن�سء بالقواعد واالأنظمة املرورية .

 �صرطة اأبوظبي تنفذ مبادرة جمتمعية 
ريا�صية يف احلديريات 

Date 28/ 10/ 2022  Issue No : 13683
Memorandum of Judgment Notice by Publication

Issued by the Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance
In Lawsuit No. SHCFICIPOR2022/0003266, Commercial (Partial)

To: Defendant: AJAZ ALI KHAN MOHAMMED AZAM, Address: 9520922
MOHAMMED ZEESHAN SALEH MOHAMMAD, address: 9520923
Mohammed Ashfaq Ali Khan, Address : 9520924
We inform you that on 28/09/2022 this court ruled against you in the above-mentioned 
Lawsuit in favor of Al Qaed International General Trading, as follows:
Judgment Wording
The Court ruled before the defendants:
By obligating the Defendants jointly to pay the Plaintiff an amount of: AED 1,725.959 
(AED one million seven hundred and twenty-five thousand nine hundred and fifty-nine) 
and its interest with the rate of 5% from the date of the judicial claim until full payment, 
provided that the interest does not exceed the value of the concerned amount and obligating 
them to pay fees and expenses and an amount of five hundred dirhams for Attorney Fees.
A Judgment subject to appeal within the legal period starting from the day following its 
publication.
Judge / Najem Nakela
Sharjah Federal Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 28/ 10/ 2022  Issue No : 13683
Defendant's Notice by Publishing

Before Lawsuit Management Office at the Sharjah Court of First Instance Civil Federal Court
In Lawsuit No. SHCFICIREA2022/0006543/Civil (Partial)

To the defendant: 1- Muhammad Ali Saeed Abdullah - Unknown place of residence:
Joined Litigant/Simar Deep Singh Arora - Indian.
The flaintiff, Corvinder Dhodi, filed against the Defendant, Muhammad Ali Saeed Abdullah Emirati, and Joined 
Litigant / Simar Deep Singh Arora, Indian, Lawsuit claiming as follows: 1. Before the settlement on the subject: - 
By an urgent manner, all execution procedures on the real estate, subject matter of the Lawsuit, shall be suspended 
until a decision is made in this Lawsuit. - Acceptance of a request to join both 1. Simar Deep Singh Arora 2. 
First Abu Dhabi Bank to join the list of Defendants with permission to the Plaintiff to notify them to hear the 
judgment against them with the same requests in the Lawsuit. 2. On the subject of the Lawsuit  Non-encouragement 
and cancellation of the mortgage on the real estate No. 214 A/2640 in Industrial Area No. 17 Ras Al-Khaimah 
National Bank (the Second Defendant), as well as the non-encouragement and cancellation of the mortgage on 
real estate No. 72 in Al-Nahda District from Abu Dhabi Commercial Bank (The Third Defendant) as well as the 
non-encouragement and cancellation of the seizure of the real estate No. (47) in Al-Nahda region, because the 
mortgage and seizure are on the property of others and issued by the First Defendant after the judgment of the 
Plaintiff's ownership of the real estate subject of the mortgage and seizure, and considering it as if it was not in the 
face of the Plaintiff with cancellation all precautionary and execution seizures on the mentioned real estate by The 
Second And Third Defendant banks with the Fourth Defendant. 3. Obligating the Sharjah Real Estate Registration 
Department (the Fourth Defendant) to register and transfer the real estate in the names of the citizens according to 
the statements submitted by the Plaintiff. 4. Obligating the Defendants to pay fees, expenses, and Attorney Fees. 
You are required to appear at 09/11/2022 before the Lawsuit Management Office, Sharjah Court of Civil Court of 
First Instance - Office No. (Lawsuit Manager Office No. 4) in person or through an authorized Attorney, and submit 
a Reply Memorandum to the Lawsuit, accompanied by all documents, within a period not exceeding ten days from 
the date of publication, for consideration in the above-mentioned Lawsuit as a Defendant.
Judicial Services Office - Hamda Mohammed Hassan Ali Al Ali
Issued on: 26/10/2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 28/ 10/ 2022  Issue No : 13683
Sharjah Federal Court of Appeal
Case Management Office

public notice regarding the Appellee
to appear before the case management office

was published in two gazettes, issued in Arabic& English language
In Appeal No.: 1348/2022 (Labor)

Upon the request of the Appellant : WAHAT AL MANZIL ELECT& SANITARY CONT 
the Appellee: Danish Siddiqui Muhammad Nizam Uddin Siddiqui- Pakistan national
You are obligated to appear before the Case Management Office via video calling at 
the Sharjah Court of Appeal, in person or represented by an approved attorney, and to 
submit a reply memorandum to the case, with all documents attached thereto, sent to 
the system of the Ministry of Justice, on Monday 31/10/2022, in order to examine the 
abovementioned case with stated number, in its capacity as an appellee.
//stamped by MINISTRY OF JUSTICE - UNITED ARAB EMIRATES 
Sharjah Federal Court of Appeal 
Case Management Office//

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 28/ 10/ 2022  Issue No : 13683
Defendant Notice of Publication

At the Lawsuit Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance, 

in Lawsuit No. AJCFICIPOR2022/0003941/ Commercial (Partial)
To the Defendant: MANJIT SINGH GURMEET SINGH
Residence: Unknown
You shall attend the hearing on 22/11/2022 before the Lawsuit Management 
Office, Ajman Federal Court, Civil Court of First Instance- Office No. (Lawsuit 
Manager Office No. 8) in person or by an authorized Attorney. You shall submit 
a rejoinder to the Lawsuit, attached with all documents, within a period not 
exceeding ten days from the date of publication, in order to consider the above 
mentioned Lawsuit- as a Defendant.
Note: Notice of publication in Arabic and English
Judicial Services Office
Kholoud Salem Al Suwaidi
//Signed//
//Seal of United Arab Emirates- Ministry of Justice//
Issued on: 26/10/2022 AD

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 28/ 10/ 2022  Issue No : 13683
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIGRI2022/0007841 Appeal

To Defendant: MUHAMMAD YOUSAF MUHMMADI JAN
Unknown place of residence: as per Dubai investigation
The Appellant: AL SAQR PRIVATE BUSES PASSENGERS TRANSPORT,  
address : Sharjah, filed the case requesting the following:
1- Appeal
You are requested to attend before an order on petition circuit - 2nd circuit, 
Sharjah Federal Court on 02/11/2022 08:00 am to submit your defenses and 
documents. In case of no show or an attorney shows, the court shall proceed 
with the legal procedures in your absence.
Legal Services Office
Hamed Abdelhameed
Edited on:26/10/2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 28/ 10/ 2022  Issue No : 13683
Public Notice Memo

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0003709, Civil (Partial)

To the Defendant : MenaKhan Mohammed Fairooz, 
Address: 9532477 The New India Assurance Company Limited, Address: 9528469
We inform you that on 25/07/2022, this court ruled against you in the above mentioned 
case in favor of Sharjah Taxi, as follows:
Judgment
The court ruled:
By obligating the defendants jointly and severally to pay the claimant an amount of 
(Five Thousand, Nine Hundred Sixty -Three and Ninety-Five Fils.) in addition to a 
legal interest rate of 5% from the date of the submitting until full payment, however 
not exceeding the original debt as well as Paying fees and expenses.
Non-appealable judgement within the statutory period.

/Ministry of Justice Stamp/ 
Judge Dr. Ahmed Saeed Al Naqbi /signed/ 

Federal Court of Sharjah 
the Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 28/ 10/ 2022  Issue No : 13683
Public Notice Memo

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0003525, Civil (Partial)

To the Defendant : Mohamed Ashraf Mathela, 
Address : 9528468 Al Buhaira Insurance Company, Address: 9528469
We inform you that on 31/08/2022, this court ruled against you in the above mentioned 
case in favor of Sharjah Taxi, as follows: 
Judgment
The court ruled: By obligating the defendants jointly and severally to pay the claimant 
an amount of (One Thousand, Three Hundred Thirty-Two and Sixty-Nine Fils.) 
in addition to a legal interest rate of 5% from the date of the submitting until full 
payment, however not exceeding the original debt as well as Paying fees and expenses 
and 500 attorney's fees.
Non-appealable judgement within the statutory period.

/Ministry of Justice Stamp/ 
Judge Dr. Ahmed Saeed Al Naqbi /signed 

Federal Court of Sharjah 
the Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 28/ 10/ 2022  Issue No : 13683
Dubai Courts of First Instance 

Notification and Assignation by Publication
Execution No.: 253/2022/7006- Execution of cheaque 
To be considered before: The Ninth Execution Department No. 230
Subject matter of the Execution: First: Putting the executive form on the above request. Second: 
Obligating the Respondents to pay an amount of AED 30,000.000 (Thirty million dirhams) in favor 
of the Claimant, which is the value of cheaque No. 002650, which was bounced without payment due 
to insufficient balance and drawn on Abu Dhabi National Bank / Branch / Sheikh Zayed Road. Third: 
Banning the second Respondent/ Achyuth Krishnan Krishnan Nair from traveling and Circular about 
that. Fourth: Obligating the Respondent to pay fees and expenses 
Claimant : Nabeel Ibrahim Ibrahim Kutty Amblath Veettil - Address : Legal Attorney: Ajman Emirate, 
Al Nuaima 3 Sheikh Khalifa Street, Union Insurance Building, Office 301
Name of the person to be notified :  1. Royal United Metal & Glass LLC, as a Represented
2. Achyuth Krishnan Krishnan Nair, as a Represented
Subject matter of the Notification : The executive Lawsuit was filed against you and its subject is 
the claim to oblige the Respondent to pay an amount of ( ) to the Claimant or the court's treasury, in 
addition to the amount of (......) fees to the court's treasury. Accordingly, the Court shall initiate executive 
procedures against you in the event of non-compliance with the aforementioned decision within 0 days 
from the date of publishing this Notification.
To see the Lawsuit details, the regulations, the memoranda, the submission of the defense and the 
requests, the electronic services of the Dubai Courts must be used. To subscribe, please click on the 
link.
Prepared by Mohammed Ebaid Mohammed Abdullah Al Mazrouei 
Date of accreditation: 20/10/2022 at 10:16:14
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الفجر الريا�ضي

•• �أبوظبي-�لفجر

يف  اجلمعة  اليييييوم  ظهر  بعد  تنطلق   
اأبو  بالعا�ضمة  احلييديييريييات  جييزيييرة 
تاي  لييلييمييواي  االإمييييارات  بطولة  ظبي 
ينظمها  الييتييي  واليي�ييضييبيياب  لييليينييا�ييضييئيين 
االإميييارات للمواي تاي والكيك  احتيياد 
اأبوظبي  جمل�س  من  بدعم  بوك�ضينج 
اأيام   3 ملده  ت�ضتمر  والتي  الريا�ضي، 
 30  ،29  ،28" ميين  الييفييرتة  خيييال 
من  اأكيير  مب�ضاركة  احلايل"  اأكتوبر 
 35 ميييثييلييون  والعييبيية،  العييبييا   350
نييياديييياً ريييا�ييضييييياً ميين خمييتييلييف مناطق 
الدولة، والتي تتوا�ضل �ضنويا بهدف 

اليييواعيييدة ملختلف  امليييواهيييب  اكييتيي�ييضيياف 
العمرية ب�ضكل مبكر الختيار  الفئات 
املنتخبات  ليييدعيييم  الييعيينييا�ييضيير  اأبيييييييرز 
دعم  يف  ي�ضهم  مبا  املختلفة  الوطنية 

ريا�ضة االمارات.
و�ضرح �ضعادة عبد اهلل �ضعيد النيادي 
للمواي  االإمييييييييييييارات  احتييييييياد  رئييييييي�يييس 
االحتاد  بييان  بوك�ضينج  والييكيييييك  تيياي 
املراحل  بطوالت  اإقامة  على  يحر�س 
اأكرب  حتقيق  بهدف  املختلفة  ال�ضنية 
ي�ضاعد على  االحتكاك، مما  قدر من 
الفئات  تييلييك  لييييدى  الييثييقيية  اكييتيي�ييضيياب 
واالإقليمية  املحلية  امل�ضاركات  خييال 
واليييدولييييييية، واليييتيييي انييعييكيي�ييضييت خال 

اأقيمت  التي  االأخيييرية  العامل  بطولة 
يف اأبو ظبي والتي فاز بلقبها منتخبنا 

ال�ضاب..
واكد النيادي على اهتمام جمل�س اإدارة 
االحتاد منذ ت�ضكيله يف مايو 2017 
والنا�ضئن  اليي�ييضييبيياب  �ييضييريييحيية  عييلييى 
واال�ضتمرار  والييييرباعييييم  واالأ�يييضيييبيييال 
على هذا النهج فيما يخ�س بطوالت 
مع�ضكرات  وتييوفييري  ال�ضنية،  املييراحييل 
اأف�ضل  بيييياإ�ييييضييييراف  ليييهيييم  الييييتييييدريييييب 
الاعبن  ميييهيييارات  لييرفييع  امليييدربييين، 
ال�ضاعدين و�ضقلهم، ترجمة ل�ضيا�ضة 
االحتاد وخططه االإ�ضرتاتيجية، مما 
على  مييواهييبييهييم  تييطييوييير  اإىل  يييييييوؤدي 
�ضوء متطلبات اللجنة الفنية للعبة، 
تهدف  التي  امل�ضتقبلية  والطموحات 

لتحقيق املزيد من االإجنازات لريا�ضة 
االإمارات يف املحافل اخلارجية.

اللجنة  – فيييرغيييت  اآخييييير  مييين جيييانيييب 
ال�ضيد  بييرئييا�ييضيية  لييلييبييطييوليية  امليينييظييميية 
جمل�س  ع�ضو  املهريي  حممد  طييارق 
لاحتاد  الييتيينييفيييييذي  امليييديييير  االإدارة 
مييين االإعييييييداد لييلييبييطييوليية بيي�ييضييكييل رائع 
بالتن�ضيق مع خمتلف اجلهات، والتي 
اإماراتي  حتكيم  طاقم  عليها  ي�ضرف 
مميييين ليييدييييهيييم اخليييييييربة وامليييييهيييييارة يف 
العمرية..  املناف�ضات  هييذه  مثل  اإدارة 
مل�ضاهدة  بيياملييجييان  احليي�ييضييور  و�ضيكون 
ميينييافيي�ييضييات الييبييطييوليية الييعييمييرييية التي 
جيد،  ب�ضكل  االأنيييديييية  لييهييا  ا�ييضييتييعييدت 

الفني  امل�ضتوى  ارتييفيياع  يف  ي�ضهم  مما 
التي  املختلفة  الييينيييزاالت  خيييال  ميين 

ت�ضهدها مباريات البطولة.

للبطولة  الييفيينييييية  الييائييحيية  وحييييددت 
لكل  اجلن�ضن  ميين  امل�ضاركن  اأعييمييار 
الطبي  الفح�س  على  والتاأكيد  فئة، 

اللجنة  ور�يييضيييدت  اليييينييييزاالت،  وزميييين 
للفائزين  امللونة  امليداليات  املنظمة 

االأوائل. 

•• �أبوظبي-و�م

ت�ضب معظم الرت�ضيحات يف �ضالح املنتخبن الفرن�ضي حامل اللقب والربازيلي 
قبيل انطاق فعاليات بطولة كاأ�س العامل 2022 لكرة القدم غري اأنه ال ميكن 

ا�ضتبعاد املنتخب االأرجنتيني من قائمة املر�ضحن بقوة الإحراز اللقب العاملي.
مقنعة  م�ضرية  االأرجنتيني  املنتخب  قدم  طويلة،  �ضنوات  منذ  االأوىل  وللمرة 
الطموح  الفني  مديره  بقيادة  حافظ  حيث  املونديال  اإىل  طريقه  يف  للغاية 
دولية  مييبيياراة   35 اآخيير  يف  الهزائم  ميين  خاليا  �ضجله  على  �ضكالوين  ليونيل 

خا�ضها، ما يجعله على بعد 3 مباريات من معادلة الرقم القيا�ضي العاملي.
التحدي  املقبل  16 نوفمرب  االإماراتي يف  املنتخب  اأمام  الودية  املباراة  ومتثل 
من  خاليا  �ضجله  على  للحفاظ  املقبلة  االأرجنتيني  املنتخب  م�ضرية  يف  االأول 

الهزائم ومعادلة الرقم القيا�ضي العاملي.
كان املنتخب االأرجنتيني قد اأعلن عن اختياره اأبو ظبي لتكون مقرا ال�ضتعداداته 
اجلادة واالأخرية للمونديال، ملا تتمتع به من اإمكانيات فائقة �ضتوفر للفريق 

القدرة على التدريب اجليد والرتكيز ال�ضديد قبل املونديال.

البطوالت على  االأرجنتيني من غياب  املنتخب  فيها  وبعد فرتة طويلة عانى 
الفوز يف منت�ضف  الفريق بريقه من خال  ا�ضتعاد  اأكر من ربع قرن،  مدار 

العام املا�ضي بلقب بطولة كاأ�س اأمم اأمريكا اجلنوبية )كوبا اأمريكا(.
واأ�ضبح هذا اللقب هو االأول للفريق يف البطوالت الكربى )كاأ�س العامل وكوبا 

اأمريكا( منذ فوزه بلقب كوبا اأمريكا عام 1993.
ورغم كون املنتخب االأرجنتيني من اأكر املنتخبات م�ضاركة يف بطوالت كاأ�س 
العامل حيث يخو�س البطولة للمرة الي18، اأحرز الفريق لقب املونديال مرتن 

فقط وذلك يف ن�ضختي 1978 على اأر�ضه و1986 باملك�ضيك.
اإىل  الفريق  ترافق  التي  الر�ضيد ترجمة منا�ضبة للرت�ضيحات  وال ميثل هذا 
بكوريا   2002 مونديال  يف  واأقواها  اأبرزها  كان  والتي  العامل  كاأ�س  بطوالت 

اجلنوبية واليابان، ولكن الفريق خرج من الدور االأول للبطولة.
املباراة  االأرجيينييتييييينييي  املنتخب  خ�ضر  املييونييديييال،  يف  اللقبن  هييذييين  وبييخيياف 

 1930 عييام  االأوىل  الن�ضخة  يف  اأوالهيييا  كانت  ن�ضخ،   3 يف  للبطولة  النهائية 
اأمام اأوروجواي �ضاحبة االأر�س ثم يف 1990 باإيطاليا اأمام املنتخب االأملاين، 

وتكررت الهزمية اأمام اأملانيا يف ن�ضخة 2014 بالربازيل.
ويف باقي م�ضاركات الفريق باملونديال )12 ن�ضخة اأخرى( كان اخلروج املبكر 
اأبعد من دور الثمانية  من البطولة هو م�ضري الفريق فلم ي�ضتطع الو�ضول 

على االأكر.
من  بالعديد  الييتيياريييخ  مييدار  على  االأرجنتيني  املنتخب  متتع  رغييم  هييذا  ييياأتييي 
وتركت  امل�ضتديرة  ال�ضاحرة  ماعب  يف  وجالت  �ضالت  التي  الكروية  املواهب 
ب�ضمات وا�ضحة يف تاريخ اللعبة، بل ويف املونديال ذاته مثل االأ�ضطورة دييجو 
اأرماندو مارادونا والنجم احلايل للفريق ليونيل مي�ضي، وجنوم �ضابقن مثل 

جابرييل باتي�ضتوتا و ماريو كيمب�س وبروت�ضاجا.
اأمريكا  كوبا  خال  من  التتويج  من�ضات  اإىل  االأرجنتيني  املنتخب  عييودة  لكن 

واأيقونته مي�ضي  للفريق  دافعا معنويا هائا  تكون  املا�ضي قد  العام  منت�ضف 
حتى  املنتخب  مع  ملي�ضي  الوحيد  اللقب  واأنييه  ال�ضيما   2022 مونديال  قبل 

االآن.
وعلى مدار العقدين االأخريين، �ضم املنتخب االأرجنتيني العديد من املواهب 
املدربن يف  االأ�ضا�ضية للفريق هي ف�ضل  امل�ضكلة  املراكز، لكن ظلت  يف خمتلف 
من  كثري  يف  الفريق  وبييدا  اجلماعي،  االأداء  بوتقة  يف  االإمكانيات  هييذه  �ضهر 

االأحيان معتمدا ب�ضكل تام على ما ميكن اأن يقدمه مي�ضي يف امللعب.
رافقت  التي  التوقعات  الكثري من  �ضكالوين، وعلى عك�س  ليونيل  املييدرب  لكن 
ال�ضعبة وعمل على بث روح  املعادلة  تعيينه مديرا فنيا للفريق، جنح يف حل 
كل  موهبة  من  االأرجنتيني  املنتخب  ي�ضتفيد  واأن  الفريق  يف  اجلماعي  االأداء 
العب يف �ضفوفه لي�ضبح دور املوهبة الفردية قا�ضرا ب�ضكل كبري على املواقف 

التي حتتاج املهارة يف مواجهة الفرق املناف�ضة.
املنتخب  اأداء  يف  الطفرة  هذه  اأثمرت   ،2021 اأمريكا  كوبا  لقب  جانب  واإىل 
االأرجنتيني م�ضرية مميزة يف الت�ضفيات املوؤهلة لكاأ�س العامل حيث حل الفريق 

يف املركز الثاين خلف نظريه الربازيلي بفارق 6 نقاط فقط.

•• دبي-�لفجر:

 " ينظم نيييادي وميينييتييجييع احلييبييتييور لييلييبييولييو والييفييرو�ييضييييية يوم" الييبييولييو 
الثانية والن�ضف من بعد  ال�ضاعة  ال�ضنوي لل�ضيدات بدءا من  اخلريي 
ظهر يوم غد ال�ضبت التا�ضع والع�ضرين من �ضهر اكتوبر اجلاري حيث 
تقام مباراتان االوىل يف الثالثة والن�ضف والثانية يف الرابعة والن�ضف 
توزيع  وي�ضبقه حفل  ال�ضاد�ضة م�ضاء  العلني اخلري يف  املييزاد  يقام  فيما 

اجلوائز.
العمات  البحث عن  بينها  الفقرات  اليوم عددا من  املهرجان  ويتخلل 

الوردية وامل�ضابقة الوردية املتمثلة يف اختيار اأجمل ف�ضتان ن�ضائي.
واأكد حممد احلبتور رئي�س احتاد االمارات للبولو ان جمموعة احلبتور 
تتوقف  ال  والفرو�ضية  للبولو  احلبتور  ومنتجع  نييادي  ا�ضرتاتيجية  ان 

بل  اعلى م�ضتوى فح�ضب  على  تناف�ضي  ريا�ضي  ن�ضاط  اقامة  عند حد 
والرتفيهية  واخلييريييية  واالن�ضانية  االجتماعية  اجلييوانييب  اىل  متتد 
والرتويجية من منطلق الواجب املجتمعي ولذلك يعد اليوم اخلريي 
ل "بولو" ال�ضيدات اأحد هذه الفعاليات ال�ضنوية التي تتميز بها خطة 
و�ضيا�ضة  االمييييارات  ريا�ضة  ا�ضرتاتيجية  تييرتجييم  الييتييي  اليينييادي  ن�ضاط 

وفل�ضفة العمل مبجموعة احلبتور. 
مع  التناغم  على  حري�ضة  احلبتور  جمموعة  ان  اىل  احلبتور  واأ�ييضييار 
�ضيا�ضة واهييداف ريا�ضة االمييارات مبا يعود بالنفع والفائدة على كافة 
�ضرائح املجتمع م�ضيفا ان خطة ن�ضاط النادي ال�ضنوية مراآة لاأهداف 
التي تت�ضمنها ا�ضرتاتيجية النادي ومن ثم االحتاد والتي حتتوي على 
واجتماعية  ريا�ضية  احلييييياة  مناحي  لكافة  ومتنوعة  عييديييدة  منا�ضط 

وان�ضانية وترفيهية وتغطي جميع االأعمار واجلن�ضيات.

تقام بنادي احلبتور للبولو

مباراتان و»مزاد« باليوم اخلريي لل�صيدات غدا

مب�صاركة اأكرث من 350 لعبا ولعبة …

بطولة االإمارات للمواي تاي للنا�صئني وال�صباب تنطلق اليوم يف احلديريات
النيادي: بطولة املراحل العمرية فر�صة ملزيد من الحتكاك للمواهب

•• �لفجرية-و�م

اأن  البحرية،  للريا�ضات  الييدويل  االحتيياد  رئي�س  كيويل  رافيل  الدكتور  اأكييد 
الفجرية اأ�ضبحت مركزا للحوار الريا�ضي بف�ضل دعم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حمد بن حممد ال�ضرقي ع�ضو املجل�س االأعلى حاكم الفجرية، و�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن حمد بن حممد ال�ضرقي ويل عهد الفجرية، للريا�ضات البحرية 

وتطويرها، واهتمام �ضموهما باالأجيال القادمة . 
وكان االحتاد الدويل للريا�ضات البحرية، قد احتفل بالذكرى املئوية لت�ضكيله 
الفجرية  يف  ليياحتيياد  العمومية  اجلمعية  اجتماع  عقد  مييع  تزامنا  ر�ضميا 
ب�ضيافة نادي الفجرية الدويل للريا�ضات البحرية بح�ضور رئي�س االحتاد 
الدويل الدكتور رافيل كيويل وعدد كبري من م�ضوؤويل الريا�ضات البحرية 
يف العامل.  وقال الدكتور كيويل - يف ت�ضريحات لوكالة اأنباء االإمارات "وام" 
م�ضتوى  على  البحرية  بالريا�ضات  للو�ضول  دافعا  ي�ضكل  الدعم  هذا  اإن   -
العامل اإىل م�ضتويات اأف�ضل، م�ضريا اإىل اأن ا�ضت�ضافة الفجرية الجتماعات 
اجلمعية العمومية لاحتاد الدويل للريا�ضات البحرية واالحتفال باليوبيل 

الريا�ضية يف قطاع  روؤ�ضاء وم�ضوؤويل االحتييادات والهيئات  الذهبي بح�ضور 
الريا�ضات البحرية يعد خري مثال على هذا االهتماع والدعم . 

الرتحيب  من  الرفيع  بامل�ضتوى  اإعجابهم  الييوفييود  جميع  اأبييدى   : واأ�ييضيياف 
بن  ال�ضداقة  اأوا�ييضيير  تعزيز  يف  مهما  دورا  يلعب  والييذي  ال�ضيافة  وحفاوة 

خمتلف الريا�ضين وي�ضيد ج�ضور التوا�ضل من خال هذا احلدث املهم. 
واأبدى تطلع االحتاد الدويل للريا�ضات البحرية، وبعد الو�ضول اإىل 100 
عام من التاأ�ضي�س، اإىل ا�ضرتاتيجية اأكر و�ضوحاً خال الفرتة املقبلة تركز 
على برامج تطوير ال�ضباب يف ريا�ضات الفورموال امل�ضتقبلية وتاأهيل مدربن 
البيئية  الربامج  على  الرتكيز  جانب  اإىل  القادمة،  االأجيال  من  متميزين 
خال  جييديييدة  ريا�ضية  م�ضابقات  واإقيياميية  الريا�ضات،  هييذه  يف  وامل�ضتدامة 

االأعوام املقبلة يف خمتلف دول العامل. 
وحول �ضكل التعاون احلايل بن االحتاد الدويل للريا�ضات البحرية واللجنة 
االأوليمبية  اللجنة  من  جييزء  نحن  االحتيياد:  رئي�س  قييال  الدولية،  االأوملبية 
التجارب  من  لا�ضتفادة  خالها  من  نعمل  جيدة  فر�س  وهناك  الدولية 
الناجحة، عرب م�ضاركة االأفكار التي تدعم الريا�ضات البحرية، وتعد مبثابة 
من�ضة جيدة الإيجاد فر�س للتعاون مع جهات جديدة، باالإ�ضافة اإىل الدعم 

املادي املقدم من اللجنة والذي ي�ضاهم يف ا�ضتمرار احلركة الريا�ضية. 
ويف ما يتعلق بخطط االحتاد الدويل الإيجاد موارد لدعم هذه الريا�ضة، وهل 
ميكن الرتويج للبطوالت الريا�ضات البحرية ب�ضهولة، اأو�ضح رئي�س االحتاد 
اأن الت�ضويق للريا�ضات البحرية هو املفتاح االأ�ضا�ضي للرتويج لها  الدويل: 

ب�ضكل منا�ضب والذي ياأتي عرب تطوير االأن�ضطة الت�ضويقية من خال عدة 
ذلك  على  ومييثييال  الييعييامل،  حييول  واملجتمع  اجلمهور  مييع  للتوا�ضل  اأ�ضاليب 
وبرامج  الت�ضويق،  من  الهدف  حتقيق  يف  االجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  قوة 
اإىل زيييادة الرتكيز على  املقبلة  املبا�ضر.  وقييال : ن�ضعى خال املرحلة  البث 
الرتويج والذي �ضي�ضاعد على وجودنا على ال�ضاحة الريا�ضية العاملية ب�ضكل 
اأكرب ويعزز ح�ضولنا على دعم مادي ومعنوي لهذه الريا�ضات وي�ضجع على 
اال�ضتثمار فيها.  واأعلن رئي�س االحتاد الدويل للريا�ضات البحرية، عن وجود 
خمطط لبناء عاقات تعاون قوية مع خمتلف الهيئات واالحتادات الدولية 
املهتمة بالريا�ضات البحرية اأو التي تدخل يف نطاق تخ�ض�ضها، �ضعياً لتعزيز 
التعاون بن اجلانبن اإىل جانب امل�ضاركة يف خمتلف البطوالت وامل�ضابقات 
الريا�ضات  وتطوير  التعاون  ج�ضور  بناء  يف  ت�ضاهم  بييدورهييا  والتي  العاملية 
البحرية واإيجاد فر�س جديدة لل�ضباب، وقال : هناك بالفعل اهتمام متبادل 
الريا�ضية  واالألعاب  ال�ضاطئية  الريا�ضات  اأخييرى مثل  وهيئات  احتييادات  مع 
على  نعمل  م�ضرتكة  م�ضابقات  الإقيياميية  خمطط  وهيينيياك  وغييريهييا،  العاملية 
اإطاقها الفرتة املقبلة ون�ضعى اإىل تنظيمها يف اأكر من دولة حول العامل. 

رئي�ض الحتاد الدويل للريا�صات البحرية:  

دعم حاكم الفجرية وويل عهده عزز الريا�صات البحرية 

•• �أبوظبي-�لفجر:

 ت�ضتقطب اأبوظبي اأنظار العامل ملتابعة املواجهة املرتقبة، املقرر اإقامتها يوم 5 
نوفمرب 2022 يف االحتاد اأرينا بجزيرة يا�س، بن دميرتي بيفول وجيلربتو 
لوزن خفيف  العاملية  املاكمة  رابطة  "زوردو" على حزام  بي  املعروف  رامرييز 
للماكمة،  العامل  لبطولة  لقب  على  ت�ضت�ضيفه  نييزال  اأول  يف  وذلييك  الثقيل، 

معززًة مكانتها عا�ضمة للريا�ضات القتالية.
فعاليات  اأوىل  �ضمن  للعامل  اأبييطييال  ثيياثيية  تتويج  اأبوظبي"  "نزال  وي�ضهد 
اإطار �ضراكة بن دائرة الثقافة وال�ضياحة –  يف  تاأتي  التي  االأبطال"،  "�ضل�ضلة 
اأبوظبي و�ضركة "مات�س روم بوك�ضينج"، وتهدف اإىل منح اجلمهور من جميع 
اأنحاء العامل فر�ضة ح�ضور بطوالت املاكمة يف االإمارة، واإتاحة املجال اأمامهم 

الكت�ضاف جتاربها ال�ضياحية والثقافية امللهمة.
على  االأو�ييضييط  اليي�ييضييرق  منطقة  يف  ُيييقييام  نيييزال  اأول  اأييي�ييضيياً  االأم�ضية  وحتت�ضن 

حزام لبطولة العامل للماكمة لل�ضيدات، عندما تتحدى االأمريكية جي�ضيكا 
بطولة  لييقييب  حل�ضم  كييياميييريون  �ضانتيل  الييربيييطييانييييية  مناف�ضتها  مكا�ضكيل 
ال�ضوبر، فيما يواجه الربيطاين زيلفا باريت الطاجيكي  العامل لوزن خفيف 
االحتاد  من  ال�ضوبر  الري�ضة  لييوزن  ال�ضاغر  اللقب  على  راكيموف  �ضوكتجون 

الدويل للماكمة.
االإمارة  يف  القتالية  الريا�ضات  ازدهيييار  مييدى  اليييدويل   االهتمام  هييذا  ويعك�س 
واملييواي تاي  املختلطة  القتالية  الفنون  اأبرز جنوم ومناف�ضات  التي ت�ضت�ضيف 
واملاكمة واجلوجيت�ضو، بالتزامن مع تاألق نخبة من املواهب املحلية. ونظمت 
الكربى  الريا�ضية  الفعاليات  من  العديد  املا�ضية،  ال�ضنوات  خال  العا�ضمة، 
باأنها  للت�ضريح  �ضي"،  اإف  "يو  منظمة  رئي�س  واييييت،  دانيييا  دفييع  ممييا  بيينييجيياح، 

اأ�ضبحت موطناً عاملياً للفنون القتالية.
الثقافة  دائييرة  يف  ال�ضياحة  عييام  مدير  اجلييزيييري،  حممد  �ضالح  �ضعادة  وقييال 
اأبوظبي  ت�ضت�ضيفها  التي  اجلديدة  الفعاليات  "تاأتي  اأبوظبي:   - وال�ضياحة 

تر�ضيخ  يف  الدائرة  روؤييية  مع  وان�ضجاماً  الر�ضيدة،  القيادة  لتوجيهات  ترجمًة 
مييكييانيية االإميييييارة وجييهييًة عيياملييييية لييلييريييا�ييضييات الييقييتييالييييية وميينيي�ييضيية اأوىل مف�ضلة 
املنظمات  كييربيييات  ا�ضتقطاب  ناحية  ميين  فقط  لي�س  بطوالتها،  ال�ضت�ضافة 
الريا�ضات  ت�ضهده  ما  اأي�ضاً جلهة  واإمنييا  املجال،  املتخ�ض�ضة يف هذا  واجلهات 
القتالية ونزاالتها احلما�ضية من اإقبال متزايد و�ضعبية وا�ضعة من قبل جميع 
اأفراد املجتمع على اختاف اأعمارهم وتطلعاتهم يف اال�ضتمتاع مبباريات مليئة 
على  عا�ضمتنا  بها  حتظى  التي  باملكانة  �ضعداء  ونحن  واحلما�س.  باحليوية 
اأجندة الريا�ضات العاملية، وقدرتها على تنظيم وا�ضت�ضافة كربيات الفعاليات 
"مات�س روم بوك�ضينج" لتنظيم  املتنوعة، وهذا ما يعك�ضه تعاوننا مع  العاملية 
الييعييامل للماكمة امييتييداداً الإجنييازاتيينييا يف  األييقيياب بطولة  اليينييزاالت على  هييذه 
ا�ضت�ضافة اأبرز الفعاليات الريا�ضية، مبا ُي�ضلط ال�ضوء على ما تقّدمه اأبوظبي 

من جتارب �ضياحية وترفيهية وثقافية ا�ضتثنائية".
بوك�ضينج":  روم  "مات�س  اإدارة  جمل�س  رئي�س  هييرين،  اإيييدي  قييال  جانبه،  من 

"ُيج�ضد تنظيم هذا النزال امل�ضوق واالأبرز يف العامل هذا العام، التزامنا بتعزيز 
اأبوظبي،   - الثقافة وال�ضياحة  دائرة  بالتعاون مع  االإمييارة  ح�ضور املاكمة يف 
اأم�ضية  تنتظرنا  لنجاحها.  االإمكانيات  بكافة  وتزودنا  ر�ضالتنا،  ت�ضاركنا  التي 
امليياكييميية يف  املييزيييد ميين بييطييوالت  انييطيياقيية ال�ضت�ضافة  مميييييزة، لكنها جمييرد 
بالعرو�س  حافل  برنامج  االأبطال"  "�ضل�ضة  نيييزاالت  وي�ضاحب  العا�ضمة". 
جزيرة  يف  واملطاعم  الت�ضوق  ومراكز  الرتفيهية  والوجهات  املييدن  يف  اخلا�ضة 
يا�س اإىل جانب العديد من الفعاليات والتجارب امل�ضتوحاة من املاكمة اعتباراً 
التي  االأبطال"،  "�ضل�ضلة  اأم�ضيات  اأوىل  تذاكر  اأن  يذكر  اأكتوبر.   31 يوم  من 
تت�ضمن ثاث مباريات رئي�ضية على األقاب لبطولة العامل عاوة على نزاالت 
واعدين،  دولين  �ضابقن وماكمن  واأبطال  اأوملبين  ثانوية مب�ضاركة جنوم 
ال�ضخ�ضيات،  كبار  باقات  عييدد حمييدود من  وجييود  درهييم، مع   100 تبداأ من 
خال  من  التذاكر  جميع  وتتوفر  احللبة.  جانبي  على  مقاعد  ت�ضمل  والتي 
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النزال التاريخي بني بيفول وراميزير ُيعزز مكانة اأبوظبي عا�صمة عاملية للريا�صات القتالية

اأبوظبي تتوج ثالثة اأبطال للعامل يف املالكمة 5 نوفمرب 2022 يف االحتاد اأرينا بجزيرة يا�س

لقب كوبا اأمريكا وطفرة النتائج م�صدر تفاوؤل للمنتخب االأرجنتيني
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•• �أبوظبي-رم�سان عطا
والتح�ضريات  اال�ييضييتييعييدادات  اكتمال  عيين  للجوجيت�ضو  االإمييييارات  احتيياد  اأعييليين 
ال�ضت�ضافة �ضهر اجلوجيت�ضو يف اأبوظبي، والذي يت�ضمن الن�ضخة الرابعة ع�ضر 
�ضاحب  من  كرمية  برعاية  اجلوجيت�ضو  ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي  بطولة  من 
خال  اهلل-  حفظه  الييدوليية-  رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بيين  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
بطولة  من  والع�ضرين  ال�ضابعة  والن�ضخة  نوفمرب،   19 اإىل   11 من  الفرتة 
العامل للجوجيت�ضو التي تقام برعاية كرمية من �ضمو ال�ضيخ خالد بن حممد 
بن زايد اآل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي 
التنفيذي، بتنظيم من االحتاد الدويل وا�ضت�ضافة احتاد االمارات للجوجيت�ضو 
خال الفرتة من 29 اأكتوبر اجلاري اإىل 8 نوفمرب املقبل ب�ضالة جوجيت�ضو 
اأرينا، حيث من املتوقع اأن ي�ضارك يف البطولتن �ضبعة اآالف العب والعبة من 
دوليية حول العامل.  جاء ذلك خال موؤمتر �ضحفي عقده االحتيياد مع   100
جوجيت�ضو  يف  واخلا�س  العام  القطاعن  من  ورعاته  اال�ضرتاتيجين  �ضركائه 
نائب  الظاهري  �ضامل  حممد  �ضعادة  بح�ضور  الريا�ضية،  زايييد  مبدينة  اأرييينييا 
االحتاد  عييام  مدير  ثومفارت  وخواكيم  للجوجيت�ضو،  االإمييييارات  احتيياد  رئي�س 
الدويل للجوجيت�ضو، و�ضعادة عارف حمد العواين االأمن العام ملجل�س اأبوظبي 
الييريييا�ييضييي، و�ييضييعييادة �ييضييالييح حمييمييد اجلييزيييري مييدييير عيييام اليي�ييضييييياحيية يف دائرة 
ال�ضوؤون  لقطاع  التنفيذي  املدير  الييفييزاري  �ضعيد  و�ضعادة  وال�ضياحة،  الثقافة 
اال�ضرتاتيجية يف دائرة الثقافة وال�ضياحة اأبوظبي، وخليل ال�ضفار، مدير اإدارة 
االإنتاج يف �ضركة اأبوظبي لاإعام، و�ضائد حجازي �ضامة، مدير عام مبيعات 
جاكوار الند روڤر يف "برميري موتورز".  واأّكد �ضعادة حممد �ضامل الظاهري اأن 
اأبوظبي �ضتكون حمور اهتمام كل حمبي اجلوجيت�ضو يف العامل خال االأ�ضابيع 
املقبلة، خ�ضو�ضا اأنها مقبلة على ا�ضت�ضافة اأكرب بطولتن على اأجندة الريا�ضة 
يوؤكد  ما  وهو  للجوجيت�ضو،  اأبوظبي  �ضهر  �ضمن  يوما  ع�ضرين  خال  العاملية 
التفوق  لعوامل  وامتاكها  للجوجيت�ضو،  عاملية  كعا�ضمة  الرا�ضخة  مكانتها 
والقدرة على اإبهار العامل.  وقال الظاهري: "ت�ضّكل الرعاية الكرمية ل�ضاحب 

لبطولة  اهلل  حفظه  الييدوليية  رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بيين  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�ضو، و�ضمو ال�ضيخ خالد بن حممد بن زايد اآل 
نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي 
لبطولة العامل للجوجيت�ضو اأكرب �ضمانة لنجاح البطولتن على كافة االأ�ضعدة، 
ال �ضيما اأن هذا الدعم هو احلافز االأهم والدافع االأكرب يف م�ضرية االحتاد نحو 
ا�ضتدامة التطور، وت�ضدر امل�ضهد العاملي يف برامج ن�ضر اللعبة واكت�ضاف و�ضقل 

املواهب و�ضناعة االأبطال وتنظيم البطوالت العاملية.

منتج اإماراتي
اإماراتي  منتج  هييي  اجلوجيت�ضو،  ملييحييرتيف  العاملية  اأبييوظييبييي  بطولة  وتابع:" 
هذا  وتقام  العاملية  اجلوجيت�ضو  اأ�ييضييرة  اإىل  ال�ضنوية  االإميييارات  وهدية  خال�س 
العام يف الفرتة من -11 19 نوفمرب، وت�ضت�ضيف اأقوى املناف�ضات �ضمن فئات 
النا�ضئن وال�ضباب والكبار واالأ�ضاتذة، وترحب بخم�ضة اآالف العبا والعبة من 
خمتلف دول العامل. وتعد البطولة جتمعا الأبرز جنوم اجلوجيت�ضو امل�ضنفن 
االوائل يف العامل، وحلما لكل حمب لهذه الريا�ضة النبيلة، ومن�ضة م�ضتدامة 

ال�ضتقطاب النخبة وت�ضدير االأبطال واملواهب وازدهار الريا�ضة".
اأنحاء  الاعبن من كل  اآالف  اأبوظبي جاهزة ال�ضتقبال  اأن  الظاهري  واأو�ضح 
العامل، واأن كل املرافق يف اأمت اال�ضتعداد من فنادق ومراكز للتدريب، وو�ضائل 
نقل، و�ضالة للمناف�ضات وفرق عمل حمرتفة تقوم على خدمتهم منذ و�ضولهم 
اإىل اأبوظبي وحتى مغادرتهم الدولة. ونّوه نائب رئي�س االحتاد بالتح�ضريات 
من  ح�ضرية  برعاية  املقبلة  البطوالت  يف  امل�ضارك  الوطني  للمنتخب  املكثفة 
الفرح  تكرار حلظات  "اأبطالنا عازمون على  وقييال:  �ضركة مبادلة لا�ضتثمار، 
يف  تاريخي  اإجنيياز  حتقيق  يف  وجناحهم  املا�ضية،  االأ�ضهر  خييال  ع�ضناها  التي 
االألعاب العاملية يف برمنجهام، وهدفهم احلفاظ على لقب بطولة العامل للعام 
الثالث على التوايل، ونلم�س ذلك عرب اجتهادهم يف التدريبات والتح�ضريات 
القادمن من  "نرحب ب�ضيوفنا  ب�ضحبة اجلهاز الفني."  واأ�ضاف الظاهري: 
بطولتن  اأقييوى  يف  والعبة  العب  اآالف  �ضبعة  ومب�ضاركة  العامل،  دول  خمتلف 

على اجندة ريا�ضة اجلوجيت�ضو يف جتربة ا�ضتثنائية على اأر�س وطن الت�ضامح 
واملحبة. ونتوجه اإىل جميع ال�ضركاء والرعاة وممثلي االإعام بال�ضكر واالمتنان 
على تعاونهم الدائم مع االحتاد يف تنظيم اأبرز البطوالت العاملية والتي تتطلب 
برنامج  من  وبناتنا  اأبناءنا  بال�ضكر  ونخ�س  العمل  فييرق  كل  من  كبريا  جهدا 

"اأو�ض�س" التطوعي" .

تطوير اللعبة
وتقدم خواكيم ثومفارت مدير عام االحتاد الدويل للجوجيت�ضو با�ضم االحتاد 
االإميييارات  دوليية  الر�ضيدة يف  الييقيييييادة  اإىل  واالمييتيينييان  ال�ضكر  بخال�س  اليييدويل، 
لرعايتها الكرمية لبطوالت العامل للجوجيت�ضو وم�ضاهمتها يف تطوير اللعبة 
مببادراتها  العاملية  اجلوجيت�ضو  عا�ضمة  اأبوظبي  اأ�ضبحت  حيث  العامل  حول 

وبطوالتها وبراجمها وقدراتها.

جناحا هائال
للجوجيت�ضو  العامل  لبطولة  اأبوظبي  ا�ضت�ضافة  حيال  بالفخر  وقال:" ن�ضعر 
للعام الثالث على التوايل، بكل كفاءة واقتدار، وذلك بف�ضل ما متلكه من بنية 
توفرها  التي  الفريدة  والتجربة  حديثة،  ريا�ضية  ومرافق  متكاملة،  ريا�ضية 
ل�ضيوفها وزوارها من وفود الدول والاعبن واالإدارين وال�ضياح. ولقد حققت 
منوذجا  اأبوظبي  وقدمت  هييائييًا،  جناًحا  البطولة  من  ال�ضابقتان  الن�ضختان 

يحتذى به يف ا�ضت�ضافة البطوالت."
وا�ضتقطابها  للجوجيت�ضو  العامل  لبطولة  املتزايدة  بال�ضعبية  ثومفارت  ونييّوه 
عدداً متزايداً من امل�ضاركن من جميع اأنحاء العامل، موؤكدا اأن هذا النمو الذي 
االألعاب  اإدراج اجلوجيت�ضو يف  اأبوظبي يف م�ضاعي  دور  البطولة يعك�س  ت�ضهده 

االأوليمبية. 

مكانة عاملية
اأبوظبي الريا�ضي  العام ملجل�س  اأكد �ضعادة عارف العواين االأمن  من ناحيته، 

اأن انعقاد بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�ضو للعام الرابع ع�ضر على 
التوايل برعاية كرمية من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل دليل على املكانة العاملية التي حتظى بها اأبوظبي كعا�ضمة 

ا�ضتثنائية لهذه الريا�ضة. 
ونوه باأن ا�ضت�ضافة الن�ضخة ال�ضابعة والع�ضرين من بطولة العامل للجوجيت�ضو 
املجل�س  ع�ضو  نهيان  اآل  زاييييد  بيين  حممد  بيين  خييالييد  ال�ضيخ  �ضمو  رعيياييية  حتييت 
ريادة  على  دليل  التنفيذي  اأبوظبي  مكتب  رئي�س  اأبوظبي،  الإميييارة  التنفيذي 

اأبوظبي اال�ضتثنائية يف ا�ضت�ضافة هذا املحفل العاملي الكبري.
بريا�ضة  االرتيييقييياء  يف  للجوجيت�ضو  االإميييييارات  احتييياد  بييجييهييود  الييعييواين  واأ�يييضييياد 
اجلوجيت�ضو وتو�ضيع قاعدة املمار�ضن من خال و�ضع اخلطط واالإ�ضرتاتيجيات 

املنا�ضبة، وهو ما �ضاهم يف اإبراز ا�ضم االإمارات كمطور عاملي للعبة. 

عالمة بارزة 
ال�ضوؤون  لقطاع  التنفيذي  املييدييير  اليييفيييزاري،  علي  �ضعيد  �ييضييعييادة  اأعييليين  بيييدوره 
الثقافة  دائييرة  تنظيم  اأبوظبي عن  وال�ضياحة  الثقافة  دائييرة  اال�ضرتاتيجية يف 
واليي�ييضييييياحيية اأبييوظييبييي لييلييحييي الييريييا�ييضييي بييالييتييزاميين مييع اإقيييامييية بييطييوالت �ضهر 
اأن ا�ضت�ضافة �ضهر اجلوجيت�ضو ميثل عامة بارزة �ضمن  اجلوجيت�ضو، موؤكدا 
على  ودليا  واملتنامية  املرموقة  العاملية  بالفعاليات  احلافلة  اأبوظبي  اأجندة 
االإمكانات الهائلة التي تتمتع بها االإمارة يف ا�ضت�ضافة اأبرز االأحداث والفعاليات 

الدولية.
احتاد  مييع  وبييالييتييعيياون  اجلوجيت�ضو،  بييطييوالت  دعييم  اإطيييار  الفزاري:"يف  وتييابييع 
االإمارات للجوجيت�ضو، تنظم دائرة الثقافة وال�ضياحة اأبوظبي احلي الريا�ضي 
الذي ميثل منطقة ترفيهية ريا�ضية متتميزة ت�ضتقطب الريا�ضين واجلماهري 
واالأ�ضر والعائات لا�ضتمتاع بتجارب مميزة، حيث ت�ضتمل على اأجهزة ريا�ضية، 
ومواقع ترفيهية، وركن للماأكوالت وامل�ضروبات ومنطقة خم�ض�ضة لاأطفال، 
الريا�ضي واأمناط  الن�ضاط  اإىل تعزيز  املبادرة  الدائرة من خال هذه  وتهدف 

احلياة ال�ضحية، والتاأكيد على اأهمية الريا�ضة يف املجتمع".

•• �أبوظبي-و�م

االأرجنتيني  املهاجم  �ضيكون  وكعادته  احلافلة  االحرتافية  م�ضريته  مييدار  على 
اأكيير من رقم قيا�ضي مهم  "35 عاما" على موعد مع  الييدويل ليونيل مي�ضي 

ميكنه حتقيقه خال بطولة كاأ�س العامل 2022 لكرة القدم. 
املنتخب  مييع  لييه  االأخيييري  �ضيكون   2022 مييونييديييال  اأن  مييوؤخييرا  مي�ضي  وك�ضف 
لاعب  اخلام�ضة  امل�ضاركة  �ضي�ضهد  باأنه  علما  العاملية،  البطولة  يف  االأرجنتيني 

يف البطولة. 
وكان مي�ضي، جنم بر�ضلونة ال�ضابق وباري�س �ضان جريمان حاليا، بداأ م�ضاركاته 
 2006 اأملانيا يف  يف بطوالت كاأ�س العامل من خال الن�ضخة التي ا�ضت�ضافتها 
اأمام  لكنه خ�ضر  بالربازيل   2014 ن�ضخة  النهائية يف  للمباراة  الفريق  وقيياد   ،

املنتخب االأملاين. 
وعلى مدار م�ضريته مع االأندية، والتي اقت�ضرت على بر�ضلونة االإ�ضباين حتى 
االألقاب  �ضان جريمان، ح�ضد مي�ضي كل  اإىل  انتقل  املا�ضي عندما  العام  �ضيف 
االأرقيييام  ميين  الييعييديييد  وحييقييق  بر�ضلونة  مييع  املمكنة  والييعيياملييييية  والييقييارييية  املحلية 

القيا�ضية التي يبدو بع�ضها �ضعب الو�ضول اإليه بالن�ضبة الأي العب. 
ولكن ظلت م�ضرية مي�ضي مع منتخب باده تفتقد اإىل التتويج املنا�ضب، وتعر�س 
الاعب النتقادات عديدة يف منا�ضبات خمتلفة بل اإنه ا�ضطر الإعان اعتزاله يف 
2016 بعد االإخفاق يف نهائي بطولة كاأ�س اأمم اأمريكا اجلنوبية )كوبا اأمريكا( 

و�ضياع فر�ضة جديدة لتحقيق لقبه االأول مع املنتخب االأرجنتيني. 
وبعدها بفرتة ق�ضرية، ا�ضتجاب مي�ضي لل�ضغوط الر�ضمية واجلماهريية وعدل 
برو�ضيا،   2018 مونديال  اإىل  االأرجنتيني  املنتخب  ليقود  االعتزال  قييرار  عن 

لكن احلظ العاثر الزمه جمددا وخرج مع الفريق من البطولة مبكرا. 
وحتى منت�ضف العام املا�ضي، الت�ضق املركز الثاين ولقب الو�ضيف كثريا مبي�ضي 
مع املنتخب االأرجنتيني حيث حل الاعب ثانيا مع الفريق يف 3 ن�ضخ من كوبا 
 2014 مونديال  نهائي  خ�ضر  كما  و2016  و2015   2007 اأعييوام  اأمريكا 

بالربازيل اأمام اأملانيا. 
لكن كوبا اأمريكا 2021 منحت مي�ضي لقبه االأول على االإطيياق مع املنتخب 
االأرجنتيني االأول يف البطوالت الكربى علما باأنه كان االأول لاأرجنتن اأي�ضا 
يف البطوالت الكربى منذ اأكر من ربع قرن وبالتحديد منذ فوز الفريق بلقب 

كوبا اأمريكا 1993. 
ما  كييل  ليحقق  املييونييديييال  بلقب  التتويج  �ييضييوى  ملي�ضي  متبقيا  يعد  مل  وبييهييذا، 

ي�ضتطيع العب اأن يحققه يف م�ضريته الكروية. 
 ،2022 ن�ضخة  يف  حتقيقه  اإىل  مي�ضي  ي�ضبو  اليييذي  اللقب  هييذا  جييانييب  واإىل 
اأول  اأكر من رقم قيا�ضي حيث ميكنه حتقيق  باإمكان الاعب حتقيق  �ضيكون 
املباراة  يف  م�ضاركته  حييال  امل�ضابقة  يف  لفريقه  البداية  �ضربة  مع  االأرقيييام  هييذه 
االأوىل اأمام املنتخب ال�ضعودي الأنه �ضي�ضبح اأول العب اأرجنتيني على االإطاق 

يخو�س 5 ن�ضخ من املونديال. 
خافيري  واليياعييب  ميييارادونيييا  دييجو  الييراحييل  اليياعييب  حاليا  مي�ضي  وييي�ييضييارك 

اأكر العبي االأرجنتن م�ضاركة يف املونديال بر�ضيد  ما�ضكريانو يف �ضدارة 
لكل منهم.  ن�ضخ   4

قيا�ضي  رقيييم  حتقيق  ملي�ضي  ميييكيين  للبطولة،  االأول  الييييدور  وخيييال 
�ضريفع  حيث  الييثيياثيية  املييبيياريييات  يف  م�ضاركته  حييال  اآخييير  اأرجنتيني 
مارادونا  متجاوزا  العامل  كاأ�س  بطوالت  يف  مباراة   22 اإىل  ر�ضيده 

)21 مباراة( وما�ضكريانو )20 مباراة( . 
واإذا جنح مي�ضي يف قيادة فريقه اإىل املربع الذهبي للبطولة، �ضيحقق 
رقما قيا�ضيا اآخر �ضرط امل�ضاركة يف جميع مباريات الفريق بالبطولة 
حييال خا�س  املونديال  مييبيياراة يف   26 اإىل  ر�ضيده  رفييع  حيث ميكنه 
النهائي اأو مباراة حتديد املركز الثالث متجاوزا بهذا الرقم القيا�ضي 

احلايل )25 مباراة( وامل�ضجل با�ضم االأملاين لوثار ماتيو�س. 
يف  اأهيييييداف   5 لت�ضجيل  مي�ضي  يييحييتيياج  االأهييييييداف،  ميي�ييضييتييوى  وعييلييى 
مونديال 2022 ليكون الهداف التاريخي للمنتخب االأرجنتيني يف 
تاريخ البطولة حيث �ضجل مي�ضي حتى االآن 6 اأهداف فقط مقابل 

باتي�ضتوتا.  جابرييل  ال�ضابق  للنجم  اأهداف   10
و ي�ضتحوذ مي�ضي بالفعل على لقب الهداف التاريخي للمنتخب 
ميييبييياراة دولية   164 هييدفييا يف   90 �ييضييجييل  االأرجيينييتييييينييي حيييييث 
الفريق يف  االأكيير م�ضاركة مع  اأي�ضا الاعب  االآن جعلته  حتى 

املباريات الدولية. 
 2014 قيييييا�ييضيييييا يف مييونييديييال  اأن حييقييق رقييمييا  ملييييي�ييضييي  �ييضييبييق  و 
بالربازيل عندما اأ�ضبح الوحيد الذي يحرز لقب اأف�ضل العب 
4 ميين مباريات تلك  املييبيياراة بن�ضخة واحيييدة وحييدث هييذا يف  يف 

الن�ضخة، التي توج فيها مي�ضي بجائزة الكرة الذهبية الأف�ضل 
منتخب  مييع  النهائية  املييبيياراة  خ�ضر  واإن  البطولة  يف  العييب 

باده اأمام اأملانيا.

مي�صي يف مونديال 2022.. حتد جديد و اأرقام قيا�صية منتظرة 

• الظاهري: الرعاية الكرمية لرئي�ض الدولة ت�صّكل احلافز الأهم والدافع الأكرب نحو ا�صتدامة التطور 
اأبوظبي ت�صاهم يف اإدراج اجلوجيت�صو يف الألعاب الأوملبية  جهود  • ثومفارت: 
الإمارات حقق نقلة نوعية كربى جعلته حديث العامل جوجيت�صو  • العواين: 

اجلوجيت�صو �صهر  جماهري  اإىل  اأبوظبي  هدية  الريا�صي  احلي  • الفزاري: 

مب�صاركة 7000 لعب ولعبة من 100 دولة حول العامل

االإعالن عن تفا�صيل �صهر اجلوجيت�صو يف اأبوظبي

•• دبي-و�م

اللجنة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�ييضييد  بيين  حممد  بيين  اأحييمييد  ال�ضيخ  �ضمو  يييرتاأ�ييس 
االأوملبية الوطنية وفد االإمارات امل�ضارك يف االجتماع الي 34 الأ�ضحاب ال�ضمو 
اخلليج  لييدول  التعاون  مبجل�س  االأوملبية  اللجان  روؤ�ييضيياء  وال�ضعادة  واملعايل 
العربية، والذي يعقد اليوم اجلمعة يف العا�ضمة ال�ضعودية الريا�س .. فيما 

عقد اأم�س اجتماع املكتب التنفيذي للجان االأوملبية اخلليجية.
وي�ضم الوفد معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفا�ضي وزير 
رئي�س  الوطنية  االأوملبية  اللجنة  لرئي�س  االأول  النائب  التعليم  و  الرتبية 
القا�ضمي،  �ضلطان  بيين  �ضامل  ال�ضيخ  املهند�س  ميين  وكييا  التنفيذي،  املكتب 
للجنة،  التنفيذي  املكتب  اأعيي�ييضيياء  الري�ضي  نا�ضر  اأحييمييد  الييدكييتييور  والييلييواء 
االإدارية  لل�ضوؤون  امل�ضاعد  العام  االأميين  �ضليمان  بنت  عزة  املهند�ضة  و�ضعادة 

واملالية للجنة االأوملبية، اإىل جانب حممد بن دروي�س املدير التنفيذي للجنة 
االأوملبية الوطنية.

من  العديد  اخلليجية  االأوملبية  اللجان  لروؤ�ضاء   34 الييي  االجتماع  وي�ضهد 
املو�ضوعات املهمة على جدول االأعمال منها هيئة ف�س املنازعات الريا�ضية 
اخلليجية، واللجان التنظيمية لاألعاب الريا�ضية، والتقرير اخلتامي لدورة 

االألعاب اخلليجية الثالثة بالكويت، ودورات االألعاب اخلليجية املقبلة.

اأحمد بن حممد بن را�صد يرتاأ�س وفد الدولة يف 
اجتماع روؤ�صاء اللجان االأوملبية اخلليجية بالريا�س

»واين روين« ي�صيد بجولة 
»دي بي ورلد« للجولف 

•• دبي-و�م

اأ�ضاد واين روين، اأ�ضطورة نادي مان�ض�ضرت يونايتد واملنتخب االإجنليزي لكرة 
"دي بي ورلد للجولف"، ودورها يف دعم الريا�ضة، مع توا�ضل  القدم، بجولة 
جمريا  عييقييارات  يف  �ضتقام  الييتييي  للمو�ضم  اخلتامية  للبطولة  الييتيينييازيل  الييعييد 

للجولف يف الفرتة من 17 اإىل 20 نوفمرب املقبل. 
بطل  به  يتوج  فاردون" الييذي  "هاري  كاأ�س  مع  تذكارية  �ضوراً  روين  والتقط 
املو�ضم، و"�ضوجلان" بطولة جولة "دي بي ورلد"، وذلك خال تواجدهما يف 
التي تقام حالياً الأكرب واأهييم حدث يف  جمل�س دبي خال اجلولة الرتويجية 
ريا�ضة اجلولف،  اأنييه من ممار�ضي  وك�ضف روين  الييعييامل.   ريا�ضة اجلولف يف 
ومت�ضدر  عاملياً  االأول  امل�ضنف  روري ماكلروي،  ال�ضمايل  و�ضديق لاإيرلندي 
بييي ورلد"، وقيييال : لعبت اجلييولييف مع  "دي  املييو�ييضييم احليييايل جلييوليية  تييرتيييييب 
ماكلروي عدة مرات عندما كان يف مان�ض�ضرت، كان من الوا�ضح للغاية كم هو 
بييارع.  واأ�ضاف االإجنليزي - الييذي يحر�س على زيييارة دبي ب�ضكل دائييم �ضنوياً 
برفقة عائلته - لقد ح�ضرت هنا عدة مرات على مدار ال�ضنوات املا�ضية واأحب 

دبي، وهنا مكان ميتلك جميع املقومات للجولف خ�ضو�ضاً املاعب املذهلة. 
مهمة فريق  يتوىل حالياً  الييذي  عاماً"،   37" الييي  اإبيين  اأن روين  بالذكر  جدير 
م�ضريته  خييال  باالألقاب  حافًا  �ضجًا  ميتلك  االإجنليزي،  يونايتد  �ضي  دي 
الكروية، حيث توج بلقب الدوري االإجنليزي املمتاز خم�س مرات، ودوري اأبطال 
اأوروبا، والدوري االأوروبي وكاأ�س االحتاد االإجنليزي وغريها الكثري، اإىل جانب 

م�ضاركاته الدولية مع املنتخب االإجنليزي. 



معلمة تخفي طالبًا يف منزلها لعامني
األقت ال�ضلطات االأمريكية القب�س على معلمة متهمة باإخفاء مراهق 
مفقود يف منزلها بوالية كاليفورنيا ملا يقرب من عامن بعد اأن عاد 
اإدارة  اأن  اإىل منزله ل�ضبب غري مفهوم. واأفاد بيان �ضحفي  الطالب 
�ضرطة ران�ضو كوردوفا األقت القب�س على هولغا كا�ضتيلو اأوليفاري�س 
"61 عاماً" فيما يتعلق باختفاء مايكل رامرييز الذي اختفى عندما 
كان يبلغ من العمر 15 عاماً. و يف 9 يونيو- حزيران، 2020اأبلغت 
عائلة مايكل عن فقده من منزله يف ران�ضو كوردوفا، كاليفورنيا. ويف 
11 مار�س -اآذار، وبعد عامن تقريباً، ُيزعم اأن مايكل، البالغ من العمر 
االآن 17 عاماً، قد عاود الظهور من جديد. و نقًا عن اأفراد االأ�ضرة، 
كان مايكل يقيم مع �ضديق �ضابق خال تلك الفرتة، وكانت املعلمة 
اأوليفاري�س  ال�ضلطات  ال�ضديق. واتهمت  اأوليفاري�س هي والدة ذلك 
 Alice Birney Waldorf-Inspired مدر�ضة  يف  تعمل  التي 
يف  وامل�ضاهمة  الييوالييدييين  عيين  االإخييفيياء  بق�ضد  قا�ضر  باحتجاز   K-8
يف  املييوحييدة  �ضاكرامنتو  مدينة  مييدار�ييس  دائييرة  وقالت  قا�ضر.  جنوح 
بيان لها "التهم املوجهة هي الأفعال ال عاقة لها بالواجبات املوكلة 
اإدارييية يف انتظار نتيجة حتقيق  اإجييازة  للمعلمة. مت و�ضع املعلمة يف 
املقاطعة". ومن املقرر اأن متثل اأوليفاري�س اأمام املحكمة يوم االثنن 
االتهامات  ب�ضاأن  التما�ضاً  كانت قد قدمت  اإذا  ما  يت�ضح  القادم، ومل 

املوجهة �ضدها، بح�ضب موقع بيبول.

�صيدة اأعمال ت�صتحوذ على م�صابقة ملكة جمال الكون 
التنفيذية  رئي�ضتها  اأن  جييلييوبييال  جيييييه.كيييييه.اإن  جمموعة  اأعييليينييت 
�ضيدة االأعمال التاياندية واملدافعة عن حقوق املتحولن جن�ضيا 
جمال  ملكة  منظمة  ا�ييضييرتت  "اآن" جيياكييراجييوتيياتيييييب  جيياكييابييوجن 
الكون مقابل 20 مليون دوالر، وهي املرة االأوىل التي متتلك فيها 
اأقطاب االإعييام يف  امييراأة م�ضابقة للجمال. وجاكراجوتاتيب من 
برامج  ميين  حملية  ن�ضخ  يف  وظييهييرت  م�ضاهريها،  واأحيييد  تاياند 
امتاك  اإن  وقالت  تانك".  رانواي" و"�ضارك  "بروجيكت  الواقع 
اأن  "اإ�ضافة ا�ضرتاتيجية قوية اإىل ملفنا"، م�ضيفة  هذه امل�ضابقة 

م�ضابقة ملكة جمال الكون تخطط للتو�ضع يف اآ�ضيا.
ملكة  منظمة  تديرها  التي  ال�ضنوية،  اجلمال  م�ضابقة  بث  ويتم 
جمال الكون و�ضارك يف ملكيتها دونالد ترامب بن عامي 1996 

و2002، يف 165 دولة وتقام منذ 71 عاماً. 

تفا�صيل  16 يوما يف البحر  لل�صباح لوي�س بوغ
راعي  بيييوغ،  لوي�س  االإجنييليييييزي  ال�ضباح  ق�ضاها  البحر  يف  يييومييا   16
ال�ضواطئ  ميين  بييداييية  االأحييميير  البحر  املييتييحييدة، يف  بييياالأمم  املحيطات 
ال�ضعودية و�ضواًل اإىل مدينة الغردقة امل�ضرية، يف مهمة بيئية خا�ضة 
للفت انتباه العامل باأهمية احلفاظ على ال�ضعاب املرجانية من تاأثري 
التغريات املناخية. وتاأتي هذه املخاطرة قبل 10 اأيام من انعقاد قمة 
املقبل،  ال�ضهر  امل�ضرية  ال�ضيخ  �ضرم  مدينة  ت�ضت�ضيفها  التي  امليينيياخ، 
االنبعاثات.  بخف�س  الدولية  التعهدات  تنفيذ  يف  عليها  ُيعّول  والتي 
وهي  املحيطات،  يف  احلييييياة  ميين  باملئة   25 املرجانية  ال�ضعاب  ومتثل 
النظام البيئي االأكر تنوعاً بيولوجياً على وجه االأر�س. وحظي بوغ 
با�ضتقبال ر�ضمي يف مدينة الغردقة، اإذ اأقامت هيئة تن�ضيط ال�ضياحة 
امل�ضرية حفل ا�ضتقبال خا�س لل�ضباح االإجنليزي لتهنئته على اإجنازه 
اأفقيا.  االأحمر  البحر  تعرب  التي  العامل،  يف  االأوىل  ال�ضباحة  برحلة 
وبداأت رحلة بوغ يوم 11 اأكتوبر املا�ضي حن غادر ال�ضواطئ ال�ضعودية، 
متجاوًزا 120 كيلومرًتا يف ع�ضون اأ�ضبوعن، حيث �ضبح يومياً قرابة 
انبعاثات الدول  10 كيلومرتات، بهدف لفت النظر ل�ضرورة خف�س 

ب�ضكل كبري، ومعاجلة اأزمة املناخ وحماية حميطات العامل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يبني ق�صرًا م�صتوحى من األعاب الفيديو بـ 7 ماليني دوالر
�ضمم خبري األعاب فيديو بريطاين ق�ضراً فاخراً عرب اأحد برامج الكمبيوتر م�ضتفيداً من خربته يف ت�ضميم األعاب 

الكمبيوتر وبتكلفة قدرت بنحو 6 ماين جنيه ا�ضرتليني )7 ماين دوالر(.
10300 قدم  اأب لت�ضميم ق�ضر زجاجي معا�ضر للغاية تبلغ م�ضاحته  وا�ضتخدم ديفيد بوت�ضون برنامج �ضكيت�س 

مربعة يف منطقة Over Alderley على بعد حوايل 17 ميًا من و�ضط مان�ض�ضرت.
ويتاألف الق�ضر من خم�س غرف نوم وثمانية حمامات واأربعة قاعات ا�ضتقبال، وله خلفية خلفية ال تقل اأهمية مع 

16 فداناً من منطقة �ضي�ضاير الريفية املورقة.
ويقول ديفيد الذي �ضمم مدموعة من االألعاب لباي �ضتي�ضن "كنت اأعي�س يف ويلم�ضلو، يف منزل من ثاثينيات 
اأتوق اإىل ابتكار �ضيء حديث حقاً. كنت اأعاين من اأجل العثور على قطعة اأر�س،  القرن املا�ضي، ولكني كنت دائماً 
املوقع  اكت�ضفت هذا  لذلك قمت برحات طويلة يف الريف حول مان�ض�ضرت، وا�ضتك�ضف الطرق اخللفية. كنت قد 
واأعجبت به، لذلك عندما مت طرحه للبيع ، كنت اأعرف اأنه هو ما اأبحث عنه. كانت االإطاالت البانورامية بزاوية 

270 درجة على �ضهل �ضي�ضاير والتال خلفها مذهلة للغاية، فقد جاء الت�ضميم ب�ضكل طبيعي بالن�ضبة يل".
ويف عام 2013، ا�ضرتى ديفيد املوقع - الذي جاء مبزرعة قدمية ومظلمة ومنخف�ضة ال�ضقف - مقابل حوايل 2.1 
مليون جنيه اإ�ضرتليني "2.5 مليون دوالر". وكانت خطوة حمفوفة باملخاطر للغاية مع ذلك، الأنها مل تاأت مع اإذن 

تخطيط لهدم املوقع احلايل وبناء منزل جديد.
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�صقر مبليون دوالر 
االجتماعي  التوا�ضل  علني على مواقع  ب�ضغف، مزاد  ال�ضقور  تابع حمبو 
لبيع �ضقر �ضاهن نادر يف ليبيا، و�ضل ثمنه اإىل 4 ماين دينار و700 األف 
"مليون دوالر تقريبا"، لتبقى ليبيا من اأكر دول العامل التي بيعت فيها 
ملوقع  ليبي  �ضقور  مربي  يو�ضحه  ما  وح�ضب  ال�ضقور.  من  االأنييواع  اأغلى 
الثانية  هي  طائل  مببلغ  ال�ضاهن  بيع  واقعة  فاإن  عربية"،  نيوز  "�ضكاي 
النوع  بيع هذا  يتم  وعييادة ما  دينار،  بيع �ضقر مبليون  �ضبقها  عييام،  خال 
ا�ضتغرق �ضاعات  باأثمان باهظة لندرة وجوده و�ضعوبة �ضيده. املزاد الذي 
اأنثى  نوع  ال�ضقر من  الأن  ال�ضقور،  اقتناء  تناف�ضا كبريا بن حمبي  �ضهد 
ح�ضب  النقية،  ال�ضاالت  ومن  العامل،  �ضقور  اأنييواع  اأ�ضهر  وهو  ال�ضاهن، 
�ضراء  بوقلة"  "حامت  يدعى  ليبي  اأعمال  رجييل  وا�ضتطاع  املربين.  و�ضف 
 4 اإىل  لييه و�ضلت  االأعيييين، بعد و�ييضييع قيمة  تييتييزاحييم حييولييه  اليييذي  ال�ضقر 
ماين و700 األف دينار. هو من الطيور القوية التي تتميز ب�ضرعتها يف 
املطاردات  وعند  ال�ضاعة،  يف  كم   55  -  40 بن  ما  الييطييريان؛ حيث يطري 
والتي ينق�س عليها من  الطيور متو�ضطة احلجم،  112 كم. ي�ضيد  تبلغ 

ارتفاعات عالية ما بن 300 اإىل 3000 مرت. 
�ضقر ال�ضاهن من الطيور امللهمة لهند�ضة الطريان الع�ضكري، و�ضممت 
هياكل طائرات على �ضكل ج�ضمه، واأ�ضيفت لها قدرات ت�ضبه قدرات �ضاهن 

يف ال�ضيد واالنق�ضا�س والهجوم.

ال�صجائر االإلكرتونية والعادية.. درا�صة تك�صف اأيهما اأخطر
خلطر  معر�ضون  االإلكرتونية  ال�ضجائر  مدخني  بيياأن  طبية  درا�ضة  اأفييادت 

االإ�ضابة باأمرا�س القلب مثل م�ضتخدمي ال�ضجائر العادية.
وت�ضبب ال�ضجائر االإلكرتونية تلفا م�ضابها لاأوعية الدموية مثل تدخن 
ب�ضكل  العمل  من  متكنها  عييدم  اأو  الدموية  االأوعييييية  تلف  حييال  ويف  التبغ. 

�ضحيح، ي�ضبح من ال�ضعب انتقال االأك�ضجن اإىل القلب واأع�ضاء اجل�ضم.
وح�ضبما ذكرت الدرا�ضة التي اأجراها باحثون يف جامعة كاليفورنيا، ون�ضرت 
االإلكرتونية  ال�ضجائر  تدخن  فيياإن  االأمريكية"،  القلب  "جمعية  مبجلة 
ي�ضعف وظيفة بطانة القلب، وبالتايل عجز االأوعية الدموية على االنفتاح 

بدرجة كافية لتزويد القلب واالأن�ضجة االأخرى بالدم الكايف.
الدم،  �ضيولة  على  وحتافظ  الدموية  االأوعييييية  البطانية  اخلايا  وتبطن 
وتنظم تدفقه، وتتحكم يف نفاذية جدار الوعاء الدموي عن طريق توليد 

اأوك�ضيد النيرتيك.
وميكن اأن يوؤدي تلف هذه اخلايا اإىل عدد ال يح�ضى من م�ضاكل القلب 

واالأوعية الدموية مثل ارتفاع �ضغط الدم ومر�س ال�ضريان التاجي.
ويف الدرا�ضة، مّت تعري�س فئران الثنن من الغازات الرئي�ضية املوجودة يف 
الكربون  جزيئات  اإىل  باالإ�ضافة  االإلكرتونية،  وال�ضجائر  الدخان  من  كل 

ثعبان يبتلع 
خم�صينية حية 

�ييييييضييييييهييييييدت ميييييقييييياطيييييعييييية جييييامييييبييييي 
املا�ضي  اجلييمييعيية  االإنيييدونييييييي�يييضييييييية 
بابتاع  متييثييلييت  غيييرييييبييية  حييييادثيييية 
ثييعييبييان عييميياق ليي�ييضيييييدة تييبييلييغ من 

العمر 54 عاما.
طوله  يبلغ  الييذي  الثعبان  وابتلع 
اأثناء  جييياهيييرا،  اجلييييدة  قييدمييا   22

جمعها للمطاط من اأحد املزارع.
قامت  فقدانها،  عن  االإبيياغ  وبعد 
املحليون  والييي�يييضيييكيييان  اليي�ييضييلييطييات 
بييالييبييحييث يف الييغييابيية الييقييريييبيية ملدة 
ثعبانا  ر�يييييضيييييدوا  حيييييييث  يييييوميييين، 
�ضخما مع انتفاخ كبري يف منطقة 
الييبييطيين، بييعييد مييييرور يييوميين على 

ت�ضجيل باغ باختفاء جاهرا.
"ديلي  �ضحيفة  ذكييييرت  وحيي�ييضييبييمييا 
قامت  فييقييد  الييربيييطييانييييية  �ضتار" 
الثعبان  بقتل  ال�ضرطة  من  قييوات 
بييحيير�ييس �ييضييديييد، ووجيييييدوا اجلدة 
ميتة يف اجلهاز اله�ضمي للزاحف 

العماق.
ووفيييق عييمييدة الييقييرييية الييتييي تنتمي 
اجلدة  توفيت  فقد  جيياهييرا،  اإليها 
بيييعيييدميييا عيي�ييضييهييا اليييثيييعيييبيييان، وقييييام 
ا�ضتمرار  مقدرا  الحقا،  بابتاعها 

هذه العملية ل�ضاعتن.
واأثارت حادثة مقتل اجلدة خماوف 
كثريين من �ضكان القرى املجاورة، 
حيييييث تيي�ييضييري تييقييارييير حمييلييييية اإىل 
ر�ضد عدد من الثعابن العماقة 
املحيطة  واملييينييياطيييق  اليييغيييابيييات  يف 
وابتاعها  اإقييياميييتيييهيييم،  بييياأمييياكييين 

لبع�س احليوانات.

وفاة الر�صام الفرن�صي 
ال�صهري بيري �صوالج

غّيب املوت، الر�ضام الفرن�ضي بيري 
�ييضييوالج، يف الييعييام الييثيياين بعد املئة 
بييعييد ميي�ييضييرية حافلة  مييين عيييميييره، 
ا�ضتهر فيها بلوحاته ذات الدرجات 
وقال  االأ�ييضييود.  اللون  املختلفة من 
�ضوالج،  لبيري  الييقييدمي  اليي�ييضييديييق 
األيييييفيييييِرد بييياكيييميييان، الييييييذي ييييرتاأ�يييس 
مييتييحييفيياً يييحييمييل ا�يييضيييم اليييفييينيييان يف 
خرب  "اإنه  فرن�ضا:  بجنوب  روديييز 
حميييييزن. لييقييد كيينييت اأحتييييييدث قبل 
�ضوالج،  كوليت  اأرمييلييتييه  مييع  قليل 
بعيد  اأييييام  قبل  معها  احتفل  التي 
زواجهما الثمانن"، وفق ما ذكرت 
وكيياليية فييرانيي�ييس بيير�ييس. وقيييال كبري 
لييدى �ضوالج يف �ضيت، منذ  اخلييدم 
وفاة  اإن  القعود،  حممد  عاما،   27

الر�ضام جنمت عن اأزمة قلبية.
اإميانويل  وعّلق الرئي�س الفرن�ضي 
ميييياكييييرون عيييرب تيييوييييرت عييلييى وفييياة 
"عرف كيف  اأنيييه  �ييضييوالج، مييعييتييربا 
االأ�ييضييود، عرب  اللون  اخييرتاع  يعيد 
باالإ�ضافة  منه.  ينبثق  النور  جعل 
اأعماله  ت�ضّكل  االأ�ييضييود،  اللون  اإىل 
كل  منها  ي�ضتمد  حييييية  ا�ييضييتييعييارات 
الثقافة،  وزيييرة  وراأت  االأمل".  منا 
رميا عبد امللك، اأن وفاته "خ�ضارة 
كبرية لعامل الفن ولفرن�ضا"، فيما 
لي"رحيل  النييغ  جيياك  �ضلفها  اأ�ييضييف 

اأحد كبار الفن".
اإليزابيث  الييوزراء،  رئي�ضة  ون�ضرت 
قالت  تييويييرت،  على  تغريدة  بيييورن، 
فيها اإن �ضوالج "يرتك وراءه نتاجا 
باأن  مذّكرة  للزمن"،  عابرا  هائا 
الر�ضام الراحل "اأعاد ابتكار اللون 
االأ�ضود ب�ضكل مذهل"، وا�ضفة اإياه 

باأنه "�ضيد االأ�ضواء".

حتريك حمطة الف�صاء لتجنب حطام رو�صي
اأن  )نا�ضا(  االأمريكية  والف�ضاء  الطريان  اإدارة  اأعلنت 
حمطة الف�ضاء الدولية حتركت من موقعها االثنن 
يقرتب  رو�ضي  ا�ضطناعي  قمر  حطام  لتجنب  املا�ضي 

منها.
باملحطة  املرتبطة  الدفع  حمركات  "نا�ضا" اإن  وقالت 
عملت ملدة تزيد على 5 دقائق االثنن املا�ضي لتحريك 
الرو�ضي  القمر  حييطييام  لتجنب  "مناورة"  يف  املحطة 

."1408 "كوزمو�س 
واأو�ييضييحييت اأنيييه "مل يييكيين هيينيياك تيياأثييري عييلييى عمليات 

حمطة الف�ضاء الدولية".
اأن يقرتب احلطام  ومن دون املناورة، كان من املتوقع 
مب�ضافة حوايل 5 كيلومرتات من املحطة، التي حتلق 

على ارتفاع نحو 400 كيلومرت عن �ضطح االأر�س.
ودمر القمر اال�ضطناعي الرو�ضي "كوزمو�س 1408" 
يف نوفمرب 2021 بعد اأن توقف عن العمل، مما اأ�ضفر 

عن �ضحابة من احلطام تتاألف من مئات القطع.
وهي   ،1998 عييام  الييدولييييية  الف�ضاء  حمطة  واأطييلييقييت 
ماأهولة با�ضتمرار منذ نوفمرب 2000 مبوجب �ضراكة 
كندا  اأي�ضا  وت�ضم  ورو�ضيا،  املتحدة  الييواليييات  تقودها 

واليابان و11 دولة اأوروبية.

غزال يت�صبب يف وفاة �صخ�صني بحادث 
لقي رجان حتفهما بعد اأن ا�ضطدمت �ضيارتان يف حادث 
ت�ضبب فيه على ما يبدو غزال يف هوكايدو ب�ضمال اليابان، 

ح�ضبما ذكرت ال�ضرطة املحلية.
االأربييعيياء و�ضمل �ضيارة فان �ضغرية  اأم�س  ووقييع احلييادث 

وحافلة يف بلدة �ضيبي�ضا بالقرب من كو�ضريو.
وتويف كل من �ضائق ال�ضيارة الفان والراكب بينما عر على 
�ضائق ال�ضاحنة فاقداً للوعي، وفقا لوكالة كيودو لاأنباء. 
وت�ضتبه ال�ضرطة يف اأن اإحدى املركبتن ا�ضطدمت بغزال 
اأو حاولت تفاديه قبل اأن ت�ضطدم باالأخرى. ومت العثور 
 4009 مييا جمموعه  ووقيييع  املييوقييع.  يف  نافقاً  غيييزال  على 
حوادث مرورية ب�ضبب الغزالن يف هوكايدو العام املا�ضي، 
ونوفمرب  االأول  -ت�ضرين  اأكييتييوبيير  يف  منها   %  40 وقييع 

-ت�ضرين الثاين، وفقاً ل�ضرطة هوكايدو.

ملاذا وظفت غوغل 200 راأ�س ماعز؟
اليي�ييضييركييات يف كيياليييييفييورنيييييا مبادرات  الييعييديييد ميين  بييييداأت 
�ضديقة للبيئة، ملنع انبعاثات الكربون وحماية البيئة من 
االأ�ضرار، وهذا ما فعلته غوغل عندما ا�ضتبدلت جزازات 
اجلاف  الع�ضب  من  للتخل�س  املاعز  من  بقطيع  الع�ضب 
حول مقر �ضركتها. ميتد جممع غوغل يف ماوننت فيو 
بوالية كاليفورنيا على م�ضاحة 12 فداناً، حيث يختلط 
الع�ضب واالأ�ضجار و�ضط العديد من املباين. ومثل معظم 
اأنحاء كاليفورنيا، يقع املقر الرئي�ضي ل�ضركة غوغل داخل 
 ،2009 عييام  ربيع  يف  ال�ضديد.  اجلييفيياف  دمييرهييا  منطقة 
ا�ييضييتيياأجييرت غييوغييل ميين �ييضييركيية مييوا�ييضييي حمييلييييية، حوايل 
اأ�ييضييبييوع، بهدف ال�ضماح لهذه  ملييدة  امليياعييز  200 راأ�يييس ميين 
احليوانات بتناول الع�ضب الزائد املحيط باأبنية ال�ضركة، 
التقليدية،  الع�ضب  جيييزازات  من  �ضو�ضاء  اأقييل  بطريقة 
اإ�ضافة اإىل اال�ضتغناء عن البنزين الذي تعمل عليه هذه 
يف  تطلقه  اليييذي  االأ�ييضييود  الييدخييان  ميين  والتقليل  االآالت 
املاعز كانت  ا�ضتئجار  اأن تكلفة  الهواء. وعلى الرغم من 
مماثلة اأو قريبة من تكلفة ا�ضتخدام اآالت جز الع�ضب، اإال 

اأنها اأقل اإ�ضراراً بالبيئة، بح�ضب �ضركة غوغل.

حتدي ال�صريط الال�صق يفجر عا�صفة جدل
"تيك توك"  حييذر خييرباء من خطورة حتد على من�ضة 
لييلييتييوا�ييضييل االجييتييميياعييي، يييقييوم امليي�ييضيياركييون فيييييه باإغاق 
عن  التنف�س  عملية  لتتم  النوم،  اأثناء  با�ضق  اأفواههم 

طريق االأنف فقط.
يف  امل�ضاعد  واالأ�ضتاذ  النوم  ا�ضطرابات  اأخ�ضائي  ون�ضح 
الطب ال�ضريري بكلية الطب بجامعة جنوب كاليفورنيا، 
بيياالمييتيينيياع عيين ممييار�ييضيية هيييذا التحدي،  دا�ييضييغييوبييتييا،  راج 
اأثناء  االنيي�ييضييدادي  النف�س  انقطاع  يعاين  ملن  وخ�ضو�ضا 

النوم.
اأنه لي�س كل من يعاين من انقطاع  واأ�ضار دا�ضغوبتا اإىل 
االأ�ضخا�س  يتوقف  كما  ذلييك،  يعرف  االن�ضدادي  النف�س 
متكرر  ب�ضكل  التنف�س  عيين  اليينييوم  با�ضطراب  امل�ضابون 
اأثناء الليل، وهناك اأكر من مليار بالغ يف جميع اأنحاء 
30 و69 عاما من املحتمل  اأعمارهم بن  العامل ترتاوح 

اأن يكونوا م�ضابن بهذه احلالة.

اكت�صاف جداريات اأثرية عمرها 2700 عام
الييعييراق االأ�ضبوع  �ييضييمييال  اآثييييار يف  عيير عييلييميياء 
 2700 عمرها  حجرية  نقو�س  على  املييا�ييضييي 
عام مل�ضاهد حرب واأ�ضجار من االإمرباطورية 

االآ�ضورية.
واكت�ضف فريق خرباء يف املو�ضل النقو�س على 
األواح رخامية، بينما كانوا يعملون على ترميم 
مييوقييع بييوابيية امليي�ييضييقييى الييتييي اجييتيياحييهييا تنظيم 

.2016 "داع�س" يف 
وقال فا�ضل حممد، مدير اأعمال الرتميم اإن 
الفريق فوجئ باكت�ضاف "8 منحوتات جدارية 

بها نقو�س ور�ضوم زينة وكتابات".
واأ�ضاف: "تظهر الكتابات اأن هذه اجلداريات 
بنيت اأو �ضنعت خال عهد امللك �ضنحاريب"، 
االآ�ضورية  االإمييرباطييورييية  اإىل ملك  اإ�ييضييارة  يف 
681 قبل  اإىل   705 اجلديدة الذي حكم من 

املياد.
ي�ضتعد  مقاتل  املكت�ضفة  املنحوتات  يف  ويظهر 
الإطاق �ضهم بينما تظهر اأ�ضجار النخيل على 

منحوتات اأخرى.
بوابات  اأكييرب  واحييدة من  امل�ضقى  بوابة  وكانت 
هذه  من  القدمية  االآ�ييضييورييية  املدينة  نينوى، 

املنطقة التاريخية لباد ما بن النهرين.
واجتاح تنظيم "داع�س" م�ضاحات �ضا�ضعة من 
2014 و�ضن حملة تدمري  العراق و�ضوريا يف 
تييقييدر بثمن يف  اأثييرييية ال  ممنهج على مييواقييع 

الدولتن.
وخيييرب املييتييطييرفييون مييتيياحييف ودميييييروا مواقع 

اأثرية مهمة يف �ضعيهم ملحو التاريخ.
بدعم  عييراقييييية  قييييوات  اأطييياحيييت   ،2017 ويف 
املتحدة يف  الييواليييات  تقوده  من حتالف دويل 
بعامن،  وبعدها  املتطرف،  بالتنظيم  املو�ضل 

خ�ضر التنظيم اآخر اأرا�س كان يحتلها.
وتعد اأرا�ضي العراق اليوم كانت مهدا لبع�س 
املواقع  اآالف  الييعييامل، وهيينيياك  امليييدن يف  اأقييييدم 
االأثرية يف اأنحاء الباد، حيث كان ال�ضومريون 

والبابليون واالآ�ضوريون يعي�ضون ذات يوم.

املمثلة الأمريكية �صوفيا وايلي حت�صر العر�ض الأول لفيلم نيتفليك�ض » مدر�صة اخلري وال�صر « يف وي�صتوود ، كاليفورنيا.ا ف ب

ريهانا تعاود ن�صاطها املو�صيقي 
االأغنية  تاأديتها  املو�ضيقي من خال  ن�ضاطها  ريهانا  العاملية  النجمة  تعاود 

بح�ضب  "مارفل" املرتقب،  لفيلم  الت�ضويرية  املو�ضيقى  الرئي�ضية �ضمن 
املو�ضة  عييامل  االأربييعيياء، بعدما حققت جنيياحييات يف  بيان �ضدر  اأفييياد  مييا 
وم�ضتح�ضرات التجميل ووالدة طفلها االأول. وبعد غياب �ضت �ضنوات 
كمغنية منفردة، ُت�ضدر الفنانة البالغة 34 عاماً اأغنية "ليفت مي اآب" 
التي �ضتكون �ضمن املو�ضيقى الت�ضويرية لفيلم "باك بانر: واكاندا 
بعد  العامل  اأنحاء  ال�ضينما يف خمتلف  دور  �ضتعر�ضه  فوريفر" الييذي 

اأغنية  اآخيير   2016 براين" عييام  ذي  اأون  "لوف  وكييانييت  اأ�ضبوعن. 
االأغنيات  ميين  الكثري  �ضاحبة  النجمة  وتييقييّدم  لريهانا.  ميينييفييردة 
ال�ضاربة بينها "اأمربيا" و"داميندز" عر�ضاً فنياً خال ا�ضرتاحة 
ما بن ال�ضوطن يف املباراة النهائية لبطولة كرة القدم االأمريكية 
)�ييضييوبييربييول( يف �ييضييبيياط-فييرباييير املييقييبييل، عييلييى مييا اأعييليينييت �ضركة 
يحظى  الذي  العر�س  لهذا  الرئي�ضي  الراعي  ميوزيك"،  "اآبل 

بجماهريية كا�ضحة وتاأثري مايل هائل.


