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الأزمة الأوكرانية تختلف عن الأزمة الكوبية

وزير الدفاع الربيطاين: لن اأتر�سح لرئا�سة الوزراء

حراك الختيار بديل لرتا�س.. وتقارير عن عودة �سيا�سية جلون�سون
باك�ستان.. اإق�ساء عمران خان من الرت�سح الأي انتخابات

•• �إ�سالم �أباد-وكاالت

النتخابات  جل���ن���ة  ا����س���ت���ب���ع���دت 
اجلمعة،  اأم�������س  ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة، 
رئ��ي�����س ال�����وزراء ال�����س��اب��ق عمران 
خ��ان، من ت��ويل من�سب ع��ام ملدة 
باإخفاء  اتهمته  كما  �سنوات،   5
الأ�سول، يف خطوة من املرجح اأن 
ال�سطرابات  تعميق  اإىل  ت���وؤدي 
للخرباء  ووف����ق����ا  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة. 
�سيفقد خان مقعده  القانونيني، 
ال��وط��ن��ي��ة مبوجب  اجل��م��ع��ي��ة  يف 

حكم جلنة النتخابات.
اأ�سهر  بعد  الأخ��ر  القرار  وياأتي 
م����ن ع�����زل ال�����ربمل�����ان خل�����ان من 

خالل ت�سويت بحجب الثقة.
وحث حزب عمران خان موالييه 
على النزول اإىل ال�سوارع للتنديد 

ال�سلمي بقرار اللجنة.

وتاأتي اخلطوة الأخرة قبل اأيام 
ع���ن م�سرته  اإع�����الن خ����ان  م���ن 
اإ�سالم  اإىل  انتظارها  ط��ال  التي 
رئي�س  ح���ك���وم���ة  لإج�����ب�����ار  اأب��������اد 
الوزراء �سهباز �سريف على اإجراء 

انتخابات مبكرة.

الئتالفية  احل��ك��وم��ة  وق���دم���ت 
جلنة  اإىل  ال���ت���م���ا����س���ا  ل�������س���ري���ف 
باتخاذ  م��ط��ال��ب��ا  الن���ت���خ���اب���ات، 
اإج�����راء ���س��د خ���ان ب��ت��ه��م اأن����ه باع 
ب�سكل غر قانوين هدايا الدولة 
ال���ت���ي ت��ل��ق��اه��ا م���ن روؤ�����س����اء دول 

اأخرى عندما كان يف ال�سلطة.
كما ات��ه��م خ��ان ب��اإخ��ف��اء الأم���وال 
ال���ت���ي ح�����س��ل ع��ل��ي��ه��ا ب��ب��ي��ع تلك 
ادعى  به،  الإطاحة  منذ  الهدايا. 
بحكومته  اأط���اح  �سريف  اأن  خ��ان 
مبوؤامرة اأمركية، ونفى كل من 

�سريف ووا�سنطن هذه املزاعم.
ال����ربمل����ان  �����س����وت  اأب������ري������ل،  ويف 
ل�������س���ال���ح حجب  ال���ب���اك�������س���ت���اين، 
ال��وزراء عمران  الثقة عن رئي�س 
اأدلوا  ن��ائ��ب��ا،   172 ب��واق��ع  خ���ان، 
عمران  ع��زل  ل�سالح  باأ�سواتهم 

خان.

 احلكومة اليمنية تخ�س�س 5 ماليني 
دوالر لدعم خطة اإنقاذ �سافر

•• �ليمن-وكاالت

اأعلنت احلكومة اليمنية، عن تخ�سي�س 5 ماليني دولر، لدعم خطة الأمم املتحدة 
ب�ساأن اإنقاذ الناقلة العائمة �سافر، قبالة �سواحل احلديدة غربي البالد.

جاء ذلك، يف كلمة لوزير املياه يف احلكومة توفيق ال�سرجبي، خالل اأعمال الدورة 
العا�سمة  يف  املنعقدة  البيئة  ���س��وؤون  عن  امل�سوؤولني  العرب  ال���وزراء  ملجل�س  ال�33 

امل�سرية القاهرة.
ودعا الوزير اليمني الأمم املتحدة اإىل العمل اجلاد والعاجل لتنفيذ خطتها املن�سقة 
والطارئة لإنقاذ �سافر، واإنهاء الكارثة البيئية املحتملة والو�سيكة التي قد يت�سبب 

بها اخلزان النفطي املتهالك.
وال�سهر املا�سي، اأعلنت الأمم املتحدة، ا�ستكمال جمع الأموال الالزمة للتعامل مع 

خزان �سافر، و�ست�ستمر عملية اإخالء اخلزانة 5 اأ�سهر كاملة.
 واملرحلة الأوىل من اخلطة الأممية، تقدر تكلفتها ب�80 مليون دولر، وتتمثل يف 

نقل حمولة )�سافر( من النفط اإىل �سفينة اأكرث اأماناً موؤقتا.
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مدينة ال�شيخ خليفة الطبية جتري عمليات 
ا�شتئ�شال للعقيدات الدرقية بالليزر

اأخبار الإمارات

اإذا فاز اجلمهوريون.. ماذا 
�شيحدث لتمويل اأوكرانيا؟

عربي ودويل

حمدان بن �شلطان يتوج الفائزين 
يف دولية “حماربي الإمارات” الـ 34

الفجر الريا�شي

الحتاد الأوروبي يبحث دعم كييف و�سط خماوف من نزوح جديد

ا�ستمرار املعارك باأوكرانيا.. انفجارات يف خاركيف وق�سف على خري�سون

رجال اإنقاذ اأوكرانيون يف اأحد املواقع التي تعر�ست للق�سف اأم�س

•• عو��سم-وكاالت

�سعى زع��م��اء الحت���اد الأوروب���ي، 
اأم�س اجلمعة، اإىل تعزيز دعمهم 
الرئي�س  حذر  اأن  بعد  لأوكرانيا 
ف����ول����ودمي����ر زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي من 
اإث����ارة هجرة  اأن رو���س��ي��ا حت���اول 
ج��م��اع��ي��ة ل��الج��ئ��ني م���ن خالل 
للطاقة  التحتية  البنية  تدمر 

يف بالده التي دمرتها احلرب.
الأوروبية  القمة  م�سروع  ودع���ا 
ال����ف����وري  ال����وق����ف  اإىل  اإي���������ران 
يف  ع�سكريا  رو�سيا  ح��رب  ل��دع��م 
التي  العقوبات  اأوكرانيا، ويدعم 
لدعمها  ط���ه���ران  ���س��د  ����س���درت 

رو�سيا ع�سكريا.
اأ�سهر   8 م���ن  ي���ق���رب  م���ا  وب���ع���د 
ا���س��ت��ه��دف��ت رو�سيا  م��ن احل����رب، 
الطاقة  حمطات  متزايد  ب�سكل 
وحمطات املياه والبنية التحتية 
اأوكرانيا  يف  الأخ���رى  الرئي�سية 
وطائرات  ���س��اروخ��ي��ة  ب�����س��رب��ات 
يكافح  ذلك،  م�سرة. يف غ�سون 
الحت���اد الأوروب����ي م��ع تداعيات 
التخل�س  اإىل  ال������س�����ط�����رار 
والنفط  الغاز  من  عاجل  ب�سكل 
ال���رو����س���ي، ح��ي��ث ت��غ��ذي احلرب 

ارتفاع الأ�سعار وتوتر ال�سوق.

وب�����ول�����ت�����اف�����ا وك�������روف�������وغ�������راد 
ونيكولييف.

اأوك��ران��ي��ا ال��ت��ي تعر�ست  وك��ان��ت 
بنيتها التحتية للق�سف وتواجه 
اجلنوب  يف  ال��رو���س��ي��ة  ال���ق���وات 
قلقها،  ع���ن  اأع���رب���ت  وال�������س���رق، 
اخل���م���ي�������س، م����ن اح���ت���م���ال فتح 
ج��ب��ه��ة ج��دي��دة يف ال�����س��م��ال من 

بيالرو�سيا.
وات����ه����م ال���رئ���ي�������س الأوك����������راين 
كلمة  يف  زيلين�سكي  فولودمير 
اأم�����ام املجل�س  ُب��ع��د  األ��ق��اه��ا ع���ن 
الأوروب�������ي، رو���س��ي��ا ال��ت��ي تعاين 
منذ  اجل����ب����ه����ة  ع����ل����ى  ه������زائ������م 
�سبتمرب، بتحويل �سبكة الكهرباء 
معركة”  “�ساحة  الأوك���ران���ي���ة 
جوية  ب�سربات  ا�ستهدافها  عرب 
اق���راب ف�سل  ال��ب��الد م��ع  ل�سل 
الدول  زيلين�سكي  ال�ستاء.ودعا 
كييف  ت���زوي���د  اإىل  الأوروب�����ي�����ة 
تطوراً  اأك�����رث  ج���وي���ة  ب���دف���اع���ات 
العقوبات  م���ن  م���زي���د  وف���ر����س 
الق���ت�������س���ادي���ة ع���ل���ى م��و���س��ك��و.
وات����ه����م ال���رئ���ي�������س الأوك���������راين، 
بتلغيم  الرو�س  اخلمي�س،  م�ساء 
الطاقة  ل��ت��ول��ي��د  حم���ط���ة  ����س���د 
الكهرمائية يف منطقة خر�سون 

بجنوب اأوكرانيا.

�سيارة مت�سررة وازدحام مروري 
ل��ل��م��رك��ب��ات ال��ت��ي ت��ن��ت��ظ��ر عبور 
ال���ن���ه���ر. وذك������رت ال�����س��ل��ط��ات يف 
لإجالء  تخطط  اأن��ه��ا  خر�سون 
األ���ف �سخ�س  50 و60  ب��ني  م��ا 

خالل الأيام ال�ستة املقبلة.
ال�سلطات  اأع��ل��ن��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن 
الأوكرانية حالة التاأهب اجلوي 
يف �ست مناطق يف اأوكرانيا، وهي 
وت�سرنيغيف  واأودي�������س���ا  ك��ي��ي��ف 

وهي  مدنيني،  اإج���الء  لعمليات 
تهمة نفتها كييف.

لرو�سيا،  املوالية  القوات  وحثت 
امل����دن����ي����ني على  م�����ن ج���ه���ت���ه���ا، 
الي�سرى  ال�سفة  اإىل  الن��ت��ق��ال 
القوات  ت�سّن  فيما  دن��ي��رب  لنهر 
م�ساًدا.  ه��ج��وًم��ا  الأوك����ران����ي����ة 
وت�����س��ف ك��ي��ي��ف ه����ذا ال���ن���وع من 
“تهجر”.  باأنه  ال�سكان  اإج��الء 
�سور  ال��رو���س��ي  التلفزيون  وب���ّث 

زابوريجيا  بانفجارات  اخلا�سة 
اأولك�سندر  امل��ن��ط��ق��ة  ح��اك��م  م��ن 
احل�سول  يت�سن  ومل  ���س��ت��اروخ. 

على مزيد من التفا�سيل.
املوالية  ال�سلطات  واّتهمت  ه��ذا 
خر�سون  م��ن��ط��ق��ة  يف  مل��و���س��ك��و 
بجنوب اأوكرانيا اجلمعة القوات 
الأوكرانية بقتل 4 اأ�سخا�س عرب 
فوق  اأنتونيف�سكي  ج�سر  ق�سف 
ُي�ستخدم  ك��ان  ال��ذي  دنيرب،  نهر 

الع�سكرية  العملية  وا���س��ت��م��رت 
اأم�س  اأوك����ران����ي����ا،  يف  ال��رو���س��ي��ة 
اجل���م���ع���ة، ح��ي��ث ت���ق���وم وح����دات 
مبحاولة  ال��رو���س��ي  اجلي�س  م��ن 
املناطق  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة  ب�����س��ط 
كييف  ت�ستمر  فيما  الأوك��ران��ي��ة، 
اأرا�سيها  ا���س��ت��ع��ادة  حم���اول���ة  يف 

بدعم من الغرب.
امليدانية،  ال��ت��ط��ورات  اآخ����ر  ويف 
اإن  الأوك��ران��ي��ة،  ال�سلطات  قالت 
هزت  الن���ف���ج���ارات  م��ن  �سل�سلة 
وزابوريجيا،  خاركيف  مدينتي 
ال���ي���وم اجل��م��ع��ة، وذل����ك ب��ع��د اأن 
كثفت القوات الرو�سية �سرباتها 
ال�������س���اروخ���ي���ة ع���ل���ى اأوك����ران����ي����ا 
املا�سية  ال��ق��ل��ي��ل��ة  الأ���س��اب��ي��ع  يف 
للطاقة  م���ن�������س���اآت  م�����س��ت��ه��دف��ة 

الكهربائية.
وق���ال اإي��ه��ور ت��ري��خ��وف، رئي�س 
ال�سواريخ  اإن  خ��ارك��ي��ف،  بلدية 
اأ����س���اب���ت م���ن�������س���اأة ���س��ن��اع��ي��ة يف 
املدينة، م�سيفا اأن رجال الإنقاذ 
بعد  الأ���س��رار  حجم  يقّيموا  مل 
اإ�سابات.  وق���وع  م��ن  ي��ت��اأك��دوا  اأو 
اأوليه  اأخ�����رى، ق���ال  ن��اح��ي��ة  م��ن 
منطقة  ح���اك���م  ���س��ي��ن��ي��ج��وب��وف 
اأ�سخا�س  خم�سة  اإن  خ��ارك��ي��ف، 
املعلومات  ت��وف��ر  ومت  اأ���س��ي��ب��وا. 

•• بغد�د-وكاالت

ب��ع��د ع���ام م���ن الن�سداد  ال��ع��راق��ي��ون  ف��ي��م��ا ي��رق��ب 
الوزراء  رئي�س  تقدمي  جل�سة  عقد  موعد  ال�سيا�سي، 
لت�سكيلة  ال�����س��وداين،  �سياع  حممد  املكلف  ال��ع��راق��ي 
اأعلن  الثقة،  ملنحها  الربملان  اأم��ام  ال��وزاري��ة  حكومته 
ال�سوداين،  تفوي�س  ع��ن  بيان  يف  التن�سيقي  الإط���ار 
اختيار الوزارات من ح�سة الإطار، وا�ستثناء حقيبتي 

الداخلية والدفاع من املحا�س�سة.
وجاء يف البيان اأن: الإطار التن�سيقي فو�س ال�سوداين 
اآخ��ري��ن جدد،  اق���راح  اأو  املر�سحني  ب��ني  ب��الخ��ت��ي��ار 
واأنه مت تفوي�س رئي�س الوزراء املكلف اأي�سا بتدوير 

الوزارات بني املكونات اأو داخل املكون، وا�ستثناء وزارات 
الداخلية والدفاع من املحا�س�سة وتر�سيح �سخ�سيات 
مدنية اأو ع�سكرية، مبا ي�سمن حتقيق حكومة خدمة 

فاعلة تتفق مع الربنامج الوزاري.
اأمر  هي  ال��وزاري��ة  املحا�س�س���ة  اأن  مراقب������ون  ي��رى 
توافقية  املقبل���ة  احلكوم�������ة  ك���ون  ي��ف��ر���س��ه  واق���ع 
وال�سنة  ال�س�����يعة  الثالث،  الرئي�س������ية  املكونات  بني 
والأكراد، وهو ما لن يغره احلديث عن طرح جملة 
والنتق�����اء  تلك  اأو  ال����وزارة  ه������ذه  ل�س����غل  مر�سحني 

من بينهم.
و اعتربوا طرح الإط��ار لهذا الأمر كما واأنه التفاف 

كالمي و�سعاراتي على واقع املحا�س�سة ال�سائد.

قاذفات اأمريكية تهبط يف غوام لردع اخل�سوم وطماأنة احللفاء

درا�سة لـ »تريندز« تك�سف »ح�سابات الربح واخل�سارة 
يف املوقف ال�سيني جتاه احلرب الرو�سية على اأوكرانيا«

•• �أبوظبي – �لفجر:

�سل�سلة  من   18 ال�  العدد  وال�ست�سارات  للبحوث  تريندز  مركز  اأ�سدر 
الأ�سداد:  بني  الوقوف  »دبلوما�سية  بعنوان:  ا�سراتيجية«،  »اجتاهات 
ح�سابات الربح واخل�سارة يف املوقف ال�سيني جتاه احلرب الرو�سية على 
اأن احلرب الرو�سية - الأوكرانية  اأكدت الدرا�سة اجلديدة  اإذ  اأوكرانيا«، 
الإمكان  التي حتاول قدر  الدول  ل�سيا�سات بع�س  مثلت منطقة حرجة 
باجتاه  امليل  وع��دم  ال�سراع  اأط��راف  مع  متوازنة  على م�سالح  احلفاظ 
اأو  لرو�سيا  التاأييد  اإظهار  ناحية جتنب  �سواء من  تبّن�ي موقف منحاز، 

الإدانة لها.                                                                 )التفا�سيل �س10(

•• �لفجر -فريد كابالن

 - ترجمة خرية �ل�سيباين

احلرب  تتحول  اأن  احتمال  دف��ع 
اإىل حرب  رو���س��ي��ا  ت�����س��ن��ه��ا  ال��ت��ي 
اإىل  املراقبني  من  العديد  نووية 
ا�ستح�سار هذه احللقة الرئي�سية 

من احلرب الباردة.
 وم�������ع ذل��������ك، ف��������اإن احل���ال���ت���ني 

خمتلفتان متاًما.
ال�سواريخ  اأزم�����������������ة  اأن  ي��ب�����������������دو 
الكوبية عل كل ال�سفاه، ويف وقت 
ميالدها  ل��ع��ي��د  مت���اًم���ا  م��ن��ا���س��ب 

ال�ستني.
ح����ذر ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي جو 
اأن  م����ن  اأك����ت����وب����ر،   6 يف  ب����اي����دن 

   

خالل 20 يومًا.. االإمارات ت�سهد 
حراكًا ثقافيًا تت�سدره 3 فعاليات كربى 

•• �أبوظبي-و�م

ت�سهد الإمارات خالل الأيام املقبلة حراكا ثقافيا حافال بالأحداث والفعاليات 
التي تر�سخ مكانتها نقطة جذب للمبدعني والكّتاب واملثقفني من خمتلف 
املنطقة.   م�ستوى  على  الأوىل  الثقافة  وجهة  ح�سورها  ويعزز  العامل  دول 
تتمثل يف  ثقافية كربى  فعاليات   3 يوما   20 الإم���ارات خالل  وت�ست�سيف 
اأبوظبي، ومعر�س ال�سارقة الدويل للكتاب، واأ�سبوع دبي  القمة الثقافية يف 
للت�سميم 2022، التي �ستمثل من�سة عاملية ملناق�سة اأبرز الق�سايا املتعلقة 
بالأدب والفكر وكافة الفنون والإبداعات الإن�سانية.  وتنطلق غداً )الأحد( 
اأ�سلوب  “الثقافة  �سعار  حتت  الثقافية  القمة  من  اخلام�سة  ال��دورة  اأعمال 
قطاع  م�ستقبل  ل�ستك�ساف  وذل��ك  باأبوظبي،  ال�سعديات  م��ن��ارة  يف  حياة” 
الثقافة ومناق�سة احللول الثقافية الإبداعية لأبرز الق�سايا العاملية امللحة 

التي توؤثر على العامل اليوم.                               )التفا�سيل �س7(

الن�سخة  ُتطلق  زايد  بن  حممد  جامعة   
الثالثة من برناجمها التنفيذي 6 نوفمرب 

•• �أبوظبي-و�م

اأعلنت جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�سطناعي عن اإطالق الن�سخة 
من  ثلثهم  م�����س��وؤوًل   45 مب�ساركة  التنفيذي  برناجمها  م��ن  الثالثة 
العن�سر الن�سائي.  وينطلق الربنامج يوم 6 نوفمرب املقبل وتبلغ مدته 
الذكاء  حول  مقدمة  منها  اأ�سا�سية،  مو�سوعات  ويغطي  اأ�سبوعاً   12
والإدراك  والقت�ساد،  الآلة  وتعّلم  ال�سطناعي  والذكاء  ال�سطناعي، 
اأخالقيات  اإىل  اإ�سافة  وال��ذك��اء،  الب�سري  والإدراك  وال��ذك��اء،  اللغوي 

الذكاء ال�سطناعي، وعلم الروبوتات.                      )التفا�سيل �س2(

وزير الدفاع الربيطاين يتحدث حول جمريات النتخابات

•• لندن-وكاالت

الدفاع الربيطاين بن  قال وزي��ر 
ل��ن يخو�س  اإن���ه  وال����س اجلمعة 
ال�����س��ب��اق ع��ل��ى خ��الف��ة ل��ي��ز ترا�س 
واإنه  ل���ل���وزراء  رئ��ي�����س  من�سب  يف 
مييل نحو دعم بوري�س جون�سون، 

رئي�س الوزراء ال�سابق.
اخلمي�س،  ت��را���س  ا�ستقالة  وب��ع��د 
يف  ق�ستها  اأ���س��اب��ي��ع  ���س��ت��ة  لتنهي 
ال�����س��ل��ط��ة، ي���ح���اول ال���راغ���ب���ون يف 
تاأييد  ع��ل��ى  خ��الف��ت��ه��ا احل�����س��ول 
100 نائب من حزب املحافظني 
ال�سباق  خ��و���س  م��ن  يتمكنوا  ك��ي 
يغر  اأن  احل������زب  ي����اأم����ل  ال������ذي 

حظوظه املتعرثة
وع�����ق�����ب ت�����ق�����دمي ل����ي����ز ت�����را������س، 
ل���س��ت��ق��ال��ت��ه��ا م���ن م��ن�����س��ب��ه��ا بعد 
انتخابها، بداأت يف  من  يوما   44
حملة  اجلمعة،  اأم�����س  بريطانيا، 
البحث عن �سخ�سية لتويل رئا�سة 
اأبعد  اأ�سبوع على  احلكومة خالل 
�سخ�سية  اأي  تعلن  مل  فيما  ح��د، 

تر�سحها ر�سميا حتى الآن.
املناف�سة  اأن يخو�س  املتوقع  ومن 
الأ�سبق  املالية  املن�سب وزير  على 

فقط  اأ�سابيع  �سّتة  بعد  م�سبوقة 
وزراء  رئ��ي�����س  من�سب  ت��رك��ه  م��ن 

بريطانيا.
اأن  ك�����س��ف  تاميز”  “ذي  ت��ق��ري��ر 
احللفاء  م����ن  ط���ل���ب  ج���ون�������س���ون 
�ساعده  الذي  والفريق  واملانحني 
العاّمة  الن��ت��خ��اب��ات  ال��ف��وز يف  يف 
حملته  اإدارة   ،2019 ل����ع����ام 

اجلديدة.
ع����ودة  اأن  اإىل  ال���ت���ق���ري���ر  ول���ف���ت 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  اإىل  جون�سون 
�ستوؤّدي اإىل مزيد من النق�سام يف 
 3 ا�ستعداد  حزب املحافظني، مع 

نواب على الأقل لرك احلزب.
اأع���ل���ن رئي�س  ف��ي��م��ا  ي���اأت���ي ذل����ك 
العموم  مبجل�س  اخل��زان��ة  جلنة 
ال�����ربي�����ط�����اين م����ي����ل �����س����راي����د، 
لرئا�سة  ���س��ون��اك  ل��ري�����س��ي  دع��م��ه 
ح������زب امل���ح���اف���ظ���ني واحل���ك���وم���ة 
ا�ستقالة  بعد  املقبلة  الربيطانية 

ليز ترا�س.
تغريدة عرب  واأو���س��ح �سرايد يف 
�سوناك  ري�����س��ي  اأن  “توير” 
�سيعالج القت�ساد، ويعيد توحيد 
يف  جديد  من  و�سي�سعه  احل��زب، 

التناف�س ال�سيا�سي.

الدفاع  ووزي����رة  ���س��ون��اك،  ري�سي 
لكن  م���وردون���ت،  بيني  ال�����س��اب��ق��ة 
عودة  اأي�سا  ي�سهد  رمب��ا  ال�سباق 
ب��وري�����س ج��ون�����س��ون ال�����ذي متت 
عندما  ي��ول��ي��و  يف  ب���ه  الإط����اح����ة 
جماعية  ب�سورة  وزراوؤه  ا�ستقال 

لإجباره على التنحي.

 30 اأن  املحلي  الإع�����الم  وذك�����ر 
اأع��ل��ن��وا دعمهم  ن��ائ��ب��ا حم��اف��ظ��ا 
لزعامة احلزب،  لعودة جون�سون 
يف وق������ت �����س����دد وزي��������ر ال����دف����اع 
اليوم  وال�������س  ب���ن  ال���ربي���ط���اين 
اأن����ه ل���ن ير�سح  اجل��م��ع��ة، ع��ل��ى 
ال���������وزراء، لكنه  رئ��ي�����س  مل��ن�����س��ب 

�سيدعم جون�سون اأي�سا يف زعامة 
حزب املحافظني.

ويف ال�سياق، اأفادت �سحيفة “ذي 
تاميز« The Times الربيطانية 
ترا�س،  ل��ي��ز  ا���س��ت��ق��ال��ة  ب��ع��د  اأن�����ه 
جون�سون  بوري�س  �سلفها  ي�ستعّد 
غر  �سيا�سية  ع���ودة  حتقيق  اإىل 

•• و��سنطن-وكاالت

)بي1-بي(  ق�����اذف�����ات  ه���ب���ط���ت 

الأمركي  اجل��و  ل�سالح  التابعة 
لطائرات  ن�سر  ث��اين  غ��وام يف  يف 
امل�����دى يف اجل���زي���رة هذا  ب��ع��ي��دة 
ال��ع��ام و���س��ط ت��وت��ر اإق��ل��ي��م��ي اإزاء 
كوريا  تكون  اأن  واحتمال  تايوان 
ال�����س��م��ال��ي��ة ع��ل��ى و����س���ك اإج�����راء 

جتربة نووية جديدة.
واأك�������������د اجل�����ي�����������س الأم�������رك�������ي 
ب�����س��ك��ل موؤقت  ال���ط���ائ���رات  ن�����س��ر 
ال����ه����ادئ  امل����ح����ي����ط  م���ن���ط���ق���ة  يف 
فرقة  مهمة  اإط��ار  يف  الأمركية 
عمل القاذفات يوم اخلمي�س، بعد 
يوم من اإعالن مواقع اإلكرونية 
ت����ق����وم ب���ر����س���د ال����ط����ائ����رات عن 
املحلية  ق��واع��ده��ا  اإق��الع��ه��ا م��ن 
امل��ت��ح��دة. وردا على  ال��ولي��ات  يف 
املهمة  ك���ان���ت  اإذا  ع���م���ا  ������س�����وؤال 
اإىل  ر���س��ال��ة  ت��وج��ي��ه  اإىل  ت��ه��دف 
املتحدث  ق��ال  ال�سمالية،  ك��وري��ا 
الأمركية  ال��دف��اع  وزارة  ب��ا���س��م 

تهديد الرئي�س فالدمير بوتني 
يف  النووية  الأ�سلحة  با�ستخدام 
اأث�����ار اح��ت��م��ال حدوث  اأوك���ران���ي���ا 

ال��ربي��غ��ادي��ر جرنال  ال��ب��ن��ت��اغ��ون 
اإن  اإف����ادة �سحفية  راي���در يف  ب��ات 
مفادها  ر�سالة  اإر�سال  هو  هدفها 
من  قريبة  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن 
ح��ل��ف��ائ��ه��ا و���س��رك��ائ��ه��ا ل�����ردع اأي 

ا�ستفزاز حمتمل.
وجود  م���ن  ال���ه���دف  اأن  واأ�����س����اف 
الوليات  اأن  اإظهار  هو  القاذفات 
على  اأي�سا  القدرة  لديها  املتحدة 
اأي  ب��ع��م��ل��ي��ات ع��امل��ي��ة يف  ال���ق���ي���ام 
وقت. وقال �سابط يف اجلي�س اإن 
تلعب  القاذفات  عمل  فرقة  مهام 
اخل�سوم  ردع  يف  ح��ا���س��م��ا  دورا 
قراراتهم،  وحت�����دي  امل��ح��ت��م��ل��ني 
مل��ا ذك��رت��ه روي���رز. واأجرت  وفقا 
كوريا ال�سمالية عددا قيا�سيا من 
العام،  هذا  ال�ساروخية  التجارب 
اإط�����الق �ساروخ  ب��ي��ن��ه��ا  ك���ان م���ن 
ال��ي��اب��ان. وي��ق��ول م�سوؤولون  ف��وق 
بيونغيانغ  اإن  و�سول  وا�سنطن  يف 
ل�ستئناف  اأي�����س��ا  م�ستعدة  ت��ب��دو 
الأوىل  للمرة  ال��ن��ووي��ة  ال��ت��ج��ارب 

منذ عام 2017.
واأجرت كوريا ال�سمالية 6 جتارب 

ل�سالح اجلو الأمركي يف غوام يف 
ثاين ن�سر لطائرات بعيدة املدى 
يف اجلزيرة هذا العام و�سط توتر 
اأن  واحتمال  تايوان  اإزاء  اإقليمي 
تكون كوريا ال�سمالية على و�سك 

اإجراء جتربة نووية جديدة.
واأك�����د اجل��ي�����س الأم����رك����ي ن�سر 
الطائرات ب�سكل موؤقت يف منطقة 
امل��ح��ي��ط ال���ه���ادئ الأم���رك���ي���ة يف 
اإطار مهمة فرقة عمل القاذفات 
ي�����وم اخل���م���ي�������س، ب���ع���د ي�����وم من 
اإع���الن م��واق��ع اإل��ك��رون��ي��ة تقوم 
اإقالعها  ع��ن  ال��ط��ائ��رات  ب��ر���س��د 
من قواعدها املحلية يف الوليات 
اإذا  املتحدة. وردا على �سوؤال عما 
توجيه  اإىل  ت��ه��دف  املهمة  ك��ان��ت 
قال  ال�سمالية،  كوريا  اإىل  ر�سالة 
الدفاع  وزارة  ب��ا���س��م  امل���ت���ح���دث 
الأمركية البنتاغون الربيغادير 
ج��رنال ب��ات راي��در اإن هدفها هو 
اإر�سال ر�سالة مفادها اأن الوليات 
حلفائها  م����ن  ق���ري���ب���ة  امل���ت���ح���دة 
ا�ستفزاز  اأي  ل�����ردع  و���س��رك��ائ��ه��ا 

حمتمل.

اأزمة  منذ  م�سبوقة  كارثة” غر 
ال�سواريخ الكوبية وكينيدي.

 )التفا�سيل �س11(
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احلرب يف اأوكرانيا:

ما الذي ميكن اأن نتعلمه من اأزمة ال�سواريخ الكوبية...؟

ترقب حلكومة عراقية جديدة.. والتحا�س�س الوزاري يحتد
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اأخبـار الإمـارات

حمدان بن زايد يزور املواطن �ساري بلو�س املزروعي
•• �لظفرة-و�م:

 زار �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة املواطن �ساري بلو�س املزروعي وذلك مبنزله يف مدينة زايد 

مبنطقة الظفرة.
نهيان..  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  بزيارة  امل��زروع��ي  ورح��ب 
اأ�سرته بزيارة �سموه الكرمية وت�سريفه  معرباً عن �سعادته واأفراد 

لهم.
عمق  تعك�س  التي  ال��ودي��ة  الأح��ادي��ث  احل�سور  م��ع  �سموه  وت��ب��ادل 
العالقات احلميمة التي تربط القيادة الر�سيدة باملواطنني ومدى 
اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحر�سها على متابعة �سوؤون حياتهم 

اأن يحفظ قيادتنا واأن  وتلم�س احتياجاتهم، �سائلني اهلل عز وجل 
يدمي على بالدنا اأمنها وعزها وا�ستقرارها.

راف��ق �سموه خ��الل ال��زي��ارة معايل ال��ل��واء رك��ن طيار ف��ار���س خلف 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�س  اأبوظبي  �سرطة  عام  قائد  املزروعي 
الدكتور حممد  اأبوظبي و�سعادة  الثقافية والراثية يف  والربامج 
اأحمد  و�سعادة  لالإ�سكان  اأبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  الهاملي  را�سد 
مطر الظاهري مدير مكتب �سمو ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
امل��ن�����س��وري وك��ي��ل دي���وان ممثل احل��اك��م يف  و���س��ع��ادة نا�سر حممد 
بلدية  ع��ام  مدير  املن�سوري  علي  حممد  و�سعادة  الظفرة  منطقة 
مدير  املن�سوري  �سيف  ح��م��دان  العقيد  و���س��ع��ادة  الظفرة  منطقة 

مديرية �سرطة منطقة الظفرة.

االإمارات واالأردن يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون يف 7 جماالت للتنمية االجتماعية

لتمكني املراأة اجتماعياً واقت�سادياً 
جمال  يف  ال���ت���ع���اون  اإىل  اإ����س���اف���ة 
والربامج  وال�سيا�سات  الت�سريعات 
الجتماعية  ب��ال��ت��ن��م��ي��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
وامل���وؤ����س�������س���ات���ي���ة ل���ل���م���راأة وت���ب���ادل 

تعقد يف كال الدولتني.
اأكدت  الأ�سرية  التنمية  ويف جمال 
املعلومات  ت��ب��ادل  اأه��م��ي��ة  امل���ذك���رة 
وال���ت�������س���ري���ع���ات واخل����������ربات بني 
على  للوقوف  املتخ�س�سة  الكوادر 

التوعية  وم������ب������ادرات  اخل��������ربات 
امل�ساواة  ق�سايا  لدعم  الجتماعية 
والتوازن بني اجلن�سني واحلد من 

العنف �سد املراأة.
وح���ر����س���ت امل�����ذك�����رة ع���ل���ى اإب�������راز 

والدرا�سات  الأبحاث  نتائج  اأح��دث 
يف البلدين يف جمال الأ�سرة ، كما 
الزيارات  تن�س املذكرة على تبادل 
الدولتني  جتربتي  على  لالطالع 
ال�سغرة  امل�������س���روع���ات  جم����ال  يف 

•• دبي-و�م:

عي�سى  بنت  ح�سة  م��ع��ايل  وق��ع��ت   
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزي�����رة  ب��وح��م��ي��د 
وم������ع������ايل اأمي����������ن امل����ف����ل����ح وزي������ر 
الأردين  الج���ت���م���اع���ي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
م��ذك��رة ت��ف��اه��م ح���ول ال��ت��ع��اون يف 
بني  الجتماعية  التنمية  ���س��وؤون 
واململكة  الإم����ارات  دول��ة  حكومتي 
الأردن�����ي�����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ت�����س��م��ل 7 
ومتكني  ت����اأه����ي����ل  ه�����ي  جم��������الت 
الهمم"  "اأ�سحاب  الإع���اق���ة  ذوي 
املنتجة  والأ�سر  الأ�سرية  والتنمية 
الجتماعية  وال��رع��اي��ة  واحل��م��اي��ة 
املواطنني"  "كبار  امل�سنني  ورعاية 
العام  ال���ن���ف���ع  ذات  واجل���م���ع���ي���ات 

وامل�ساعدات الجتماعية.
م�ساركة  خ��الل  امل��ذك��رة  توقيع  مت 
بنت عي�سى بوحميد  معايل ح�سة 
للمكتب   77 ال������دورة  اأع���م���ال  يف 
ال�سوؤون  وزراء  ملجل�س  التنفيذي 
الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ع��رب ال��ت��ي عقدت 
يومي 19 و20 اأكتوبر اجلاري يف 

اململكة الأردنية الها�سمية.

من  املنتجة  الأُ���س��ر  تنمية  اأه��م��ي��ة 
خ���الل ت���ب���ادل ال��ب��ل��دي��ن اخل���ربات 
ال��ف��ن��ي��ة يف جمال  وال���س��ت�����س��ارات 
ال��ت��م��ك��ني الق���ت�������س���ادي وامل���ع���ريف 
لهذه الأ�سر اإىل جانب التعاون يف 
اإقامة املعار�س ملنتجات هذه الأ�سر 
املتميزة اإىل جانب تبادل اخلربات 
جمالت  يف  والأب��ح��اث  والدرا�سات 
ومتناهية  ال�������س���غ���رة  امل�������س���اري���ع 
ال�سغر املدّرة للدخل املادي وكذلك 

برامج الأُ�سر املنتجة.
وت��ط��رق��ت م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م اإىل 
الجتماعية  وال��رع��اي��ة  احل��م��اي��ة 
ت���ب���ادل اخل����ربات  ع��ل��ى  ��ت  ن�����سّ اإذ 
جمال  يف  والت�سريعات  والدرا�سات 
الأطفال جمهويل الن�سب ومن يف 
وكذلك  البديلة.  والأ���س��ر  حكمهم 
ال��درا���س��ات يف جمال  نتائج  ت��ب��ادل 
الأحداث  وتاأهيل  ورع��اي��ة  حماية 
الجتماعية  احلماية  وموؤ�س�سات 
وال�ستفادة من التجارب الناجحة 

يف هذا املجال.
ويف ما يخ�س رعاية امل�سنني "كبار 
اإىل  امل��ذك��رة  ت��ط��رق��ت  املواطنني" 

وتاأتي املذكرة يف اإطار تعزيز العمل 
امل�سرك  ال���ع���رب���ي  الج���ت���م���اع���ي 
ال�سقيقني  ال���ب���ل���دي���ن  وج�����ه�����ود 
ل���ر����س���ي���خ ال����ع����الق����ات وال���ت���ع���اون 
ال�سعبني  م�سلحة  فيه  ملا  الثنائي 
م���ن خ����الل ت���ب���ادل اخل������ربات ول 
الجتماعية  امل����ج����الت  يف  ���س��ي��م��ا 

والتنموية.
وركزت مذكرة التفاهم على تبادل 
ما  يف  واملمار�سات  التجارب  اأف�سل 
يخ�س تاأهيل ومتكني ذوي الإعاقة 
خالل  م���ن  الهمم"  "اأ�سحاب 
ال���زي���ارات والط����الع ع��ل��ى جتارب 
والتاأهيل  ال��رع��اي��ة  يف  ال��دول��ت��ني 
واأحدث  اخل��ربات  من  وال�ستفادة 
تنظم  التي  والت�سريعات  القوانني 
وا�ستعرا�س  املجال  ه��ذا  يف  العمل 
عملية  يف  ال���ن���اج���ح���ة  ال����ت����ج����ارب 
ال��ه��م��م ف�ساًل  اأ���س��ح��اب  ت��وظ��ي��ف 
والإ�سدارات  املعلومات  تبادل  عن 
والربامج  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  العلمية 
املوؤمترات  يف  وامل�����س��ارك��ة  ال��ذك��ي��ة 
العمل  وور����س  العلمية  وال��ن��دوات 
اخل��ا���س��ة مب��ج��ال ال��ت��اأه��ي��ل والتي 

اأهمية تبادل اخلربات وال�سيا�سات 
الفئة  ه������ذه  ب����رع����اي����ة  اخل����ا�����س����ة 
اجلمعيات  ب��ني  التعاون  وت�سجيع 
العاملة يف دولة الإم��ارات واململكة 
الأردنية الها�سمية يف جمال خدمة 

امل�سنني "كبار املواطنني".
ذات  اجل����م����ع����ي����ات  وب���خ�������س���و����س 
ال��ن��ف��ع ال���ع���ام اأك����د اجل��ان��ب��ان على 
واملبادرات  اخل��ربات  تبادل  اأهمية 
امل�سوؤولية  وف��ع��ال��ي��ات  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
يف  التعاون  ع��ن  ف�ساًل  املجتمعية 
جمال الت�سريعات وال�سيا�سات ذات 

العالقة.
وتناولت املذكرة التفاهم امل�ساعدات 
م�ساركة  على  ت  ون�سّ الجتماعية 
واأف�سل  وال��ت�����س��ري��ع��ات  اخل�����ربات 
املمار�سات يف دولة الإمارات والأردن 
العمل  ع��ل��ى  ال��ق��ادري��ن  يف مت��ك��ني 
امل�ساعدات  م��ن  امل�ستفيدين  م��ن 
وت��اأه��ي��ل��ه��م ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى عمل 
ومبادرات  جت���ارب  على  والط���الع 
ال��ب��ل��دي��ن يف اإي���ج���اد م�����س��ادر دخل 
برامج  من  للم�ستفيدين  اإ�سافية 

امل�ساعدة الجتماعية.

••  �أبوظبي-�لفجر:�سرطة اأبو ظبي ت�سارك يف تاأمني  مهرجان »ليوا للتمور « بالظفرة

بدورته   للتمور  ليوا  وم���زاد  مهرجان  ت��اأم��ني  يف  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ت�سارك 
ليوا  اأكتوبر اجل��اري يف مدينة   24 اإىل   15 الفرة من  اجل��دي��دة خ��الل 

مبنطقة الظفرة.
واأكد العقيد حمدان �سيف املن�سوري، مدير مديرية �سرطة منطقة الظفرة، 
بقطاع الأمن اجلنائي ، حر�س املديرية على امل�ساركة الفاعلة يف خمتلف 
الفعاليات التي ت�سهدها منطقة الظفرة و ت�سهيل اإجراءات دخول وخروج 
الزوار للمهرجان ، وتوفر عدد من الدوريات ال�سرطية لت�سهيل ان�سيابية 

احلركة املرورية لزيارة موقع املهرجان و�سمان �سالمة اجلمهور . 
 وي�سارك يف املهرجان كال من  اإدارة مرور الظفرة  التابعة ملديرية املرور 
املرورية  للتوعية  برو�سورات  توزيع  تت�سمن  واأن�سطة   والدوريات بربامج 
لزوار املهرجان حول اأهميه التقيد بالتعليمات والأنظمة املرورية، ويعر�س 
ال�سرطة  العامة �سيارات  املرا�سم والعالقات  ب��اإدارة  ال�سرطي  ق�سم املوروث 
القدمية من نوع"لندروفر" والتى ا�ستخدمت يف بدايات تاأ�سي�س �سرطة 
�سمن  ال�سرطة  ا�ستخدمتها   بور�س   ن��وع  من  ريا�سية  �سيارة  و  اأبوظبي  
مهام عملها يف العام 1979 وهي واحدة من �سمن جمموعة من ال�سيارات 

الكال�سيكية  التي تتبع ل�سرطة اأبوظبي.

انطالق القمة الثقافية يف اأبوظبي 23 اأكتوبر

املعر�س الوطني للتوظيف يختتم فعالياته

•• �أبوظبي-و�م:

اأبوظبي  ال��دورة اخلام�سة من القمة الثقافية  اأبوظبي فعاليات   تنطلق يف 
�سعار  حتت  اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  تنظمها  التي   2022
القادة  اأب��رز  من   180 عن  يزيد  ما  مب�ساركة  حياة"  اأ�سلوب  "الثقافة 
م�ستقبل  ل�ستك�ساف  وذل��ك  العامل  اأنحاء  من  الثقايف  احلقل  يف  العاملني 
قطاع الثقافة ومناق�سة احللول الثقافية الإبداعية لأبرز الق�سايا العاملية 
امللحة التي توؤثر على العامل اليوم. تعقد القمة يف منارة ال�سعديات باأبوظبي 
تبني  و�ست�ستك�سف مفهوم  اأكتوبر اجل��اري   25 اإىل   23 الفرة من  خالل 
اأعمال ي�سم جمموعة متنوعة من  الثقافة جتربة حية من خالل جدول 
الكلمات الرئي�سية واجلل�سات احلوارية واملحا�سرات والعرو�س التقدميية 
واملباحثات لنخبة من القادة الثقافيني والفنانني و�سناع القرار والباحثني 
املمثل  البارزين  املتحدثني  قائمة  ت�سم  واملبدعني.  والربويني  واملفكرين 
املعماري  واملهند�س  ن��وح  تريفور  ال�سهر  التلفزيوين  وامل��ذي��ع  الكوميدي 
احل��ائ��ز على اجل��وائ��ز ف��ران��ك ج��ري وث��الث��ة روؤ���س��اء دول �سابقني فخامة 

يو�سيبوفيت�س  اإيفو  وفخامة  ال�سابق  ليتوانيا  رئي�سة  جريبو�سكايتو  داليا 
رئي�س كرواتيا ال�سابق وفخامة جوي�س باندا رئي�سة مالوي ال�سابقة ومعايل 
نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�سباب واملهند�س املعماري ال�سهر 
الرئي�س  اإيال وايزمان وتيم مارلو  ال�سرعي  ومدير م�سروع هند�سة الطب 
التنفيذي ومدير متحف الت�سميم يف لندن وهاريف ما�سون الرئي�س واملدير 

التنفيذي ل� "اأكادميية الت�سجيل" وغرهم من ال�سخ�سيات الأخرى.
وقال معايل حممد خليفة املبارك رئي�س دائرة الثقافة وال�سياحة–اأبوظبي: 
"تعد القمة الثقافية اأبوظبي منتدى للحوار والنقا�س وتبادل املعرفة وو�سع 
ال�ساعدين  وجنومنا  واملفكرين  ال���روؤى  اأ���س��ح��اب  تربط  التي  ال�سيا�سات 

باجلمهور من كافة اأنحاء العامل من ال�سباب اإىل �سناع القرار.
واأ�سافت : "يدور �سعار القمة ’الثقافة اأ�سلوب حياة‘ حول �سياغة م�ستقبل 
وتعزيز  املجتمعات  ت��ق��دم  يف  وي�سهم  النا�س  ح��ي��اة  ي��رثي  و�سامل  م�ستدام 
لدعم  اأب��وظ��ب��ي  تبذلها  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ود  ف��خ��ورون  نحن  ال��ن��م��و..  م�ستويات 
التعاون الإبداعي واملتنوع على املدى الطويل مع �سركاء القمة وامل�ساركني 

من جميع اأنحاء الإمارة وحول العامل".

•• �ل�سارقة-و�م:

اأختتمت م�ساء اأم�س الأول يف مركز اإك�سبو ال�سارقة فعاليات الن�سخة ال� 24 
رع��اي��ة �ساحب  اأق��ي��م حت��ت  ال��ذي   2022 للتوظيف  الوطني  املعر�س  م��ن 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
ال�سارقة حمققاً جناحاً  ، وبدعم من غرفة جتارة و�سناعة  ال�سارقة  حاكم 
متميزاً يف تعزيز فر�س التوا�سل بني خريجي اجلامعات والكوادر الوطنية 
الطموحة وال��وزارات واملوؤ�س�سات واجلهات احلكومية واخلا�سة امل�ساركة يف 
التخ�س�سات  العديد من  نوعية يف  فر�سا وظيفية  احل��دث  ط��رح  احل��دث. 
الهند�سية والإدارية وتقنية املعلومات وخدمة العمالء وقطاعات امل�سارف 

وور�س  املهني  والتطوير  التدريب  ب��رام��ج  جانب  اإىل  وال�ستثمار  واملالية 
العمل التي �سهدها احلدث على مدار ثالثة اأيام واأغنت معارف امل�ساركني 
باأبرز اخلربات املطلوبة يف �سوق العمل وكيفية كتابة ال�سرة الذاتية والآلية 

املثلى للتقدم للوظائف وطرق التخطيط املمنهج للم�سار الوظيفي.
واأو�سح �سعادة �سيف حممد املدفع الرئي�س التنفيذي ملركز اإك�سبو ال�سارقة 
تلبي احتياجات  رائ��دة  بعد عام من�سة  املهم عاماً  املعر�س يوا�سل دوره  اأن 
�سوق العمل من الكوادر املواطنة نظراً ملا يوفره من فر�س متنوعة ونوعية 
جانب  اإىل  وتطلعاتهم  وم��ه��ارات��ه��م  لهم  التعليمي  امل�ستوى  م��ع  تتنا�سب 
متكينهم من التعرف عن قرب على واقع واحتياجات �سوق العمل ووظائف 

امل�ستقبل.

جامعة حممد بن زايد ُتطلق الن�سخة الثالثة من برناجمها التنفيذي 6 نوفمرب
•• �أبوظبي-و�م

اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن زايد 
اإطالق  ع��ن  ال�سطناعي  للذكاء 
برناجمها  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  الن�سخة 
م�سوؤوًل   45 مب�ساركة  التنفيذي 

ثلثهم من العن�سر الن�سائي. 
وينطلق الربنامج يوم 6 نوفمرب 
اأ�سبوعاً   12 م��دت��ه  وتبلغ  املقبل 
ويغطي مو�سوعات اأ�سا�سية، منها 
مقدمة حول الذكاء ال�سطناعي، 
والذكاء ال�سطناعي وتعّلم الآلة 
اللغوي  والإدراك  والق���ت�������س���اد، 
الب�سري  والإدراك  وال�����ذك�����اء، 
اأخالقيات  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال���ذك���اء، 
وعلم  ال�����س����ط����ن����اع����ي،  ال�����ذك�����اء 

الروبوتات. 
ي���ق���ّدم  ال�����ربن�����ام�����ج،  ن���ه���اي���ة  ويف 
امل�����س��ارك��ون امل�����س��اري��ع ال��ت��ي عملوا 
والتي  جم��م��وع��ات،  �سمن  عليها 
م�سكالت  درا������س�����ة  اإىل  ت����ه����دف 
ن���واج���ه���ه���ا ع���ل���ى اأر���������س ال����واق����ع 
اإىل  واق����راح ح��ل��ول لها ا���س��ت��ن��اداً 

الذكاء ال�سطناعي. 
امل�����س��اق��ات خ���رباء عامليون  وي��ق��ّدم 
من قادة الذكاء ال�سطناعي، من 
زينغ  اإري����ك  ال��ربوف��ي�����س��ور  بينهم 

مقعدين  بتخ�سي�س  ال��ربن��ام��ج 
جم��ان��ي��ني اأح��ده��م��ا مل�����س��ارك من 
والثاين  ح��ك��وم��ي��ة  غ���ر  م��ن��ظ��م��ة 
لآخ����ر م��ن ���س��رك��ة ن��ا���س��ئ��ة، وذلك 
التجربة  ه������ذه  اإت�����اح�����ة  ب����ه����دف 
جمال  يف  ال���ف���ري���دة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ملجموعة  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
م��ت��ن��وع��ة م��ن اأ���س��ح��اب اخل���ربات 

ووجهات النظر املتميزة. 
�سلطان  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  وق�����ال 
ال�سناعة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن 
رئي�س  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن زايد 
للذكاء ال�سطناعي، ، وجمموعة 
من الأ�ساتذة واخلرباء مبن فيهم 
ال��ربوف��ي�����س��ور م��اي��ك��ل ج������وردان، 
اإيفرو�س،  األيك�سل  والربوفي�سور 
ري��������دي،  راج  وال�����ربوف�����ي�����������س�����ور 
�سوهام،  ي�����واف  وال���ربوف���ي�������س���ور 
�سولكوف،  ب��رن��ارد  والربوفي�سور 
وال�����ربوف�����ي�����������س�����ور ب����ي����ر اآب�����ي�����ل، 
غولدبرغ،  ك���ني  وال���ربوف���ي�������س���ور 

والربوفي�سور توم ميت�سل. 
وت����ت����م����ي����ز ه��������ذه ال���ن�������س���خ���ة من 

بن  حممد  جامعة  اأم��ن��اء  جمل�س 
زاي�����د ل���ل���ذك���اء ال����س���ط���ن���اع���ي: " 
بناء  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  ي��ه��دف 
ال�سطناعي  ال�����ذك�����اء  ق��������درات 
يتما�سى  مبا  املتقدمة  والتقنيات 
القيادة  وت���وج���ي���ه���ات  روؤي�������ة  م����ع 
الر�سيدة، وي�سرنا اإطالق الن�سخة 
الثالثة من الربنامج الذي يوؤدي 
مكانة  ت��ع��زي��ز  يف  رئ��ي�����س��ي��اً  دوراً 
يف  للتمّيز  دول��ي��اً  م��رك��زاً  اأبوظبي 
جمال الذكاء ال�سطناعي خا�سة 

يف جمايل البحث والبتكار". 
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اأخبـار الإمـارات

جامعتا االإمارات والعني تعززان اآفاق التعاون البحثي خلدمة املجتمع

مدينة ال�سيخ خليفة الطبية جتري عمليات ا�ستئ�سال للعقيدات الدرقية بالليزر

•• �لعني - �لفجر

العربية  الإم���ارات  جامعة  ناق�ست 
امل��ت��ح��دة وج��ام��ع��ة ال��ع��ني  التعاون 
اجتماعاً  املوؤ�س�ستني  بني  البحثي 
بح�سور  ال�����ع�����ني  ج����ام����ع����ة  م������ع 
ال���دك���ت���ور غ���ال���ب عو�س  الأ����س���ت���اذ 
ال��رف��اع��ي، رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة العني،  
اأح���م���د مراد  والأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور 
العلمي،  للبحث  امل�����س��ارك  ال��ن��ائ��ب 
الكليات ومدراء  وع��دد من عمداء 
مقر  يف  اجل��ام��ع��ت��ني  يف  الإدارات 
تعزيز  �ُسبل  لبحث  العني،  جامعة 

الأ���س��ت��اذ الدكتور  اأك��د   م��ن جانبه 
اأن ال��ل��ق��اء ج���اء يف  اأح���م���د م����راد ، 
امل�سرك  التعاون  اإط��ار بحث �سبل 
لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 
اجلامعتني  دور  ل��ت��ع��زي��ز  ،وذل�����ك 
اأكادميية  م��ك��ان��ة  م��ن  مل��ا مت��ل��ك��ان��ه 
التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  ب��ني  م��رم��وق��ة 
، وال����ع����م����ل ع����ل����ى دع����م  ال������ع������ايل 
يف  وامل�ساهمة  الوطنية  التوجهات 
التنمية  اأهداف وموؤ�سرات  حتقيق 
ال��وط��ن��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة  م���ن خالل 
والفعاليات  الأن�������س���ط���ة  ت��ن��ظ��ي��م 
املحلية والدولية، وتبادل اخلربات 

ال���س��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��اأت��ي تلبية 
الر�سيدة  ح��ك��وم��ت��ن��ا  ل���ت���وج���ه���ات 
ال�سراتيجية  ال�سراكات  بتعزيز 
ال��ت��ع��ل��ي��م ،ومبا  ل���س��ي��م��ا يف ق��ط��اع 
والربامج  اخلطط  حتقيق  يخدم 
اللقاء  اأن  اإىل  م�����س��راً  ال��وط��ن��ي��ة، 
امل�سركة  ال���روؤى  تعزيز  يف  �ساهم 
البحثية  امل�������س���اري���ع  جم������الت  يف 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ت��خ��دم  ال��ت��ي 
م��ن خ��الل ط��رح ب��رام��ج م�سركة 
املحلي، وت�ساهم يف  تخدم املجتمع 
وال�سعوبات  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة 
وو���س��ع احل��ل��ول وامل��ق��رح��ات، من 

الربامج البحثية امل�سركة  ، ومبا 
يخدم الدولة واملجتمع، وفتح اآفاق 
الطلبة  اأم��ام  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
لكت�ساب  التدري�س  هيئة  واأع�ساء 
خمتلف  يف  واخل��������ربات  امل����ع����ارف 
امل���ج���الت الأك���ادمي���ي���ة ال��ت��ي تعزز 
تاأدية  اجل��ام��ع��ت��ني يف  م��ك��ان��ة  م���ن 
مبخرجات  ال��وط��ن��ي��ة  ر���س��ال��ت��ه��م��ا 
تطور  رك�����ب  ت����واك����ب  اأك����ادمي����ي����ة 

تقنيات وخمرجات التعليم.
ال���دك���ت���ور غالب   واأك������د الأ����س���ت���اذ 
ال��ل��ق��اء بني  اأن  ال��رف��اع��ي،  ع��و���س 
اجلامعتني يعزز من اآفاق ال�سراكة 

املجتمع  تهم  ق�سايا  تبني  خ��الل 
م��ن خ���الل مت��وي��ل ه���ذه البحوث 

من قبل اجلامعات .
واأ�ساف اأن جامعة العني لديها 6 
من  ك��ب��راً  ع���دداً  ت�ستقطب  كليات 
اأكادميية  تخ�س�سات  يف  الطلبة 
نوعية تلبي الطموحات للدرا�سني 
بكفاءات  ال���ع���م���ل  ����س���وق  ،وت����رف����د 
وخمرجات عالية اجلودة، وموؤكداً 
اأن جامعة المارات تبقى اجلامعة 
معها  وال��ت��ع��اون  ال��رائ��دة  الوطنية 
الإ�سراتيجية  لل�سراكات  من��وذج 

الوطنية . 

العقيدات  اإح������دى  يف  ت�����س��خ��م��اً 
والأذن  الأن�������ف  ج������راح  ف����اق����رح 

واحلنجرة ال�ستئ�سال بالليزر.
ال���س��ت��ئ�����س��ال ب��ال��ل��ي��زر ه��و اإج���راء 
عقيدات  حجم  تقليل  ي�ستهدف 
ال���غ���دة ال��درق��ي��ة احل��م��ي��دة التي 
ت��ت�����س��ب��ب ب��ظ��ه��ور اأع����را�����س. وقد 
يف  �سعوبة  العقيدات  تلك  ت�سبب 
بعدم  �سعور  اأو  البلع  اأو  التنف�س 
الإح�سا�س  اأو  الرقبة  يف  ال��راح��ة 
تنفيذ  ي��ت��م  وق���د  غ��ري��ب،  بج�سم 

الإجراء لأ�سباب جتميلية.

•• �أبوظبي-�لفجر:

ال�سيخ  مدينة  يف  الأط��ب��اء  جن��ح   
ال�سحية  املن�ساأة  الطبية،  خليفة 
ال����ت����اب����ع����ة ل���������س����رك����ة اأب����وظ����ب����ي 
"�سحة"،  ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
يف  ال�سحية  للرعاية  �سبكة  اأك��رب 
دول��ة الإم����ارات، يف اإج���راء عملية 
ا�ستئ�سال بالليزر لعقيدات درقية 
لدى  �سرطانية"  "غر  ح��م��ي��دة 
من  البالغة  �سقر  رول  املري�سة 
48 ���س��ن��ة. وب��ف�����س��ل هذه  ال��ع��م��ر 
جتنبت  التوغل،  طفيفة  العملية 
امل��ري�����س��ة اإج�����راء ج��راح��ة لإزال���ة 
ال��غ��دة ال��درق��ي��ة والع��ت��م��اد مدى 
احلياة على الأدوية للحفاظ على 

وظائف الأي�س الطبيعية.
الدرقية  ال��غ��دة  ع��ق��ي��دات  ت��ت��ك��ون 
 7% اإىل   4 نحو  ل��دى  امللمو�سة 
من ال�سكان )10 اإىل 18 مليون 
هي  الدرقية  والعقيدة  �سخ�س(. 
تورم ملمو�س يف الغدة الدرقية مع 
مظهر طبيعي. وهي حالة �سائعة 

بعد  ف��وراً  تقييمهم  ويتم  التايل، 
ب��ع��د م����رور �سهر،  الإج��������راء، ث���م 

وجمدداً بعد 12 �سهراً ".
"اإن  ب���ا����س���ا،:  ال���دك���ت���ور  واأ�����س����اف 
ل�ستئ�سال  ب���ال���ل���ي���زر  ال����ع����الج 
هو  احلميدة  الدرقية  العقيدات 
اإجراء غر جراحي جديد ن�سبياً 
وب�سكل  ل��ل��ت��ك��رار،  وق��اب��ل  وف��ع��ال 
فمخاطره  حت��م��ل��ه  مي���ك���ن  ع�����ام 
يت�سبب  ول  ل��ل��غ��اي��ة  م��ن��خ��ف�����س��ة 
مب�ساعفات كبرة. وتعترب الغدة 
ال���درق���ي���ة ع�����س��واً ح��ي��وي��اً ينظم 
والتطور.  والنمو  الأي�س  عملية 
بالليزر  ال�ستئ�سال  خ��الل  وم��ن 
الع�سو  ميكننا احلفاظ على هذا 
". ُي�سار اإىل اأن املر�سحني املثاليني 
الغدة  مر�سى  ه��م  الإج���راء  لهذا 

الدرقية ممن يعانون من:
ال���درق���ي���ة  ال�����غ�����دة  ع����ق����ي����دات   •

احلميدة
ال����درق����ي����ة  ال�����غ�����دة  ت�������س���خ���م   •
العقيدات  م���ت���ع���دد  ال�������س���اغ���ط 
الذي  ال��درق��ي��ة(  ال��غ��دة  )ت�سخم 

متنوعة  جم��م��وع��ة  ع���ن  وت��ن��ج��م 
الدرقية.  ال��غ��دة  ا�سطرابات  م��ن 
حميدة،  م��ع��ظ��م��ه��ا  اأن���ه���ا  ورغ�����م 
العقيدات  م��ن   5% نحو  اأن  اإل 
تقييم  ويتم  �سرطانية.  امللمو�سة 
�سرطان  ع��ن  للك�سف  ال��ع��ق��ي��دات 
الغدة الدرقية باأخذ خزعة، ويتم 
على  حتتوي  التي  العقيدة  اإزال���ة 
اإ�سابتها  يف  امل�ستبه  اأو  ال�سرطان 
اجلراحة.  طريق  عن  بال�سرطان 
اإزال��ة العقيدات احلميدة  ول تتم 
اإذا كانت تنمو وتت�سخم  اإل  عادة 
مع الوقت اأو ت�سبب اأعرا�ساً مثل 
كان  الخ��ت��ن��اق.  اأو  البلع  �سعوبة 
ع��ق��ي��دات على  ث���الث  ل���دى رول 
ميني الغدة الدرقية وثالث على 
يف  حالتها  تتابع  وك��ان��ت  الي�سار. 
واحلنجرة  والأذن  الأن����ف  ق�����س��م 
واإجراء  للمراقبة  اأ�سهر  �ستة  كل 
ال�سوتية  ف���وق  امل���وج���ات  ف��ح�����س 
وغ��ره��ا م��ن الخ��ت��ب��ارات لر�سد 
ح��ج��م ت��ل��ك ال���ع���ق���ي���دات. ل��ك��ن يف 
الأطباء  لح��ظ  لها،  متابعة  اآخ��ر 

هذا  ع����ن  ح���دي���ث���ه  م���ع���ر����س  ويف 
الإجراء، قال الدكتور �سيخ عرفان 
الأنف  اأم��را���س  ا�ست�ساري  ب��ا���س��ا، 
والأذن واحلنجرة وجراحة الراأ�س 
اجلراحة  ق�سم  ورئي�س  والرقبة 
الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة  يف 
ذ  التابعة ملجموعة "�سحة": "ُتنفَّ
ال��ت��ق��ن��ي��ة اجل��راح��ي��ة بينما  ه���ذه 
وحتت  م�ستيقظاً  امل��ري�����س  ي��ك��ون 
اإدخال  فيتم  املو�سعي.  التخدير 
اإب����رة رف��ي��ع��ة، ق��ط��ره��ا ل يتعدى 
العقدة  يف  ال�����واح�����د  امل��ل��ل��ي��م��ر 
توجيه  حتت  امل�ستهدفة  الدرقية 
وُتطّبق  ال�سوتية.  ف��وق  امل��وج��ات 
ع�����الج�����ات ال����ل����ي����زر م�����ن خ����الل 
الإب��رة، حيث يتم تخطيط كمية 
الطاقة وح�سابها م�سبقاً بناًء على 
املر�سى  ويتعافى  العقدة.  حجم 
يف غ�����س��ون ���س��اع��ت��ني وي���غ���ادرون 
امل�����س��ت�����س��ف��ى يف ن��ف�����س ال���ي���وم من 
اآخر.  دواء  اأي  اإىل  احل��اج��ة  دون 
العمل  ا�ستئناف  باإمكانهم  ويكون 
اليوم  يف  الأخ�������رى  والأن�������س���ط���ة 

البحث  م��ن��ا���س��ط  ت��ف��ع��ي��ل  خ�����الل 
املهارات  اأح���د  ب��اع��ت��ب��اره   ، العلمي 

الطلبة  ت�سمني  ع��ل��ى  واحل���ر����س 
ل��ل��م�����س��اه��م��ة ب��ت��ل��ك الأه������داف من 

التحديات  مل���واج���ه���ة  الأ����س���ا����س���ي���ة 
امل�ستقبلية.

ل��ل��غ��دة ال��درق��ي��ة ب�سبب  ال��ك��ام��ل��ة 
دواء  عل  العتماد  من  خماوفهم 
ليفوثروك�سني مدى احلياة وهو 
ي��ح��ل حم��ل وظيفة  اأن  ل مي��ك��ن 

الغدة الدرقية متاماً.
املري�سة:  ق��ال��ت  وع���ن جت��رب��ت��ه��ا، 
عندما  ك��ب��رة  ب�����س��ع��ادة  "�سعرت 
اأنني  ب���ا����س���ا  ال���دك���ت���ور  اأخ�������ربين 
مر�سحة  م��ري�����س��ة  اأول  ���س��اأك��ون 
الدرقية  ال��ع��ق��ي��دات  ل�ستئ�سال 

ي�سبب انتفاخاً يف الرقبة وت�سّوهاً 
يف املظهر

�سعوبة  مثل  �ساغطة  • اأعرا�س 
البلع والتنف�س

باإزاحة  تت�سبب  ك��ب��رة  كتلة   •
الق�سبة الهوائية

بالإ�سافة اإىل ذلك، ميكن اأن يكون 
هذا الإجراء خياراً مثالياً لبع�س 
املر�سى الذين يرف�سون اخل�سوع 
ل���الإزال���ة اجل��راح��ي��ة اجل��زئ��ي��ة اأو 

خليفة  ال�سيخ  مدينة  يف  بالليزر 
بالرتياح لأنني  الطبية. و�سعرت 
لعملية  ل��ل��خ�����س��وع  اأ����س���ط���ر  ل���ن 
الغدة  ا���س��ت��ئ�����س��ال  اأو  ج���راح���ي���ة 
ل�ست  اأن��ا  الآن،  بكاملها.  الدرقية 
اأعاين  ول  دواء،  اأي  اإىل  بحاجة 
اأ�سعر  ن��دوب على رقبتي.  اأي  من 
حقاً بالمتنان والتقدير لالأطباء 
وللفريق باأكمله يف مدينة ال�سيخ 

خليفة الطبية ".

بلدية عجمان حت�سد جائزة �ستيفي العاملية 
•• لندن-و�م 

جائزة  بعجمان  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ����رة  ح�����س��دت 
لعام  م�����س��ان��دة  اإدارة  اأف�����س��ل  ف��ئ��ة  ع��ن  ال��ع��امل��ي��ة  �ستيفي 
خالل  وذلك  الدولية،  الأعمال  جوائز  �سمن   ،2022
اأول جهة  ال��دائ��رة  ل��ن��دن، لتكون  اأق��ي��م يف  ال��ذي  احلفل 

حكومية يف اإمارة عجمان حت�سل على اجلائزة. 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  احلو�سني  اأح��م��د  خ��ال��د  واأك���د 
اخلدمات امل�ساندة بالدائرة، خالل ت�سلمه درع التميز يف 
حفل جوائز �ستيفي، اأن الكفاءات املوؤهلة يف اإدارة ال�سوؤون 

املالية بالدائرة متكنت من حتقيق الإجناز امل�سرف الذي 
اأن  مبيناً  ب��الإجن��ازات،  احل��اف��ل  ال��دائ��رة  ل�سجل  ي�ساف 
اأ�سهمت يف  الإن��ت��اج  الأداء وج��ودة  ودق��ة  العمليات  كفاءة 

اجتياز كافة مراحل التدقيق. 
واملخت�سني  اإن اجلائزة جتمع اخل��رباء  وقال احلو�سني 
من اأنحاء العامل للمناف�سة الإيجابية على فئات اجلائزة، 
يف  جلهودها  تكرمًيا  ي��اأت��ي  ال��دائ��رة  تقدير  اأن  مو�سحا 
وت�سخرها  العاملية،  واملمار�سات  املعاير  اأف�سل  تبني 
اأف�سل احللول املبتكرة واملتطورة يف اإدارة املوارد املالية. 

لها  ال��دائ��رة على و�سع ب�سمة مميزة  اإىل حر�س  ون��وه 

يف كافة اجلوائز والأحداث العاملية، بتوجيهات مبا�سرة 
من ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 
والتخطيط بعجمان، ومبتابعة من �سعادة عبدالرحمن 
اإب����راز  ع��ل��ى  حلر�سهما  ال���دائ���رة،  ع���ام  م��دي��ر  النعيمي 
كافة  يف  التميز  تنتهج  ال��ت��ي  ل��ل��دائ��رة  املثالية  ال�����س��ورة 
لتحقيق  طموحة  خطط  وف��ق  وت�سر  عملها  قطاعات 

الريادة. 
ق��دًم��ا يف  لل�سر  ح��اف��ًزا ملهًما  ت��ع��د  اجل��ائ��زة  اأن  واأك����د 
الأف�سل  لتقدمي  املن�سودة  والتح�سني  التطوير  م�سرة 

وحتقيق النتائج امل�سرقة. 

م�ست�سفى اجلليلة التخ�س�سي لالأطفال وموؤ�س�سة اخلليج العلمية يطلقان برناجمًا جتريبيًا لدرا�سة الفائدة ال�سريرية لعلم ال�سيدلة اجليني يف عالج االأطفال
•• دبي-�لفجر:

والوحيد  الأول  امل�ست�سفى  لالأطفال،  التخ�س�سي  اجلليلة  م�ست�سفى  اأعلن   
لالأطفال يف دولة الإمارات، وموؤ�س�سة اخلليج العلمية اليوم عن اإطالق درا�سة 
اخلطط  تعديل  اإمكانية  تقييم  بهدف  اجليني،  ال�سيدلة  علم  يف  جتريبية 
ي�ساهم  مبا  بالأطفال،  اخلا�سة  اجلينية  املعلومات  اإىل  ا�ستناداً  العالجية 
وياأتي  والأم���ان.  الفعالية  حيث  من  اأف�سل  �سريرية  نتائج  اإىل  الو�سول  يف 
لالأطفال،  اجليني  الطب  بدرا�سة  ُتعنى  التي  اجلهات  طليعة  يف  امل�ست�سفى 
ويتعاون يف درا�سته التجريبية مع موؤ�س�سة اخلليج العلمية التي تتخذ من 
دولة الإمارات مقراً لها، وتخت�س بتزويد املختربات باأف�سل احللول املبتكرة 

واخلدمات مبا ي�سمن للمر�سى م�ستوى حياة اأف�سل ونتائج اأكرث دقة. 
وتهدف الدرا�سة اإىل ربط ا�ستجابات الأدوية العالجية باملعلومات اجلينية 

و�سبق  مزمنة  ا�سطرابات  من  يعانون  الذين  باملر�سى  اخلا�سة  الدوائية 
يتلقون  ممن  مري�س   200 ح��وايل  الدرا�سة  وت�سمل  للعالج.  خ�سعوا  اأن 
التخ�س�سي لالأطفال، حيث تخ�سع  الطبية يف م�ست�سفى اجلليلة  الرعاية 
عينات احلم�س النووي التي مت جمعها لتحليل يف مركز اجلينوم اخلا�س 
بامل�ست�سفى با�ستخدام حل فارماكو�سكان )PharmacoScan( املتطور 
ثرمو  �سركة  من  الأداء  ع��ايل   )™GeneTitan( تيتان  جيني  ونظام 
اخلا�سة  وامل�����س��اب��ر  الأن��ظ��م��ة  العلمية  اخلليج  موؤ�س�سة  ت��ق��دم  فيما  في�سر، 

بالدرا�سة.
اأب���و ط��ي��ون، م��دي��ر مركز  وتعليقاً على ه��ذا امل��و���س��وع، ق��ال ال��دك��ت��ور اأح��م��د 
مركز  ت�سميم  "مت  لالأطفال:  التخ�س�سي  اجلليلة  م�ست�سفى  يف  اجلينوم 
ت�ساعد  التي  اجلينية  والتطبيقات  التقنيات  اأح��دث  تقدمي  بهدف  اجلينوم 
الأو�سط.  ال�سرق  يف  املر�سى  وع��الج  واإدارة  الت�سخي�س  اآليات  حت�سني  على 

و�سهد علم ال�سيدلة اجليني تطورات كبرة موؤخراً، حيث ي�ستخدم الأطباء 
يف مراكز الرعاية ال�سحية الرائدة املعلومات اجلينية للمر�سى مل�ساعدتهم 

يف و�سع خطط دوائية حتقق ا�ستجابة �سريرية اأف�سل.
اجلينية  الوا�سمات  دور  اكت�ساف  اإىل  ه��ذه  التجريبية  درا�ستنا  يف  ونهدف 
والأدوي���ة،  اجل��رع��ات  لبع�س  املر�سى  ا�ستجابات  على  التاأثر  يف  ال��دوائ��ي��ة 
اأهمية  ح��ول  الأط��ب��اء  ثقافة  تعزيز  على  ال��ق��درة  العملية  ه��ذه  كما متنحنا 
ال�سريرية، ف�ساًل عن  املمار�سات  ال�سيدلة اجليني يف  لعلم  املتنامي  ال��دور 
ال�سريرية  املمار�سات  �سمن  الروتينية  الدوائية  اجلينية  الختبارات  اإدراج 

امل�ستقبلية".
ال�سيدلة يف م�ست�سفى  ق�سم  رئي�س  ال�سخني،  الدكتور عمر  قال  من جانبه 
توجيه  يف  ال��درا���س��ة  ه��ذه  نتائج  "ت�ساهم  ل��الأط��ف��ال:  التخ�س�سي  اجلليلة 
بكل  الدوائية اخلا�سة  اإمكانية و�سع اخلطط  يتيح  امل�ستقبلية مبا  اجلهود 

عن  عو�ساً  ال��ف��ردي،  امل�ستوى  على  واأم��ان��اً  فعالية  اأك���رث  بطريقة  مري�س 
ا�ستخدام العالج التقليدي ال�سائع".

تطوير  "مت  العلمية:  اخل��ل��ي��ج  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ق���ال  وب����دوره 
اجليني  ال�سيدلة  علم  جم��ال  يف  خ��رباء  مع  بالتعاون  فارماكو�سكان  نظام 
اجلينات  حتليل  نظام  وه��و  الأمريكية،  �ساينتفيك  في�سر  ثرمو  �سركة  يف 
الأكرث �سمولية على م�ستوى القطاع، ومت ت�سميمه خ�سي�ساً لدرا�سة تاأثر 
مدرو�سة  حتليالت  وتقدمي  ال��دواء  امت�سا�س  اآلية  على  اجلينات  اختالف 
حول مراحل المت�سا�س والتوزيع والتمثيل الغذائي والإفراز ونقل الأدوية 

التي يتم و�سفها ب�سكل وا�سع.
التزامها  دائماً  �ساينتفيك  في�سر  وثرمو  العلمية  اخلليج  موؤ�س�سة  واأثبتت 
التعاون  العلمي يف خمتلف دول جمل�س  املجتمع  بتاأ�سي�س وتطوير  الرا�سخ 

اخلليجي".

مهرجان ومزاد ليوا للتمور يتوج 
الفائزين يف مزاينة متور الفر�س 

•• ليو� – �لظفرة - و�م:

للتمور  ل��ي��وا  وم���زاد  مل��ه��رج��ان  املنظمة  اللجنة  ت��وج��ت   
و�سط  الفر�س"،  مت��ور  "مزاينة  م�سابقة  يف  الفائزين 
م�ساركات وا�سعة من مزارعي نخيل التمر، فيما ت�ستمر 
م�سابقات وفعاليات املهرجان حتى 24 اأكتوبر اجلاري 
يف مدينة ليوا مبنطقة الظفرة حتت رعاية �سمو ال�سيخ 
ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
والربامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة  وبتنظيم  ال��ظ��ف��رة 

الثقافية والراثية يف اأبوظبي.
ح�����س��ر ال��ت��ت��وي��ج ع��ب��ي��د خ��ل��ف��ان امل���زروع���ي م��دي��ر اإدارة 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  وامل�ساريع  التخطيط 
م��ب��ارك علي  و���س��ع��ادة  ب��اأب��وظ��ب��ي،  وال��راث��ي��ة  الثقافية 

الق�سيلي املن�سوري مدير مزاينة التمور.
فوز  عن  الفر�س"،  متور  "مزاينة  يف  النتائج  واأ�سفرت 
حميد �سعيد حممد �سلطان العرياين باملركز الأول، ويف 
العرياين،  �سلطان  حممد  �سعيد  �سلطان  الثاين  املركز 
املركز  ويف  ال�سام�سي،  بطي  را���س��د  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ويف 
واملركز  العرياين،  را�سد خمي�س حموده خمي�س  الرابع 

اخلام�س خمي�س حموده العرياين.
وتبداأ جلنة حتكيم مزاينة التمور، �سباح الغد ، ا�ستالم 
بومعان،  متور  مزاينة  م�سابقة  يف  املزارعني  م�ساركات 
فيما �سيتم الإعالن عن نتائجها م�ساء يوم الأحد 23 

اأكتوبر اجلاري.

اأن يكون  امل�ساركة مبزاينة التمور يف  وتتلخ�س �سروط 
التمر من الإنتاج املحلي لدولة الإمارات لعام 2022، 
با�ستثناء �سوط ال�سكري املخ�س�س ملزارعي دول جمل�س 
التعاون اخلليجي، كما يجب اأن تكون التمور من مزرعة 
بفئتني  بامل�ساركة  احل��ق  ف��رد  ولكل  اخل��ا���س��ة،  امل�����س��ارك 
املتاح  النخبة  �سوط  اإىل  بالإ�سافة  امل�سابقة،  فئات  من 

للجميع.
كما اأن موا�سفات التمور ومعاير امل�ساركات يف مزاينة 
اأكرث  ال��واح��دة  امل�ساركة  تت�سمن  األ  يف  تتمثل  التمور 
من �سنف واحد واأل تقل الكمية املراد امل�ساركة بها عن 
واأل  الفردية،  الأ�سواط  فئات  �سمن  كيلوغرام   100
 5 النخبة عن  امل�سارك بها يف �سوط  امل��راد  الكمية  تقل 

اأ�سناف بوزن 25 كيلوغرام لكل �سنف.
عاملية  جتارية  عالمات   3 ح�سدت   ، مت�سل  �سياق  ويف 
الزيتون  لزيت  الدولية  امل�سابقة  الأوىل يف  املراكز  على 

يف مهرجان ومزاد ليوا للتمور
وفازت باملركز الأول العالمة الربازيلية "برو�سرباتو"، 
بينما  "�سابي"،  الربازيلية  العالمة  الثاين  املركز  ويف 
"اندانت�سي"  التجارية  العالمة  الثالث  املركز  يف  حلت 

من جنوب اأفريقيا.
مالية  مكافاآت  على  الأوىل  باملراكز  الفائزون  وح�سل 
األ��ف درهم   50 ت��وزع��ت على  األ��ف دره��م   100 بقيمة 
، و20  الثاين  باملركز  للفائز  األفاً  ، و30  الأول  للفائز 

األف درهم للمركز الثالث.

لالإعالم  العاملي  للكونغر�س  رقميا  e& �سريكا 
•• �أبوظبي-و�م

e& "جمموعة  جمموعة  اأعلنت 
عن  ال�����ي�����وم  �سابقا"  ات���������س����الت 
اعتمادها �سريكا رقميا للكونغر�س 
العاملي لالإعالم )GMC( الذي 
ال�سيخ  ���س��م��و  رع���اي���ة  ي���ق���ام حت���ت 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان 
الرئا�سة ، وتنظمه جمموعة اأدنيك 
بال�سراكة مع وكالة اأنباء الإمارات 
الوطني  اأبوظبي  “ وام” يف مركز 
 15 من  الفرة  خ��الل  للمعار�س 
اإىل 17 نوفمرب املقبل.. مما يعزز 
مكانتها �سركة رائدة عاملياً يف جمال 
ال�ستثمار التكنولوجي تعمل على 
مت��ك��ني امل��ج��ت��م��ع��ات رق��م��ي��اً.  ومن 
 &e خالل هذه اخلطوة �ست�سارك
يف  العاملية  ال�سركات  ك��ربي��ات  م��ع 
اجل��ل�����س��ات ال��ن��ق��ا���س��ي��ة واحل�����وارات 
ي�سهدها  ال���ت���ي  امل�����س��ت��وى  رف��ي��ع��ة 
ال���ك���ون���غ���ر����س ال����ع����امل����ي ل����الإع����الم 
التقنيات يف  اأح��دث  ح��ول توظيف 
خدمة قطاع الإعالم مثل تقنيات 
الأ�سياء  واإن����رن����ت  امل��ي��ت��اف��ر���س 

والذكاء ال�سطناعي. 
وقال �سعادة حممد جالل الري�سي 
م��دي��ر ع��ام وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم����ارات 
“وام” رئي�س اللجنة العليا املنظمة 

ف��اع��ل��ة لقطاع  رئ��ي�����س��ي��ة وم��ن�����س��ة 
البنية  ب��ت��ك��ام��ل  ت��ت�����س��م  الإع�������الم 
من  ينبثق  كما  الرقمية،  التحتية 
اأجل  م��ن  العمل  يف  ا�سراتيجتنا 
الرقمي وتوظيف  التحول  تر�سيخ 
اأح�������دث ال��ت��ق��ن��ي��ات والإب����ت����ك����ارات 
�ساملة  رق���م���ي���ة  ح���ل���ول  وت����ق����دمي 
اإىل  ال��ع��م��الء  بتجربة  وال��و���س��ول 
اآف����اق ج��دي��دة، مم��ا ي��ع��زز مكانتنا 
جمال  يف  رائ��دة  عاملية  كمجموعة 
اإىل  التكنولوجي ت�سعى  ال�ستثمار 
متكني املجتمع ل�ستقبال امل�ستقبل 
الرقمي".  من ناحيته قال �سعيد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل���ن�������س���وري 
التابعة  للفعاليات  كابيتال  ل�سركة 
�سعداء   “  : اأدن�����ي�����ك  مل���ج���م���وع���ة 
e& راعيا  جم��م��وع��ة  ب��ان�����س��م��ام 
رقميا للكونغر�س العاملي لالإعالم 
لتبادل  مثالية  يوفر من�سة  ال��ذي 
الأف�����ك�����ار واخل���������ربات والإط��������الع 
املوؤثرة  الب���ت���ك���ارات  اأح�����دث  ع��ل��ى 
قطاع  م�ستقبل  م��الم��ح  ر���س��م  يف 
للعمل  ونتطلع  ال��ع��امل��ي،  الع����الم 
منوذج  على  ال�سوء  لت�سليط  معاً 
بنية  ت��ط��وي��ر  الم�������ارات يف  دول�����ة 
رق��م��ي��ة ل��ت��م��ك��ني م��وؤ���س�����س��ات هذا 
ر�سالتها  اأداء  من  احليوي  القطاع 
الإعالمية يف دفع عجلة التطوير 
وال���ت���ن���م���ي���ة ����س���م���ن ال���ق���ط���اع���ات 

للكوجنر�س العاملي لالإعالم: “ اإن 
اإط����الق ه���ذا امل��وؤمت��ر ال��ع��امل��ي يعد 
خطوة مهمة يف اإطار ال�سعي الدائم 
لالرتقاء بقطاع الإعالم يف الدولة 
الكفاءات  ا���س��ت��ق��ط��اب  خ����الل  م���ن 
الكوادر  اإمكانيات  العاملية وتطوير 
الوطنية املتخ�س�سة وطرح اأحدث 
الأداء  رفع  امل�ساهمة يف  البتكارات 

العام لقطاع الإعالم العاملي ” . 
واأ�����س����اف : " ت���اأت���ي ���س��راك��ت��ن��ا مع 
e& ل���ت�������س���اع���دن���ا يف  جم���م���وع���ة 
وجعل  الأه����������داف  ه�����ذه  حت���ق���ي���ق 
احلدث قائما على اأحدث التقنيات 
الرقمية امل�ستخدمة عاملياً، ل�سيما 
اأن��ه��ا متتلك الإم��ك��ان��ي��ات ك��اف��ة يف 
حققت  اأن  و����س���ب���ق  ال�������س���دد  ه�����ذا 
اأح�������داث  خ����ط����وات م���ل���م���و����س���ة يف 
وف���ع���ال���ي���ات ب���ه���ذه الأه���م���ي���ة على 
امل�����س��ت��وي��ني امل��ح��ل��ي وال���ع���امل���ي كما 
عاملياً  مناف�سة  ���س��رك��ة  فيها  ن���رى 
والتحول  التكنولوجيا  جم��ال  يف 
الرقمي تنطلق من دولة الإمارات 

نحو العامل اأجمع". 
م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال ح�����امت دوي�������دار، 
ملجموعة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
رقميا  �سريكا  وجودنا  " اإن   :&e
ل���ل���ك���ون���غ���ر����س ال���ع���امل���ي ل����الإع����الم 
يتما�سى مع روؤية القيادة الر�سيدة 
يف الدولة لتكون الإمارات حا�سنة 

الكونغر�س   “ ي��ع��د    .” الأخ�����رى 
العاملي لالإعالم ” يف دورته الأوىل 
التي تقام يف دولة الإمارات من�سًة 
وت������رة تطور  ل��ت�����س��ري��ع  م��ث��ال��ي��ة 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  الإع������الم  ق��ط��اع 
ال���ع���امل وذل����ك م���ن خ����الل تعزيز 
الأفكار  وت��وح��ي��د  ال���ت���ع���اون  اآف�����اق 
اجلهات  لتمكني  عاملي  نطاٍق  على 
وحتقيق  التكّيف  م��ن  الإع��الم��ي��ة 
النجاح و �سيلعب هذا احلدث دوراً 
الأعمال  عالقات  دعم  يف  حمورياً 
العاملية واإع��ادة ت�سور ال�سركات يف 
 “ الإع���الم.  كانت  م�ستقبل قطاع 
اأطلقت  ق��د   ” ات�سالت  جمموعة 
 &e اجلديدة  التجارية  عالمتها 
والتي   2022 ف���رباي���ر   23 يف 
ا�سراتيجيتها  خ��الل  م��ن  تهدف 
ال��ن��م��و ع���رب من���وذج  ت�����س��ري��ع  اإىل 
اأع������م������ال م�������رن مي����ث����ل ق���ط���اع���ات 
للمجموعة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  الأع���م���ال 
ول ت�����زال اأع���م���ال الت�������س���الت يف 
ات�سالت  قبل  من  ت��دار  املجموعة 
هويتها  اأط��ل��ق��ت  ال��ت��ي  الإم�������ارات 
العالمة  حت��ت  املحّدثة  املوؤ�س�سية 
"ات�سالت منe& " يف  التجارية 
ال�سوق املحلية، ومن قبل ال�سركات 
 &e " الفرعية للعمليات الدولية
الدولية" ما ي�سمن احلفاظ على 
اإرث املجموعة يف قطاع الت�سالت، 

القوية،  ات�سالتها  �سبكة  وتعزيز 
وم�ساعفة القيمة املقدمة جلميع 

�سرائح العمالء. 
ول����ل����رك����ي����ز ع����ل����ى ال����س���ت���ث���م���ار 
يرتقي  مبا  للعمالء،  التكنولوجي 
حياتهم،  من��ط  وي��ع��زز  بتجاربهم 
لتجعل  احلياة"،   &e" ت����اأت����ي 
التايل  اجليل  من  الرقمي  العامل 
مواكباً  ال��رق��م��ي��ة  اخل���دم���ات  م���ن 
اليومية  احل��ي��اة  ملتطلبات  وملبياً 
للعمالء، وت�سمل خدمات الرفيه 
والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل 

والتكنولوجيا املالية. 
ال�ستثمار  ت���ع���زي���ز  اأج�������ل  وم������ن 
وقطاع  للحكومات  التكنولوجي 
 &e" الأع��م��ال وامل�����س��اري��ع، ت��رك��ز
القيمة  زي�����ادة  ع��ل��ى  املوؤ�س�سات" 
لل�سركات   &e ت���ق���دم���ه���ا  ال���ت���ي 
واحل��ك��وم��ات اإىل اأق�����س��ى ح��د من 
ال�سيرباين  الأم����ن  ح��ل��ول  خ���الل 
ال�سحابية  واحل���و����س���ب���ة  ال���ق���وي���ة 
واإن�������رن�������ت الأ������س�����ي�����اء وال�����ذك�����اء 
ال���س��ط��ن��اع��ي، ف�����س��اًل ع��ن خدمة 

امل�ساريع ال�سخمة. 
خ����الل  م������ن   "&e" و�����س����رك����ز 
الفر�س  على  ال�ستثمار"   &e"
ال�ستحواذ،  ال�ستثمارية وعمليات 
والعوائد  عاملياً  ح�سورها  لتعزيز 

املقدمة للم�ساهمني. 
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اأخبـار الإمـارات

جمعية االإمارات لل�سرطان تنظم حفال بعنوان مل�سة اأمل 
•• ر�أ�س �خليمة-و�م

نظمت “جمعية الإمارات لل�سرطان” مبنا�سبة �سهر اأكتوبر 
العاملي للتوعية ب�سرطان الثدي حفال خريا بعنوان " مل�سة 
اأمل" وذلك يف ا�سراحة الهاجري يف راأ�س اخليمة بح�سور 
�سعادة حممد خمي�س الكعبي مدير عام اجلمعية والدكتور 
عن  وممثلني  الإدارة  جمل�س  ع�سو  العامري  نا�سر  �سامل 

اجلهات الراعية والداعمة. 
مدار  ع��ل��ى  لعبت  اجلمعية  اأن  ل��ه  كلمة  يف  الكعبي  واأك����د 

ال�سحي من  الوعي  تعزيز  يف  مهماً  دوراً  املا�سية  ال�سنوات 
خطورة ال�سرطان واحلد والوقاية منه، واحلث على ك�سفه 
تعزيز  على  تقوم  اجلمعية  مبادرات  اأن  اإىل  م�سراً  مبكراً، 
اجلهات  مع  والتعاون  والجتماعي  الإن�ساين  التكافل  روح 
احلكومية واخلا�سة يف اإطار امل�سوؤولية املجتمعية للم�ساعدة 

يف دعم املر�سى مادياً ومعنوياً. 
و �سددت مهره حممد بن �سراي مديرة مكتب اجلمعية يف 
الوعي  لن�سر  احلمالت  ا�ستمرار  اأهمية  على  اخليمة  راأ���س 
مب��ر���س ال�����س��رط��ان وال��ت�����س��ج��ي��ع ع��ل��ى ال��ك�����س��ف امل��ب��ك��ر عن 

وبث  الن�ساء  بع�س  معاناة  من  والتخفيف  الثدي  �سرطان 
الأمل يف نفو�سهن. 

���س��ه��د احل��ف��ل ج��م��ع م���ن الأط����ف����ال وال���ك���ب���ار م���ن املر�سى 
واملتعافني من مر�س ال�سرطان واأ�سرهم مب�ساركة املدار�س 
الأح��م��ر وتخلله تقدمي  ال��ه��الل  واجل��ال��ي��ات، وم��ت��ط��وع��ي 
ل��وح��ات م��ن ال����راث ال��وط��ن��ي وف���ق���رات واأن��ا���س��ي��د وطنية 
ومدر�سة  الإم������ارات،  وم��ر���س��دات  ك�سافة  جمعية  قدمتها 
مو�سى بن ن�سر، وفرقه "املزيود " ويوله ال�سحوح، وعر�س 

ال�ساحر والتنورة. 

الالمي رئي�سا واحلمادي م�ساعدًا للرئي�س .. احتاد ال�سحفيني يختتم اأعمال موؤمتره العام 14 وينتخب جمل�سه اجلديد

ويف ال�سياق ذاته، لفت املوؤمتر اإىل 
اأن ال�سحفيني وال�سحفيات العرب 
العربية  الأم������ة  اأن  ج���ي���دا  ي���ع���ون 
ت��ت��ع��ر���س ل���س��ت��ه��داف خ��ط��ر من 
بع�س القوى العاملية التي ت�ستخدم 
لل�سغط  و���س��ي��ل��ة  الإع�����الم  ح��ري��ة 
والبتزاز لفر�س حتقيق م�ساحلها 
واجليوا�سراتيجية.  القت�سادية 

•• �لقاهرة-�لفجر

لل�سحفيي�ن  الع�ام  الحت�اد  اختتم 
العام  م����وؤمت����ره  اأع����م����ال  ال���ع�������رب 
بانتخاب  القاهرة  يف  ع�سر  ال��راب��ع 
بياناً  اأ���س��در  حيث  جديد،  جمل�س 
خ��ت��ام��ي��اً لأع��م��ال��ه، م���وؤك���داً وقوف 
وال�سحفي�ات  ال�سحفيني  جميع 
ال�سعب  م��ع  وت�����س��ام��ن��ه��م  ال�����ع�����رب 
يواجه  ال�����ذي  الأب�����ي  الفل�سطيني 
اأح������د اأخ����ط����ر م���ظ���اه���ر واأ����س���ك���ال 
ال�ستعمار يف تاريخ الب�سرية.. كما 
الفر�سة  اإتاحة  �سرورة  على  �سدد 
العربية  الإع�������الم  و����س���ائ���ل  اأم������ام 
للقيام بدورها. جاء ذلك يف البيان 
اخل��ت��ام��ي ل��ل��م��وؤمت��ر ال��ع��ام ال���� 14 
ل��الحت�����اد ال�����ذي ع��ق��د ع��ل��ى مدى 
يومني بالعا�سمة امل�سرية القاهرة 
امل�سري  ال���رئ���ي�������س  رع����اي����ة  حت����ت 

التعجيل  اإىل  الحت����اد  ق��ي��ادة  دع���ا 
الجتماعي  ال��ن��وع  جلنة  بت�سكيل 
وان�سغاله  اه���ت���م���ام���ه  ل��ت��ج�����س��ي��د 

بق�سايا ال�سحافة العربية. 

املجل�س اجلديد 
ال���ع���ام لالحتاد  امل����وؤمت����ر  ان��ت��خ��ب 
اأع�������س���اء الأم����ان����ة ال��ع��ام��ة لحتاد 
اخلم�سة  ال�����ع�����رب  ال�������س���ح���ف���ي���ني 
الول  الج�ت�م�اع  خ��الل  ومت  ع�سر 
الالمي  موؤيد  اختيار  مت  لالأمانة 
رئ��ي�����س��ا ل����الحت����اد، وخ���ال���د مري 
اأمينا عاما لالحتاد، وحامت زكريا 

اأميناً مالياً.
البقايل  ع��ب��داهلل  اخ��ت��ي��ار  ك��م��ا مت 
لرئي�س  اأول  ن��ائ��ب��ا  امل����غ����رب،  م���ن 
الحتاد، وكل من الدكتور عبداهلل 
وعدنان  ال�سعودية  من  اجلحالن 
الرا�سد من الكويت واأمرة حممد 

وبح�سور  ال�����س��ي�����س��ي،  ع��ب��دال��ف��ت��اح 
ج���م���ي���ع ال����ن����ق����اب����ات وامل���ن���ظ���م���ات 
والحتادات  واجلمعيات  والهيئات 
وجدد  الأع�����س��اء.  العربية  املهنية 
امل���وؤمت���ر ال���ع���ام ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأنه 
ع��ن مواجهة  ل��ل��ح��دي��ث  ل جم���ال 
التحديات الجتماعية وال�سيا�سية 
والقت�سادية الكربى التي تعي�سها 
الأمة العربية دون تكري�س حقيقي 
�سالمة  و�سمان  ال�سحافة  حلرية 
كرامتهم  و�����س����ون  ال�����س��ح��ف��ي��ني 
اإت���اح���ة  .. و�����س����دد ع���ل���ى �����س����رورة 
ال��ف��ر���س��ة اأم�����ام و���س��ائ��ل الإع�����الم 
ب���دوره���ا كامال  ل��ل��ق��ي��ام  ال��ع��رب��ي��ة 
وحتليلها  واملعلومات  الأخبار  نقل 
تكون  واأن  الف�ساد  مظاهر  وك�سف 
م�سالك حقيقية للحوار املجتمعي 
الذي يعك�س التعددية والختالف 

والتنوع..

اأن الحت��اد بقدر دفاعه عن  واأك��د 
حرية ال�سحافة والتعبر والن�سر 
داخ�ل بلدانهم وا�ستعدادهم الدائم 
امل�سا�س  مظاه�ر  جلميع  للت�سدي 
يوؤكد دفاعه  القدر  ب��ذات  فاإنه  بها 
والقومية  الوطنية  امل�سالح  ع��ن 
امل�سروعة للدول وال�سعوب العربية 
وت�����س��ب��ث��ه ب��ا���س��ت��ق��الل��ي��ة ال����ق����رار 
الوطني يف البلدان العربية ورف�سه 
والبتزاز  ال�سغط  ا�سكال  جلميع 
وحم��اول��ة. كما ق��رر امل��وؤمت��ر العام 
ت�سكيل  ل����الحت����اد  ع�����س��ر  ال����راب����ع 
جلنة من بني اأع�سائه اأوكل اإليها 
الأ�سا�سي  للقانون  اإعداد تعديالت 
ل���الحت���اد وال���ط���رق ع��م��ل��ه وجلن�ة 
�سيا�سية  وث��ي��ق��ة  لإع�������داد  ث��ان��ي��ة 
متكامل  برنامج  واإع���داد  مرجعية 
الزمالء  م��ع  الت�سامن  لتج�سيد 
كما  الفل�سطينيني  ال�����س��ح��ف��ي��ني 

�سياء  د.  امل�����س��ري��ني  ال�سحفيني 
ف��خ��ري��ا لالحتاد،  رئ��ي�����س��ا  ر����س���وان 
6 اأع�ساء ليكونوا  فيما مت اختيار 
عابي  وه��م  م�ساعدين  ع��ام  اأم��ن��اء 
ال�������س���وم���ال، وحممد  م����ن  ف������ارح 

الرزيقي من  وال�سادق  تون�س  من 
الت�ح�اد،  لرئي�س  ن��واب��ا  ال�����س��ودان 
ال�ح�م�ادي رئي�س جمعية  وم�ح�م�د 
م�ساعدا  الإم��ارات��ي��ة،  ال�سحفيني 
لرئي�س الحتاد. ومت اختيار نقيب 

بهلي  ومو�سى  اليمن  من  �سبيطة 
ورا�����س����د احلمر  م���وري���ت���ان���ي���ا  م����ن 
الق�سيفي  ويو�سف  البحرين  من 
م���ن ل��ب��ن��ان وع����ب����داهلل ح����دي من 

جيبوتي.

ح�سور متميز للجناح ال�سعودي واهتمام لفت يف مبادرة ادر�س يف ال�سعودية

معر�س التعليم الدويل 2022 باإك�سبو ال�سارقة يوا�سل ا�ستقطاب اآالف الطلبة حلجز مقاعدهم الدرا�سية  
•• �ل�سارقة- �لفجر

تتوا�سل فعاليات الن�سخة ال�18 من معر�س التعليم الدويل 2022، الذي 
ال�سارقة،  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  من  بدعم  ال�سارقة  اإك�سبو  مركز  ينظمه 
م�ستقطباً الآلف من الطلبة واأولياء اأمورهم واملهتمني بقطاع التعليم، بعد 
اأن حتّولت قاعات وردهات املعر�س لتجمع اأكادميي وتعليمي عاملي اجتمعت 
فيه اأكرث من 100 موؤ�س�سة تعليمية واأكادميية واأعرق اجلامعات واملعاهد 

املحلية والعاملية.
وحظيت الربامج الأكادميية والتخ�س�سات الدرا�سية التي اأتاحتها اجلهات 
اأمورهم، حيث ركز احلدث  امل�ساركة باهتمام كبر من قبل الطلبة واأولياء 
يف ن�سخته هذا العام على توفر تخ�س�سات حديثة، من اأبرزها هند�سة علوم 
الف�ساء، والذكاء ال�سطناعي، وانرنت الأ�سياء، والعلوم الطبية والتطبيقية 
واإدارة الأعمال، اإىل جانب توفر منح وخ�سومات و�سلت اإىل 50 % قدمتها 

العليا.  الدرا�سات  وبرامج  للماج�ستر  درا�سية  تخ�س�سات  على  اجلامعات 
و�سجل املعر�س م�ساركة متميزة لوزارة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية 
كرعاة للحدث، حيث قدمت عرب جناحها الذي �سهد اإقباًل وا�سعاً من الزوار، 
مبادرة "اأدر�س يف ال�سعودية"، املن�سة الرقمية املخ�س�سة ل�ستقطاب الطلبة 
من خمتلف دول العامل للدرا�سة يف اجلامعات ال�سعودية، وتتيح املن�سة التي 
تخاطب الطلبة ب�10 لغات خمتلفة الفر�سة لالطالع على جمالت التعليم 
الوزارة  جناح  �سهد  كما  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  ال��واع��دة  الأك��ادمي��ي 
م�ساركة 11 جامعة �سعودية قدمت من خاللها عر�ساً لأبرز التخ�س�سات 
اجلامعية املتاحة لديها ومن �سمنها الطب، وهند�سة الربجميات، والذكاء 
ال�سطناعي، ونظم املعلومات، واإدارة الأعمال، والعلوم الجتماعية، جم�سدة 
املكانة العاملية الرائدة التي حققتها اململكة على م�ستوى التعليم اجلامعي 

بح�سب املوؤ�سرات والت�سنيفات العاملية.
ال�سارقة،  اإك�سبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  املدفع،  �سيف حممد  �سعادة  واأكد 

كاأحد  للمعر�س  الرائدة  ال�سمعة  يعك�س  ال��زوار  الكبر من  الإقبال  اأن هذا 
ال�سرق  منطقة  يف  العايل  التعليم  قطاع  تعزيز  تخدم  التي  الأح���داث  اأه��م 
للتنمية  رئي�سي  ك��م��ح��رك  التعليم  اأه��م��ي��ة  ت��ن��ام��ي  م��ع  وخ��ا���س��ة  الأو����س���ط، 
امل�ستدامة، والقت�ساد القائم على املعرفة، حيث يقدم احلدث يف دورته هذا 
العام تخ�س�سات اأكادميية حديثة وفر�س تعليمية متميزة للطلبة تتما�سى 
مبتكرة  بعقول  امل�ستقبل  �سناعة  نحو  واملنطقة  الإم���ارات  دول��ة  وتوجهات 
وموؤهلة وفق اأف�سل اخلربات الأكادميية العاملية، م�سراً اإىل اأن ردود الفعل 
جميع  من  باحلدث  امل�ساركة  التعليمية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  من  الأولية 
الفر�سة لهم  اإتاحة  املعر�س ودوره يف  اأهمية  اأكدت  والعامل،  املنطقة  اأنحاء 
الدرا�سات  متابعة  يف  ال��راغ��ب��ة  الب�سرية  وال��ط��اق��ات  امل��واه��ب  على  للتعرف 
دوره  جانب  اإىل  التخ�س�سات،  من  متنوعة  جمموعة  يف  والعليا  اجلامعية 
التعليمية  والتجارب  اخل��ربات  وتبادل  للتوا�سل  اإقليمياً  اإط���اراً  ت�سكيل  يف 
التعليم  املعريف وعاملية  بناء املجتمع  العاملية، خلدمة  املمار�سات  اأف�سل  وفق 

وتطوره.
وقدمت عدد من اجلامعات للزوار من الطلبة واأولياء الأمور خدمة التجّول 
الفرا�سي التي اأتاحت لهم فر�سة التعرف عن كثب على اجلامعات والتجول 
خدمات  من  توفره  ما  على  والتعرف  مبانيها  خمتلف  يف  "افرا�سيا" 
واإدارات  ك��ل��ي��ات  ع��ل��ى  والط����الع  الطلبة  م��ن  ملنت�سبيها  خمتلفة  وم��راف��ق 
عدد  متابعة  جانب  اإىل  واملختربات،  الدرا�سية  والقاعات  اجلامعات  واأق�سام 
التي تقدمها اجلامعات للطلبة لإغناء  الفعاليات وامل�ساريع والأن�سطة  من 

حياتهم اجلامعية وتن�سيط وتعزيز قدراتهم العلمية والعملية. 
ويوا�سل املعر�س الذي يختتم فعالياته غداً ال�سبت، عقد العديد من الندوات 
التعليمية  التوجهات  ملناق�سة  املتخ�س�سة  وال����دورات  العلمية  وامل��وؤمت��رات 
التعليم  جم��الت  يف  احلديثة  والتطبيقات  الع�سرية  واملعطيات  اجل��دي��دة، 
م�ستجدات  واآخ��ر  "الهجني"،  والتعليم  بعد،  عن  التعليم  وفر�س  والتعلم، 

املفاهيم الع�سرية يف عمليات التعليم الذكي.
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 يف التنفيذ رقم 13177/2022/253 تنفيذ �شيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230 

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم 000993 وال�سيك رقم 000994  وال�سيك رقم 000995 
اإجمالية  ال��ت��ج��اري بقيمة  اب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  امل��ن��ف��ذ ���س��ده��م وال�����س��ادرة ع��ل��ى  001193 وال�����س��ادرة م��ن  وال�����س��ي��ك رق���م 

)188،095.60 درهم( واملبلغ الإجمايل بالر�سوم )192582.60( لطالب التنفيذ. 
طالب التنفيذ : الدانوب لتجارة مواد البناء - ذ م م  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بني يا�س - 

مبنى توين تاور - برج املكاتب - �سقة طابق 14  - مكتب 1404  
املطلوب اإعالنه : 1- ا�س اي ام اي ايه للخدمات الفنية �س ذ م م - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 192582 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  بالإ�سافة اىل مبلغ الر�سوم خلزينة املحكمة. 

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اعالن حم�شر حجز بالن�شر  
جتاري تنفيذ   682/2022  /207

تفا�سيل الإعالن بالن�سر
اإىل املنفذ �سده / 1_ ابراهيم حممد حمدان الطر�س
جمهول حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ / �سركة امل�سرق ال�سالمى للتمويل  - م�ساهمة عامة
املنفذ  املبلغ  ب�سداد  اخطاركم   )2022-10-10( بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت 
بيع  ال  و  التبليغ  التبليغ  تاريخ  من  15يوم  خ��الل  دره��م   )557435،15( ق��دره  و  به 
ح�ستكم بالعقار ) العقار / 1704/ مبنى اوكود ري�سندن�س / منطقة معي�سم الول / رقم 
الر�س 352( و العائدة لكم باملزايدة العلنية وفقاً ملقت�سيات ن�س املادة 152 من الالئحة 

التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية رقم 75 ل�سنة 2018 وتعديالته.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021
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يف التنفيذ رقم 209 /2022 /5335 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سدهم  �سركة فينريك للت�سويق 

)جمهويل حمل الإقامة(
مبا اأن طالب التنفيذ و�سيم موفق عبدالباقي قد اأقام عليك�م الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م���  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل   34097.50
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإعالن اإخطار عديل بالوفاء )بالن�شر( 
MOJAU_2022 - 0076225 االإخطار رقم

بناءا على طلب من املخطر / ح�سني احمد وليد امل�سرى
اإىل املخطر اإليه / حممود قا�سم ن�سر اهلل

بتاريخ  انه  دره��م وحيث  الف  للمخطر مببلغ ع�سرون  �سيك  اإليه حرر  املخطر   : ال�سرح 
احل�ساب  لكون  �سرف  دون  ارت��د  ان��ه  ال  ال�سيك  ل�سرف  املدعى  توجه  ال�سيك  ا�ستحقاق 
خامل وبيانه كالتايل : ال�سيك رقم 100039 مببلغ 20000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 
يقوم  مل  اليه  املخطر  ان  وحيث  ال�سالمي  دب��ي  بنك  على  وامل�سحوب   2021-4-20
بالوفاء رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى. 
لذلك فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة ايام من تاريخ 

اخطاركم وال �سن�سطر اتخاذ الإجراءات القانونية.
خلود �شامل ال�شويدي

مدير دعوى / حمكمة عجمان االإحتادية االإبتدائية 

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
اعالن بالن�شر للح�شور اأمام اخلربة
يف الدعوى رقم 2022/0002498 

حمكمة عجمان االإحتادية االإبتدائية / جتاري جزئي
املدعى عليه : عبده عبداحلي جا�س

نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبر هند�سي بالق�سية اأعاله واملرفوعة �سدكم من : املدعية : موؤ�س�سة 
عقار عجمان )عقار(، وعليه فاأنكم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع اخلربة املقرر عقده 
اخلمي�س املوافق 27/10/2022 يف متام ال�ساعة 1 بعد الظهر موعدا لعقد اأجتماع اخلربة عن بعد 

Click here to join the meeting  وفق الرابط املرفق
يرجى احل�سور باملوعد واملكان املحدد واأح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما باأنه يف حال 

تخلفكم عن احل�سور فاأن اخلربة �ستبا�سر اأعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانون.
لال�ستف�سار الأت�سال برقم اخلبر الهند�سي 0563602598

اخلبري الهند�شي املنتدب يف الدعوى
رقم القيد 558  

اإعالن اإجتماع خربة 

70533
العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : اد انوار حممد ابراهيم نعمه الن�ساء - اجلن�سية : الهند ، 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )50%( وذلك اإىل ال�سيد : روبيل ح�سني 
عبداجلبار  جمال   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن  بنغالدي�س.   : اجلن�سية   - مول  خوكان 
ب�سر احمد عبداجلبار - اجلن�سية : الهند ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
)50%( وذلك اإىل ال�سيد : حممد �ساه جهان عبداملنان - اجلن�سية : بنغالدي�س يف الرخ�سة 
 )509089( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  املالب�س(  لكي  )ال�ستانة  امل�سماه 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�س�ر
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / حممد ابراهيم خليل حممد ا�ساكو - اجلن�سية 
بنغالدي�س - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة 
بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  الفالح(  برج  )بقالة  امل�سماه 
برخ�سة جتارية رقم )761753(، اإىل ال�سيد/ حمرم على احمد احلق - اجلن�سية 
بنغالدي�س.  تعديالت اخرى: ل يوجد.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  
اقت�سى ن�سر  العدل. فقد  الكاتب  2013 يف �سان  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�س�ر
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / بري�س ميندونكا ليندون اري�ستيد ميندونكا - اجلن�سية الهند - يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% يف الرخ�سة امل�سماه )�سالون املوارد لل�سيدات( ال�سادرة 
من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )511843(، اإىل ال�سيدة / اق�سى جهانكر 
جهانكر خان - اجلن�سية باك�ستان ، ال�سيد / مي�سيلي موريل ميندونكا - اجلن�سية الهند - يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% يف الرخ�سة امل�سماه )�سالون املوارد لل�سيدات( ال�سادرة من دائرة 
التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )511843(، اإىل ال�سيدة / اق�سى جهانكر جهانكر 
خان - اجلن�سية باك�ستان. تعديالت اخرى: ل يوجدوعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف 
يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555
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•• �ل�سارقة-و�م

حت��ت رع��اي��ة ق��ري��ن��ة ���س��اح��ب ال�سمو 
جواهر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة  حاكم 
�سة  بنت حممد القا�سمي الرئي�سة املوؤ�سِّ
ال�سرطان،  مر�سى  اأ�سدقاء  جلمعية 
اخلليجي  امل���وؤمت���ر  اجل��م��ع��ي��ة  ت��ن��ظ��م 
خالل  لل�سرطان  اخل��ام�����س  امل�����س��رك 
نوفمرب   23 اإىل   21 م���ن  ال���ف���رة 
"مركز اجلواهر للمنا�سبات  املقبل يف 

واملوؤمترات" بال�سارقة. 
ويجمع املوؤمتر الذي ينعقد بال�سراكة 
ملكافحة  اخل���ل���ي���ج���ي  "الحتاد  م����ع 
ملكافحة  اخلليج  و"مركز  ال�سرطان" 
حتت  منه"  وال����وق����اي����ة  ال�������س���رط���ان 
ال�سحية  الرعاية  "ا�ستمرارية  �سعار 
مل��ك��اف��ح��ة ال�����س��رط��ان وال��ت�����س��دي له" 
من  وجمموعة  عاملياً  متحدثاً   50
الوفود ت�سم 400 خبر ومتخ�س�س 
الوعي  ون�سر  وامل��ن��ا���س��رة  البحوث  يف 

باأهمية الوقاية من ال�سرطان. 
امل�����وؤمت�����ر مم��ث��ل��و عدد  وي���������س����ارك يف 
الإق���ل���ي���م���ي���ة ذات  امل����وؤ�����س���������س����ات  م�����ن 
مكافحة  يف  وال����رائ����دة  ال���ع���ام  ال��ن��ف��ع 
ل��درا���س��ة وحت��ل��ي��ل الو�سع  ال�����س��رط��ان 
اأف�سل  على  ال�سوء  وت�سليط  احل��ايل 
امل��م��ار���س��ات ن��ح��و ت��ع��زي��ز ال��رع��اي��ة يف 
ال�سرطان.   مكافحة  م��راح��ل  جميع 
للموؤمتر  العلمي  الربنامج  ويت�سمن 
وخطابات  وح���وارات  نقا�سية  جل�سات 
حول التحديات التي يواجهها القطاع 
ال�سرطان  ال�سحي يف جمال مكافحة 
احلواجز  ومنها  الطويل  امل��دى  على 
والقت�سادية  والجتماعية  الثقافية 
والوقاية  التوعية  جهود  تعيق  التي 
يف  املبكر  الك�سف  ودور  ال�سرطان  من 
ي�سهم  م��ا  املر�سى  رع��اي��ة  ا�ستمرارية 
بتخفيف الأعباء القت�سادية الناجمة 
ع��ن الإ���س��اب��ة ب��ال�����س��رط��ان.  وي�سلط 

ال�ستفادة  اأهمية  ال�سوء على  املوؤمتر 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  م���ن 
ومن�سات الإعالم والتقنيات ال�سحية 
والتغير  ال�����س��ح��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ك������اأدوات 
الدرو�س  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  ال�سلوكي 
جائحة  جت����رب����ة  م����ن  امل�����س��ت��خ��ل�����س��ة 
التكنولوجيا  وت���اأث���ر  كوفيد19- 
احلديثة والبتكار على برامج الك�سف 
امل��ن��ط��ق��ة.  ويتيح  ال�����س��رط��ان يف  ع���ن 
يف  امل�����س��ارك��ة  فر�سة  لل�سباب  امل��وؤمت��ر 
برنامج  خ����الل  م���ن  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ب���ن���اء 
العمل"  اأج���ل  م��ن  "�سباب  وم��ع��ر���س 
ال����ذي ي��ج��م��ع ق����ادة امل�����س��ت��ق��ب��ل �سمن 
اآرائهم  اإىل  وي�ستمع  نقا�سية  حلقات 
ح���ول اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ال��ت��ي يجب 
والع�سرين  احل��ادي  القرن  اتباعها يف 
مر�سى  رع�����اي�����ة  ن����ط����اق  ل���ت���و����س���ي���ع 
ال�سرطان يف كافة مراحل املر�س، على 
�سعيد منطقة اخلليج.  وقالت �سعادة 

اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  جعفر  ���س��و���س��ن 
ال�سرطان  م��ر���س��ى  اأ���س��دق��اء  جمعية 
اأهمية كبرة  ال�سارقة تويل  اإم��ارة  اإن 
لأحدث التطورات العلمية والدرا�سات 
املرتبطة مبر�س ال�سرطان حيث ياأتي 
امل�سرك  اخل��ل��ي��ج��ي  امل���وؤمت���ر  تنظيم 
وا�ست�سافة  ل��ل�����س��رط��ان  اخل���ام�������س 
وعلماء  ال���ق���ي���ادي���ني  م����ن  جم���م���وع���ة 
والباحثني وطالب اجلامعات  الأورام 
ومنظمات املجتمع املدين ل�ستعرا�س 
التجربة الوطنية لدولة الإم��ارات يف 
الك�سف املبكر عن ال�سرطان ومناق�سة 
ت��ف��ا���س��ي��ل امل�����ب�����ادرات ال�����رائ�����دة مثل 
القافلة الوردية التي حققت منجزات 
املبكر  الك�سف  تعزيز  رائ��دة يف جم��ال 
ع��ن ال�����س��رط��ان واإن��ق��اذ ح��ي��اة املر�سى 
حت��ت رع��اي��ة ق��ري��ن��ة ���س��اح��ب ال�سمو 
جواهر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة  حاكم 
�سفرة الحتاد  القا�سمي  بنت حممد 

لالإعالن  ال�سرطان  ملكافحة  ال��دويل 
جعفر  وتوجهت  لل�سرطان.   العاملي 
ال���راع���ي���ة وجميع  ل��ل��ج��ه��ات  ب��ال�����س��ك��ر 
ال�سركاء على تقدمي الدعم وامل�ساركة 
ال���ذي ميثل  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  الفعالة يف 
قطاع  يف  رئ��ي�����س��ي��اً  اإق���ل���ي���م���ي���اَ  ح����دث����اً 
ال�سحة ويتيح الفر�سة للتوا�سل على 
امل�����س��ت��وي��ني ال���ف���ردي وامل��ج��ت��م��ع��ي اإىل 
الأبحاث  اأح��دث  الط��الع على  جانب 
التعاون  جمل�س  دول  يف  والب��ت��ك��ارات 
الرتقاء  اإىل  ت��ق��ودن��ا  ال��ت��ي  اخلليجي 
ال�سرطان  م��ر���س��ى  رع��اي��ة  مب�����س��ت��وى 
اإىل  بالإ�سافة  امل�ستقبل  يف  وعالجهم 
املمار�سات  واأف�����س��ل  اخل����ربات  ت��ب��ادل 
ومناق�سة �سبل التغلب على التحديات 
الواقع  اأر�������س  ع��ل��ى  ن��واج��ه��ه��ا  ال���ت���ي 
م�ستقبل  بناء  على  العمل  وموا�سلة 
تت�سافر فيه جهود الوقاية من مر�س 
اأن  اإىل  ي�سار  ومكافحته.   ال�سرطان 

اخلام�س  امل�سرك  اخلليجي  امل��وؤمت��ر 
بامل�ساركة  املهتمني  ي��دع��و  لل�سرطان 
تتعلق  بحثية  ملخ�سات  ت��ق��دمي  اإىل 
من  وغ��ره��ا  الأورام  ع��ل��م  مب��ج��الت 
قبل  بال�سرطان  املرتبطة  املو�سوعات 

اأكتوبر اجلاري على الرابط:   25
h t t p s : / / a b s t r a c t s .
على   index.ae/focp-2022
50 طلباً فقط،  اأول  اأن تتم مراجعة 
وتعر�س القائمة الق�سرة منها على 

من�سة املوؤمتر. 
على  الت�سجيل  ب���اب  امل���وؤمت���ر  وي��ف��ت��ح 

الرابط التايل: 
h t t p s : / / c g c c . a e /
مزيداَ  وي��ق��دم   /registration
من املعلومات حول فعالياته وعرو�سه 
على  العام  لهذا  فيه  امل�ساركة  وط��رق 

موقعه الر�سمي 
 .https://cgcc.ae

••  ر�أ�س �خليمة-�لفجر:

الأ�سرة  ل�سالمة  ملوظفاتها  اخليمة  راأ���س  غرفة  توليه  ال��ذي  الهتمام  ظل  يف 
التا�سع  اأم�س الأول اخلمي�س مبقر الغرفة بالطابق  ، انطلقت م�ساء  واملجتمع 
مبادرة " افح�سي وطمنينا" ، للك�سف املبكر عن �سرطان الثدي وو�سائل الوقاية 
املراأة  �سحة  دع��م  اإط��ار  يف  وذل��ك   ، للثدي  الذاتي  الفح�س  بطريقة  والتوعية 

الماراتية ، باعتبارها اأهم �سرائح املجتمع ، وذلك بالتعاون والتن�سيق مع نادي 
املبادرة  ، واأنطلقت هذه  " �سفرات نادي الم��ارات  الريا�سي  الثقايف  الم��ارات 
باأكتوبر اجلاري باإعتباره ال�سهر العاملي للتوعية ب�سرطان الثدي، ح�سب اأجندة 
منظمة ال�سحة العاملية ،  يف الوقت الذي مل ت�ستهدف املبادرة موظفات الغرفة 
راأ�س  غرفة  م��ن  تتخذ  التي  ال��دوائ��ر  موظفات  كافة  اليها  دع��ت  ب��ل   ، فح�سب 
ال�سرطانية  الأورام  الثدي يف مقدمة  �سرطان  ياأتي   ، حيث  لها  اخليمة مقراً 

التي تعاين منها املراأة ب�سفة عامة من اإجمايل الإ�سابات ال�سرطانية للمراأة.
من جهته وجه حممد ح�سن ال�سبب مدير عام الغرفة بالوكالة ال�سكر لنادي 
الم�����ارات ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���س��ي و " ���س��ف��رات ن���ادي الم�����ارات " ع��ل��ى جهودهن 
راأ�س  التي تنظمها غرفة  الفعاليات  كافة  امل�ساركة يف  الدوؤوبة وحر�سهن على 
اخليمة والتي ت�ستهدف بها املراأة الماراتية ، موؤكداً على اهمية تلك املبادرات 
باأهمية   ، املوظفات  بني  الثقايف  الوعي  م�ستوى  وتعزز   ، ب�سحتهن  تعنى  التي 

، لفتاً  الذاتية  الفحو�سات  واإج��راء  الثدي  ل�سرطان  واملُبكر  ال��دوري  الفح�س 
تلك  تنظيم  على  وحر�سها  ملوظفاتها  اخليمة  راأ����س  غرفة  ا�ستهداف  اإن  اىل 
، اإمنا ميثل تر�سيخا مل�سوؤوليتها املجتمعية جتاه  الفعالية  ب�سفة دورية �سنوياً 
اأولويات اهتماماتها، ويت�سح ذلك  اأنها ت�سع �سحتهن �سمن  ، كما  موظفاتها 
املبادرات التوعوية وال�سحية التي تنظمها الغرفة على مدار العام  من خالل 

لكافة موظفيها.

يف ال�سهر العاملي للتوعية ب�سرطان الثدي

غرفة راأ�س اخليمة و�سفريات نادي االإمارات يطلقن مبادرة )افح�سي وطمنينا(

•• دبي-�لفجر:

لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  رئي�س  الكعبي،  مطر  حممد  ال��دك��ت��ور  ا�ستقبل 
مدير  اأبديقاروف،  تويغونباي  �سعادة  الهيئة  مبقر  والأوق���اف  الإ�سالمية 
اجلمهورية  و�سفر  ال��ق��رغ��ي��زي��ة،  باجلمهورية  الدينية  ال�����س��وؤون  جلنة 

القرغيزية لدى الدولة والوفد املرافق له.
واأطلع الدكتور الكعبي ال�سيف على خدمات الهيئة التي تقدمها للمجتمع 
اأن الدعم الذي  بطرق ع�سرية وح�سارية مواكبة لتطورات احلياة، مبينا 
حتظى به الهيئة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  –واأخيه  اهلل  –حفظه  الدولة 
واأ�سحاب  دبي،  ال��وزراء، حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة،  رئي�س  نائب  مكتوم، 

ال�سمو حكام الإمارات، مكنها من الرتقاء بر�سالتها نحو املجتمع �سراً على 
نهج القائد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان – طيب اهلل ثراه -.

وقد بحث اجلانبان اأوجه التعاون يف ال�ساأن الديني وتعزيز التوا�سل وتبادل 
اخلربات مبا يخدم الأهداف امل�سركة ويحقق الر�سا والطموحات املن�سودة 

لل�سعبني.
من جهته اأثنى �سعادة تويغونباي على حفاوة الرحيب، م�سيدا بالتوا�سل 
اإدارة  والتعاون بني الدولتني مثنيا على جتربة الهيئة وا�سراتيجيتها يف 

�سوؤونها بطرق ع�سرية مواكبة ملتغرات احلياة. 
الهيئة،  ع���ام  م��دي��ر  ال��ن��ي��ادي،  �سعيد  ال���س��ت��ق��ب��ال حم��م��د  وق���د ح�سر  ه���ذا 
والدكتور عمر حبتور الدرعي، املدير التنفيذي لل�سوؤون الإ�سالمية وخالد 

حممد النيادي املدير التنفيذي لقطاع الوقف .

رئي�س »ال�سوؤون االإ�سالمية« ي�ستقبل مدير جلنة ال�سوؤون الدينية باجلمهورية القريغيزية

اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان جتمع 400 خبري وباحث يف املوؤمتر اخلليجي امل�سرتك اخلام�س لل�سرطان 

•• �ل�سارقة-�لفجر:

حجازي،  ر�سا  ال��دك��ت��ور  معايل  اأ���س��اد 
وزير الربية والتعليم والتعليم الفني 
ومعايل  ال��ع��رب��ي��ة،  م�سر  بجمهورية 
النعيمي،  ع��ل��ي  ب���ن  م��اج��د  ال��دك��ت��ور 
مبملكة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رب���ي���ة  وزي������ر 
ميثله  وم��ا  احلكمة  ببيت  البحرين، 
من قيمة معرفية وح�سارية ت�سيف 
الثقايف  ودوره���ا  ال�سارقة  ج��ه��ود  اإىل 
بو�سفها  وال��ع��امل  املنطقة  يف  ال��رائ��د 
والباحثني  العلم  ط��الب  تلهم  منارة 
على  والط���الع  البتكار  على  وحتفز 

العلوم وكنوز املعارف.
جاء ذلك خالل الزيارة التي �سهدها 
ل��وف��دي��ن ر�سميني من  ب��ي��ت احل��ك��م��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ومملكة  م�����س��ر  ج��م��ه��وري��ة 
م�ساركتهما  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ري��ن 
يف ال��دورة الثالثة ملوؤمتر ركائز الذي 
للتعليم،  ال�����س��ارق��ة  جم��ل�����س  ي��ن��ظ��م��ه 
ح���ي���ث ك�����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال��ه��م��ا م����روة 

لبيت  التنفيذية  امل��دي��رة  العقروبي، 
الدكتور  ���س��ع��ادة  وب��ح�����س��ور  احل��ك��م��ة، 
رئي�س جمل�س  الكعبي،  �سعيد م�سبح 
ال�����س��ارق��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، و���س��ع��ادة حممد 
ال�سارقة  ملجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  امل���ال، 

للتعليم.
واأث��ن��اء ال��زي��ارة، جت��ّول ال��وف��دان بني 
امل��خ��ت��ل��ف��ة لبيت  الأق�������س���ام وامل����راف����ق 
ي�سمها  التي  الكتب  واآلف  احلكمة، 
وال���ف���ن���ون، كما  ال���ع���ل���وم  يف خم��ت��ل��ف 
اّطلعا على جتربته الرائدة والربامج 
ينظمها  ال��ت��ي  التفاعلية  وامل��ع��ار���س 

ب�سكل دوري.
حول  ����س���رح  اإىل  ال����وف����دان  وا���س��ت��م��ع 
"اإ�سربي�سو  ال�سرعة  فائقة  الطابعة 
احلكمة  ب��ي��ت  يتيحها  ال��ت��ي  الكتب" 
لزّواره لتمكينهم من طباعة اأي كتاب 
وتغليفه بجودة عالية يف فرة زمنية 
دق���ائ���ق. وقد   5 ت��ت��ج��اوز  وج���ي���زة ل 
ُربطت هذه الطابعة بنحو 6 ماليني 
بلغات خمتلفة، وتتيح للطالب  كتاب 

طباعة  اإمكانية  واملوؤلفني  والباحثني 
احل�����س��ول على  اأو  اخل��ا���س��ة  ك��ت��ب��ه��م 
الكتب  م���ن  لأي  م��ط��ب��وع��ة  ن�����س��خ��ة 

املتوفرة باملكتبة ب�سهولة وي�سر.

التعاون  اأوج�������ه  ال�����وف�����دان  ون���اق�������س 
يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق��ط��اع��ي  ب��ني  امل�ستقبلي 
م�����س��ر وال���ب���ح���ري���ن ون���ظ���ره���م���ا يف 
ال�������س���ارق���ة، وم������دى ال����س���ت���ف���ادة من 

حتقيق  يف  احلكمة"  "بيت  جت���رب���ة 
دور  من  تعزز  التي  امل�سركة  ال���روؤى 
الهتمامات  ذات  الثقافية  ال�����س��روح 
املتعددة، على غرار بيت احلكمة الذي 

رائد،  ثقايف  كمجمع  ب��دوره  ي�سطلع 
عرب ا�ست�سافة املعار�س وور�س العمل 
تعليمًيا  اأث��ًرا  وتنظيم فعاليات ترك 

را�سًخا لدى جميع اأفراد املجتمع.

احلكمة،  ب��ي��ت  يف  ج��ول��ت��ه��م��ا  واأث����ن����اء 
واأنا"  "فريدا  الوفدان معر�س  تفّقد 
احلكمة  بيت  ينظمه  ال��ذي  التفاعلي 
اجلاري  اأكتوبر   8 من  الفرة  خالل 
اطلعا  ح��ي��ث  امل���ق���ب���ل،  ي��ن��اي��ر   8 اإىل 
التفاعلية  التعليمية  امل��ن�����س��ات  ع��ل��ى 
تتيحه من  وم���ا  ل��الأط��ف��ال  امل��وج��ه��ة 
امل��ع��رف��ة عرب  ن��ق��ل  اأ���س��ل��وب متميز يف 
جتارب تفاعلية ممتعة للزّوار ال�سغار 

والعائالت.
املديرة  ال���ع���ق���روب���ي،  م�����روة  وق���ال���ت 
احلكمة":  ل�"بيت  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
دائًما على نقل �سورة وافية  "نحر�س 
ل�سيوف بيت احلكمة عن هذا ال�سرح 
الثقايف الذي يعك�س الروؤية احلكيمة 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
ع�سو  القا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان 
كما  ال�سارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
ن��ف��خ��ر مب��ا مي��ث��ل��ه ب��ي��ت احل��ك��م��ة من 
ومتطورة  ح��دي��ث��ة  م��ع��رف��ي��ة  م��ن�����س��ة 
ال�سارقة،  ���س��ي��وف  ب��اه��ت��م��ام  حت��ظ��ى 

احلكمة  بيت  زي���ارة  اأ�سبحت  ال��ذي��ن 
حمطة اأ�سا�سية �سمن اأجندة زيارتهم 

لالإمارة".
احلكمة  ب��ي��ت  يف  "ندرك  واأ����س���اف���ت: 
واحلاجة  ال���ث���ق���ايف  ال���ت���ب���ادل  اأه���م���ي���ة 
العامل  مع  ال�سالت  لتعزيز  امل�ستمرة 
بيننا،  فيما  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  وتو�سيع 
بالتجارب  للتعريف  ب��رام��ج  وو���س��ع 
ب�ساأن  اخل�����ربات  وت���ب���ادل  الإب���داع���ي���ة 
املكتبات احلديثة التي ت�سهم يف خدمة 
اجلمهور باأ�ساليب تعليمية وتفاعلية 
جديدة وتعريفهم بالثقافات املختلفة 

وتنمية مواهبهم و�سقلها".
ي�سل  م����ا  احلكمة"  "بيت  وي�������س���م 
تعلم  م�������س���در  م���ل���ي���ون  ن�������س���ف  اإىل 
م���ن ال��ك��ت��ب ال���رق���م���ي���ة، وال����دوري����ات 
والأطروحات  الإلكرونية،  العلمية 
الأكادميية واملواد امل�سّورة يف خمتلف 
احلقول الثقافية والأدبية واملعرفية، 
بلغات  م������ادة  األ������ف   11 ب��ي��ن��ه��ا  م����ن 

خمتلفة.

خالل زيارتهما واّطالعهما على براجمه ومرافقه

وزيرا التعليم يف م�سر والبحرين ي�سيدان ببيت احلكمة كاإ�سافة جلهود ال�سارقة ودورها الثقايف يف املنطقة

Date 22/ 10/ 2022  Issue No : 13678
Dubai Courts of First Instance

Notification of Payment Order by Publication
Execution No. 207/2022/5710 - Commercial Execution 
Heard at Second Execution Circuit no. 184
Execution Subject : To execute the judgment issued in Case no. 4346/2021 commercial 
-summary jurisdiction, amended by appeal No. 3230/2021 commercial appeal, ordering to 
pay the adjudged amount of (AED 396862.79) including fees and expenses.
Judgment Creditor : National Bank of Fujairah (Dubai branch)
Address : Sharjah, Al Khan, Prestige Advocates & Legal Consultants, Al-Ghanim Business 
Center, 6th Floor, Office No. 606, Tel: 065289955- Fax: 065289922
Notified parties:
1- Ahmad Humaid Essa Lootah, Capacity: Judgment Debtor
2- Classy Rent A Car LLC, Capacity: Judgment Debtor
3- Private Limousine LLC, Judgment Debtor
Notification Subject : The Judgment Creditor has filed the above-mentioned executive 
case against you and obligated you to pay the adjudged amount of AED 396862.79 to 
the Judgment Creditor or the court treasury. Therefore, the court will initiate executive 
procedures against you in the event of non-compliance with the aforementioned decision 
within 15 days from the date of this notification.
Prepared by : Mohammed Hassan Khalifa Mohammed Al-Fuqai
Approval date : 21-10-2022 09:41:46

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608

Date 22/ 10/ 2022  Issue No : 13678
Dubai Courts of First Instance

Notification of Payment Order by Publication
Execution No.253/2022/9126-Cheque Execution
Heard at : Nineth Execution Circuit no. 230
Execution Subject : To claim the value of the returned cheque no. 003717 issued by the 
judgment debtor, drawn on Emirates Islamic Bank in an amount of AED 446,245.23
Judgment Creditor : Technical Supplies & Services Co. LLC
Address : Sharjah, Al Khan, Prestige Advocates & Legal Consultants, Al-Ghanim 
Business Center, 6th Floor, Office No. 606, Tel: 065289955- Fax: 065289922
Notified parties: 
1- Youssef Hanna Zahra, Capacity: Judgment Debtor
2- Fujairah National Construction Co LLC, Capacity: Judgment Debtor
Notification Subject :  
The Judgment Creditor has filed the above-mentioned executive case against you 
and obligated you to pay the adjudged amount of AED to the Judgment Creditor or 
the court treasury. In addition to a sum of AED court fees. Therefore, the court will 
initiate executive procedures against you in the event of non-compliance with the 
aforementioned decision within 15 days from the date of this notification.
Prepared by : Mohammed Obaid Mohamed Abdulla AL Mazroae
Approval date : 21-10-2022 11:08:03

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608
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اأخبـار الإمـارات

•• �ل�سارقة –�لفجر:

ب��ح��ث جم��ل�����س ���س��اح��ي��ة خ����ور كلباء 
ال�سواحي  �����س����وؤون  ل����دائ����رة  ال���ت���اب���ع 
بعد  اج��ت��م��اع��ات��ه  اأوىل  يف  وال����ق����رى 
والربامج  اخل��ط��ط  خمتلف  ت�سكيله 
التطرق  ومت  املقبلة.  ال��ف��رة  خ��الل 
مبادرات  م��ن  ت��ن��ف��ي��ذه  �سيتم  م��ا  اإىل 
تتالقى مع اأهداف وروؤى دائرة �سوؤون 
اأعمال  ومنظومة  والقرى  ال�سواحي 
الجتماع  تراأ�س  ال�سواحي.  جمال�س 
مبدينة  املجل�س  مقر  يف  عقد  ال���ذي 
ال��زع��اب��ي رئي�س  كلباء ع��ب��داهلل غ��امن 
املجل�س وح�سره عبيد �سامل املرا�سدة 
نائب الرئي�س واأع�ساء املجل�س. تناول 
الجتماع اآليات العمل وتعزيز التعاون 
امل�سرك مع كافة اجلهات ذات ال�سلة 
التوا�سل  على  ع���الوة  املجل�س  بعمل 

والأ�سر  الأه��ايل  وال��دائ��م مع  الفاعل 
الغايات  وحت��ق��ي��ق  ال���رواب���ط  لتنمية 
من اإن�ساء جمل�س ال�ساحية.  وخالل 
الجتماع مت ت�سكيل عدد من اللجان 

اأعمالها  التي �ستعمل وفق مقت�سيات 
ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة الأع���م���ال مب���ا يحقق 
ال�سمو  ل�����س��اح��ب  ال��ث��اق��ب��ة  ال���ن���ظ���رة 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 

القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
ال�سارقة من اإن�ساء املجل�س يف اأن يكون 
والدوائر  املجتمع  ب��ني  و���س��ل  حلقة 

احلكومية وتلم�س �سوؤونهم.

•• �ل�سارقة –�لفجر:

التدريبي  امللتقى  اأع��م��ال  اختتمت 
م�ستقبل  "ا�ست�سراف  الأول  ال��دويل 
ال��ت��دري��ب م��ا ب��ع��د ك��ورون��ا - كوفيد 
والتحديات"  ال���ف���ر����س   –  19
امل�ستمر  التعليم  مركز  نظمه  ال��ذى 

والتطوير باجلامعة القا�سمية .
ح�����س��ر ف���ع���ال���ي���ات امل���ل���ت���ق���ى وال�����ذي 
يف  القا�سمية  اجل��ام��ع��ة  مبقر  اأق��ي��م 
م��دي��ن��ة ال�����س��ارق��ة ���س��ب��اح اأم�����س كال 
الطريفي  ���س��امل  �سعادة ج��م��ال  م��ن  
القا�سمية، والأ�ستاذ  رئي�س اجلامعة 
الدكتور عواد اخللف مدير اجلامعة 
وكيل  ن��ا���س��ر  اآل  اأح���م���د  و����س���ع���ادة   ،
والتوطني  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد  وزارة 
املدعوين.  م���ن  ول��ف��ي��ف  ب���ال���دول���ة، 
باحثا  ع�سر  اأرب��ع��ة  امللتقى  يف  �سارك 
تناولت  م��ت��ن��وع��ة  م��وؤ���س�����س��ات  وت�����س��ع 
ا�ستخدام   : م���ن���ه���ا  حم�������اور  ع������دة 
الذكاء ال�سطناعي وامليتافر�س يف 
الإعالمي،  الإب���داع  و�سبل  الإع���الم، 
كما مت اإلقاء ال�سوء على التحديات 
نظم  ت������واج������ه  ال�����ت�����ي  وال�����ف�����ر������س 
وكذا  كورونا،  جائحة  بعد  التدريب 
ال�سراتيجيات املقرحة ل�ست�سراف 
م�ستقبال  ال����ت����دري����ب  روؤي�������ة  اأط������ر 
جل�سات  ع��م��ل  اأوراق  يف  حت����دث   .
الدكتور:  ���س��ع��ادة  م���ن  ك���ل  امل��ل��ت��ق��ى 
من�سور العور رئي�س جامعة حمدان 
الإلكرونية، و�سعادة الأ�ستاذ: �سامل 
الق�سر رئي�س هيئة تطوير معاير 
حمدان  ال��دك��ت��ور:  والعقيد  العمل، 
ا�ست�سراف  م���رك���ز  م���دي���ر  ال��غ��ي�����س��ة 

ب�سرطة  العامة  بالقيادة  امل�ستقبل 
دبي، واملقدم الدكتور: عبد الرحمن 
النقبي مدير اإدارة تطوير الكفاءات 
ال�سارقة،  ل�سرطة  العامة  بالقيادة 
التنفيذي  امل��دي��ر  م��ك��اب��را  والي�سر 
للمعهد امللكي الربيطاين للعالقات 
الأوراق  خل�ست   .CIBR العامة  
اإىل عدد  املثمرة  العلمية واملناق�سات 
التي تر�سم  التو�سيات والنتائج  من 
التدريب  مل�ستقبل  ال��ط��ري��ق  خ��ط��ى 
بعد انتهاء اجلائحة منها: التو�سع يف 
اأدوات الذكاء ال�سطناعي  ا�ستخدام 
وامليتافر�س؛ جلعل عملية التدريب 

اأكرث جذباً وتفاعاًل .
البنية  ت��ط��وي��ر  اأه��م��ي��ة  اإىل  ودع����ت 
جمال  يف  امل���ع���ل���وم���ات���ي���ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
املن�سات  اإن�ساء  خالل  من  التدريب، 
لتمكني  الرقمي؛  واملحتوى  الذكية 
بدولة  ال��واع��دة  الب�سرية  ال��ط��اق��ات 
الإم�����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة مبا 
متتلكه من قدرات متميزة، وتوجيه 
عن  تدريبية  دورات  لعقد  املوؤ�س�سات 

التعليمية  العملية  �سر  تكفل  بعد، 
واملهنية على اأف�سل وجه.

اأهمية  امللتقى على  واأك��دت تو�سيات 
وامل�سروعات  احلالة  درا�سات  اعتماد 
اإ�سراتيجيات  ���س��م��ن  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
تواكب  اأن  على   والتاأكيد  التدريب، 
الدولة  ت��وج��ه��اِت  ال��ت��دري��ب  خ��ط��ُط 

واحتياجاتها يف امل�ستقبل. 
وجاءت تو�سيات امللتقى نحو التوجه  

لإعادة النظر يف ال�سوابط واملعاير 
احلالية اخلا�سة بالعراف بالتعليم 
والتدريب عن بعد، خياًرا م�ستقبليا؛ 
ومن ثّم الركيز على اإك�ساب املهارات 
الركيز  م���ع  ب���ال���ت���وازي  امل��ي��دان��ي��ة 
يحقق  مبا  العلمّية،  ال�سهادات  على 
مفهوم التنمية امل�ستدامة، ويتواكب 
العبور  يف  ال��دول��ة  اإ�سراتيجية  م��ع 

نحو مئوية الإمارات2072. 

•• دبي – �لفجر: 

املجتمعي وم�سوؤوليتها  بواجبها  دبي  التزام جمارك  انطالقاً من 
الحتفال  مع  وتزامناً  الأمثل،  بال�سكل  املحورية  الق�سايا  لدعم 
�سهر  ُي�����س��ادف  ال���ذي  ال��ث��دي  ب�سرطان  للتوعية  ال��ع��امل��ي  بال�سهر 
اأك��ت��وب��ر م��ن ك��ل ع���ام ، ف��ق��د ح��ر���س��ت ج��م��ارك دب���ي وم���ن خالل 
اللجنة الن�سائية على الحتفال بهذه املنا�سبة، وذلك �سمن اأجندة 
الفعاليات ال�سنوية للجنة بهدف زيادة الوعي العام باأهمية اإجراء 
فحو�سات الك�سف املبكر عن �سرطان الثدي، والتعرف كذلك على 

م�سببات هذا املر�س لتجنبه .
الن�سائية بجمارك  اللجنة  ال�سام�سي رئي�سة  وقالت مرمي خليفة 
التوعوية  ال�سحية  امل���ب���ادرات  تنظيم  ع��ل��ى  ن��ح��ر���س  اإن��ن��ا  دب���ي: 

والتثقيفية ملوظفات جمارك دبي ب�سورة م�ستمرة، ويتم الركيز 
من  الثدي  ب�سرطان  التوعية  فعاليات  على  اأكتوبر  �سهر  خ��الل 
خالل خطة متكاملة تت�سمن اإي�سال املعلومات املهمة للموظفات 
الفعاليات  تلك  الهدف من  اأن  اأك��دت على  املر�س. كما  حول هذا 
كذلك،  وعائالتهم  املوظفات  ل��دى  الوقائي  اجلانب  تر�سيخ  هو 
تخفي�س  يف  للم�ساهمة  ال����دوري  الفح�س  ب�����س��رورة  وتوعيتهم 
معدل الإ�سابة اأمرا�س ال�سرطان يف املجتمع وحتقيق حياة �سحية 

متكاملة وللتاأكيد على مبداأ اأن الوقاية خر من العالج.
من  جم��م��وع��ة  بن�سر  ال��ل��ج��ن��ة  م�ساهمة  اإىل  ال�����س��ام�����س��ي  ول��ف��ت��ت 
الر�سائل التوعوية حول �سرطان الثدي للموظفات عرب الن�سرات 
الأ�سباب  اأح���د  الن�سائح  تلك  ُت��ع��د  حيث  الداخلية  الإل��ك��رون��ي��ة 
للوقاية، م�سرًة اإىل جمموعة من الفعاليات مت تنظيمها ومنها 

واأعرا�سه وكيفية  اأ�سبابه  الثدي  "�سرطان  حما�سرة توعوية عن 
ال�سام�سي،  حرمل  بن  حميد  الربوفي�سور  قدمها  منه"  الوقاية 
يف  الأورام  خ��دم��ات  وم��دي��ر  ل������الأورام  الإم������ارات  جمعية  رئ��ي�����س 
القولون  �سرطان  للجنة  رئي�س  الإم���ارات  يف  برجيل  م�ست�سفيات 
تناولت  اإذ  اأف��ري��ق��ي��ا،  و���س��م��ايل  الأو����س���ط  ال�����س��رق  وامل�����س��ت��ق��ي��م يف 
املختلفة عن مر�س  املو�سوعات  املحا�سرة احلديث عن عدد من 
النف�سية  وال�����س��ح��ة  ال��ع��الج  وط���رق  ال��وق��اي��ة  وكيفية  ال�����س��رط��ان 
ملر�سى ال�سرطان، كما مت دعوة املوظفات لجراء فحو�سات طبية 
خالل  من  وال�سغط(  )ال�سكر  احليوية  املوؤ�سرات  فح�س  �سملت 
متخ�س�سني من م�ست�سفى قرقا�س، كما مت توزيع عينات ملنتجات 
وتوزيع  �سحوبات  اإج����راء  الفعالية  و���س��اح��ب  بالب�سرة،  العناية 

الهدايا للموظفات وق�سائم فح�س ماموجرام جمانية.

جمارك دبي ُتنظم فعاليات �سحية تزامنًا مع �سهر التوعية ب�سرطان الثدي

•• �لفيوم-و�م 

واخلطوط  النقو�س  درا���س��ات  مركز  نهيان  اآل  نهيان  ب��ن  حممد  ال�سيخ  افتتح 
�سمن  العربية  م�سر  جمهورية  يف  ال��ف��ي��وم  بجامعة  الآث����ار  بكلية  التاريخية 

الحتفال مبرور 50 عاما على العالقات الإماراتية امل�سرية . 
ح�سر الفتتاح .. ال�سيخ الدكتور عمار بن نا�سر املعال - ملحق التعليم وعلوم 
التكنولوجيا للدولة لدى جمهورية م�سر العربية والدكتور يا�سر جمدي حتاته 
ل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  �سربى  عرفة  وال��دك��ت��ور  الفيوم  جامعة  رئي�س 
الدرا�سات العليا والبحوث، والدكتور حممد كمال عميد كلية الآثار يف اجلامعة 
درا�سات  م��رك��ز  وم��دي��ر  ال�سابق  الآث����ار  كلية  عميد  من�سور  ع��اط��ف  وال��دك��ت��ور 
الكلية  ال�سروجي وكيل  الرحمن  التاريخية والدكتور عبد  النقو�س واخلطوط 
ل�سئون الدرا�سات العليا والبحوث، وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�س والباحثني 

والطالب. 
وقال الدكتور يا�سر جمدى حتاته - يف كلمته خالل الفتتاح - : نيابة عني وعن 
جمل�س جامعة الفيوم اأتقدم بجزيل ال�سكر اإىل ال�سيخ حممد بن نهيان اآل نهيان 
.. موؤكدا اأن افتتاح مركز درا�سات النقو�س واخلطوط التاريخية هو ثمرة تعاون 

بني جامعة الفيوم ودولة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة. 
العادة  ف��وق  ال�سفرة  نهيان  اآل  نهيان  بنت  اليازية  ال�سيخة  اإىل  ال�سكر  وق��دم 
للثقافة لدى املنظمة العربية للربية والثقافة والعلوم الألك�سو على امل�ساهمة 
العلمى  البحث  جلهود  مثمرة  اإ�سافة  �سيحقق  ال��ذى  املركز  اإن�ساء  يف  الفعالة 

والتوثيق فى جمال النقو�س واملخطوطات. 
ثمرات  من  ثمرة  هو  اجلديد  املركز  اأن  �سربي  عرفة  الدكتور  اأك��د  جهته  من 
موؤمتر التكنولوجيا والرقمنة فى حفظ وتوثيق و�سيانة الآثار، والذى عقد يف 

�سهر مايو املا�سي، ونظمته كلية الآثار. 
واأ�ساد بالتعاون والتن�سيق بني جامعة الفيوم ودولة الإمارات العربية املتحدة .. 
اأن كلية الآث��ار ت�سدر جملتني علميتني حمكمتني ون�سعى لإ�سدار  اإىل  م�سرا 

جملة علمية حمكمة كنتاج من النتائج العلمية للمركز اجلديد. 
اإن هذا املركز يعد منارة علمية لدرا�سة  من ناحيته قال الدكتور حممد كمال 
على  الوحيد  وهو  العاملية،  واحل�سارة  بالتاريخ  وعالقتها  واخلطوط  النقو�س 
م�ستوى اجلامعات امل�سرية والعامل العربي والإ�سالمي وال�سرق الأو�سط الذي 

يهتم بدرا�سة النقو�س واخلطوط التاريخية. 
ودولًيا  اإقليمًيا  متميًزا  اأك��ادمي��ًي��ا  م��رك��ًزا  ي��ك��ون  لأن  ي��ه��دف  امل��رك��ز  اأن  واأو���س��ح 
وحفظها  ون�سرها  ودرا�ساتها  والكتابات  اخلطوط  وعلوم  بتاريخ  الهتمام  يف 
علمية  جملة  اإ���س��دار  خ��الل  من  والعلمي  الثقايف  الإ�سهام  وكذلك  وتوثيقها، 
متخ�س�سة حمكمة يف جمال النقو�س واخلطوط التاريخية، والتي تعد الوحيدة 

من نوعها فى العاملني العربي والإ�سالمي. 
العلمية  املوؤمترات  املركز �سيقوم بعقد  اإن  الدكتور عاطف من�سور  وب��دوره قال 
التاريخية  واخلطوط  النقو�س  مبجال  املتعلقة  النقا�سية  واحللقات  والندوات 
وكذلك عقد الدورات التدريبية للراغبني يف العمل يف جمال النقو�س واخلطوط 

التاريخية اأو درا�ستها اأو هواة جمعها واقتنائها. 

للنقو�س  والإ�سالمية  العربية  الهوية  على  احلفاظ  يف  املركز  �سي�سهم  واأ�ساف 
املراكز  مع  والتعاون  املنقولة،  اأو  الثابتة  �سواء  الأث��ري��ة  التاريخية  واخلطوط 
البحثية واملتاحف العاملية واأ�سحاب املجموعات اخلا�سة الذين يقتنون النقو�س 

واخلطوط التاريخية لعمل معار�س للنقو�س �سمن اأروقة املركز. 
اآل  نهيان  بن  حممد  ال�سيخ  حتاته  جم��دي  يا�سر  الدكتور  ك��رم  احلفل  وخ��الل 
درع   ، من�سور  عاطف  الدكتور  اأه��دى  كما  الفيوم..  جامعة  درع  باإهدائه  نهيان 

املركز لل�سفارة الثقافية لدولة الإمارات لدى منظمة “ الإلك�سو” . 
ويف ختام احلفل قدم فريق كورال جامعة الفيوم جمموعة من الأغاين الراثية .  
ويعد املركز الوحيد على م�ستوى اجلامعات امل�سرية والعامل العربي والإ�سالمي 
وي�سعى   ، التاريخية  واخلطوط  النقو�س  بدرا�سة  يهتم  الذي  الأو�سط  وال�سرق 
للحفاظ على الراث العربي و الإ�سالمي والهوية العربية والإ�سالمية للنقو�س 
واخلطوط التاريخية الأثرية ، واإظهار ت�سامح الإ�سالم من خالل احلفاظ على 
التي  واللغات  اخلطوط  ا�ستخدام  خ��الل  من  ال�سعوب  وثقافة  وتقاليد  ع��ادات 
العربي  العامل  اأجمع مبجد  العامل  وتذكر   ، املختلفة  الثقافات  حتمل مالمح 
البالد والقاليم من املحيط الأطلنطي غربا  والإ�سالمي والذي امتد لي�سمل 
اإىل حدود ال�سني �سرقا، ومن اأوا�سط اأوربا �سماًل وحتى اجلزر الهندية جنوباً. 

اإقليمًيا ودولًيا يف الهتمام  اأكادميًيا متميًزا  اأن يكون مركًزا  ويهدف املركز اإىل 
وتوثيقها،  وحفظها  ون�سرها  ودرا���س��ات��ه��ا  وال��ك��ت��اب��ات  اخل��ط��وط  وع��ل��وم  بتاريخ 
ويعد املنارة العلمية لدرا�سة النقو�س واخلطوط وعالقتها بالتاريخ واحل�سارة 
العاملية، ، وعلى درا�سة جمموعات النقو�س واخلطوط التاريخية ، املحفوظة يف 

الدرا�سات  امل�سرية والعربية والعاملية، وعلى ت�سنيف هذه  املوؤ�س�سات  املتاحف و 
التاريخية  الأهمية  بيان  واأي�ساأً  العلمية لها،  القيمة  علمياً مبا يو�سح  ت�سنيفاً 

والأثرية واحل�سارية لهذه النقو�س. 
كما يهدف اإىل القيام بالدرا�سات والأبحاث املتعلقة مبجال النقو�س واخلطوط 
التاريخية ، و حث العلماء والباحثني والهواة واأ�سحاب املجموعات اخلا�سة على 
التاريخية وال�ستفادة منها يف  النقو�س واخلطوط  املجموعات من  درا�سة هذه 
املتخ�س�سني  الباحثني  العاملي، ورعاية جيل من  التاريخي واحل�ساري  الإث��راء 

واخلرباء قادرين على حتقيق ذلك وا�ستدامته. 
التاريخية  واخلطوط  النقو�س  درا�سات  مركز  عن  اأعلن  قد  اأن��ه  بالذكر  جدير 
"التكنولوجيا  الآث��ار وال��ذي عقد حتت عنوان  الثالث لكلية  ال��دويل  املوؤمتر  يف 
والرقمنة يف حفظ وتوثيق و�سيانة الآثار بجامعة الفيوم يف �سهر مايو املا�سي 
، والذي دعيت له و�ساركت فيه ال�سفارة الثقافية للدولة لدى منظمة الألك�سو 
من  واحد  وهو  العربية"،  النقو�س  "بوابة  الإلكروين  باملوقع  للتعريف  بكلمة 

اأهم م�ساريع ال�سفارة الثقافية . 
وقد د�سنت بوابة النقو�س العربية حتت رعاية كرمية من معايل ال�سيخ نهيان بن 

مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�س . 
متخ�س�سة  موثقة  اإلكرونية  مكتبة  مبثابة  العربية"  النقو�س  "بوابة  وتعد 
جتمع ما يزيد عن 150 نق�سا من اأهم الكت�سافات اخلا�سة بالنقو�س الكتابية 
العربية املحفورة على ال�سخور والأحجار، واملنتقاة من قبل نخبة من العلماء 

العربي.  الوطن  يف  دول  والباحثني من دولة الإمارات واأكرث من 7 

حممد بن نهيان يفتتح مركز درا�سات النقو�س واخلطوط التاريخية يف جامعة الفيوم مب�سر 

بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع املدين عجمان

متــرين اإخـــالء ملبــنـــى غـــرفـــة عــجـمـان

جمل�س �ساحية خور كلباء يبحث التوا�سل مع االأ�سر والتعاون امل�سرتك مع اجلهات احلكومية امللتقى التدريبي الدويل االأول للجامعة القا�سمية يدعو ال�ستخدام 
اأدوات الذكاء اال�سطناعي وامليتافري�س يف التعليم والتدريب امليداين

•• عجمان- �لفجر 

نفذت غرفة جتارة و�سناعة عجمان مترين اإخالء ملبنى الغرفة بالتعاون 
اجلاهزية  م�ستوى  رفع  بهدف  عجمان،  امل��دين  للدفاع  العامة  الإدارة  مع 

وتعزيز الوعي حول التعامل مع حوادث احلرائق وال�سعافات الأولية.
واأكدت مرمي ال�سحي مدير اإدارة املالية يف غرفة عجمان، اأن مترين الإخالء 
التدريبي ياأتي �سمن برنامج توعوي �سامل تنفذه غرفة عجمان ملوظفيها 
التعامل وقت  والعملية حول طرق  النظرية  العمل  ور���س  ع��دداً من  ي�سم 
الطوارئ والأزمات لتح�سني بيئة العمل و�سمان حفظ الأرواح واملمتلكات.

واأو�سحت اأن فريق طوارئ بغرفة عجمان ي�ستمل على ثالث وحدات ت�سم 

جمموعة من موظفي الغرفة مت تاأهيلهم وتدريبيهم بالتعاون مع الدارة 
العامة للدفاع املدين عجمان واجلهات املعنية، بحيث ي�سمل فريق الطواري 

"وحدة الإطفاء، وحدة الإنقاذ والخالء، وحدة الإ�سعافات الأولية".
واأ�سارت مرمي ال�سحي، اأن عملية الإخالء هدفت اإىل اختبار اأجهزة الإنذار 
وم���دى جت���اوب ال��ع��ام��ل��ني وق���ت الإخ����الء وذل���ك �سمن اخل��ط��ة الداخلية 
املعتمدة لتطبيقات لالأمن وال�سالمة وقيا�س مدى جاهزية  فريق الطوارئ 

وتنفيذه ملعاير ال�سالمة وقت احلوادث.  
ووجهت ال�سكر اإىل الدارة العامة للدفاع املدين عجمان، على جهودهم يف 
توفر دورات تدريب تثقيفية لفريق الطواري يف غرفة عجمان، اإىل جانب 

تنظيم متارين اإخالء تعزز زيادة الوعي وال�ستعداد لأية حوادث طارئة. 

اب��ري�����س فدا  امل���دع���و /  ف��ق��د 
باك�ستان     ، اوان  ح�سني  ف���دا 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)8495761AM(  رق��م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0566611122

فقدان جواز �سفر
ح�سني  راب�������ي   / امل����دع����و  ف���ق���د 
بنغالدي�س   ، ح�����س��ني  م�����س��ارف 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم 
يرجى   -  )BN0311127(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
بال�سفارة البنغالدي�سية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : جي ات�س ايه اي لالعمال الفنية - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 207 ملك يا�سمني حميد - بردبي - اخلليج التجاري - ال�سكل القانوين 
: �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�س الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�سة : 676016 رقم 
وال�سياحة يف  الإقت�ساد  دائ��رة  تعلن  1283021 مبوجب هذا   : التجاري  بال�سجل  القيد 
دبي باأنه قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/10/20 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
احمد احلو�سني حما�سبون ومراجعون قانونيون �سركة ال�سخ�س الواحد �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 805 ملك يو�سف حممد ر�سول حممد بردبي - برج خليفة - هاتف 
4341112-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق  4341111-04 فاك�س :   :

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70533 العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

�سركة  قانونيون  وم��راج��ع��ون  حما�سبون  احلو�سني  احمد   : امل�����س��ف��ي  ا���س��م 
ال�سخ�س الواحد �س ذ م م  العنوان : مكتب رقم 805 ملك يو�سف حممد ر�سول 
حممد بردبي - برج خليفة - هاتف : 4341111-04 فاك�س : 04-4341112 
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�سفية جي ات�س ايه اي لالعمال الفنية - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2022/10/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/10/20 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70533
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م

ت�سهد الإمارات خالل الأيام املقبلة حراكا ثقافيا حافال بالأحداث والفعاليات 
التي تر�سخ مكانتها نقطة جذب للمبدعني والكّتاب واملثقفني من خمتلف دول 

العامل ويعزز ح�سورها وجهة الثقافة الأوىل على م�ستوى املنطقة. 
وت�ست�سيف الإمارات خالل 20 يوما 3 فعاليات ثقافية كربى تتمثل يف القمة 
ال�سارقة الدويل للكتاب، واأ�سبوع دبي للت�سميم  اأبوظبي، ومعر�س  الثقافية يف 
2022، التي �ستمثل من�سة عاملية ملناق�سة اأبرز الق�سايا املتعلقة بالأدب والفكر 

وكافة الفنون والإبداعات الإن�سانية. 
الثقافية حتت �سعار  القمة  ال��دورة اخلام�سة من  اأعمال  )الأح��د(  وتنطلق غداً 
"الثقافة اأ�سلوب حياة" يف منارة ال�سعديات باأبوظبي، وذلك ل�ستك�ساف م�ستقبل 
قطاع الثقافة ومناق�سة احللول الثقافية الإبداعية لأبرز الق�سايا العاملية امللحة 
التي توؤثر على العامل اليوم. تناق�س القمة التحديات املعا�سرة التي تقود وتدفع 

الثقافية  والقطاعات  والثقافية،  الإبداعية  ال�سناعات  جم��ال  يف  التغير  اإىل 
الأو�سع يف عامل اليوم وتتناول مفهوم تبني الثقافة جتربة حية يف عامل �سهد 
الوا�سع  للتاأثر  اأف�سل  حتولت جذرية فر�ستها جائحة كورونا، والفهم ب�سكل 

للثقافة على حياتنا الفردية واجلماعية. 
وتت�سمن  العامل،  اأنحاء  جميع  من  متحدثاً   180 من  اأك��رث  القمة  يف  ي�سارك 
جل�سات حوارية بني الفنانني وعدداً من العرو�س الثقافية التي حتتفي بجميع 
الأغاين  من  وجمموعة  عاملية  وفنية  غنائية  عرو�س  جانب  اإىل  الفن  اأ�سكال 
الكال�سيكية.  وتكر�س القمة من خالل جمموعة متنوعة من الكلمات الرئي�سية 
خربات  واملباحثات،  التقدميية  وال��ع��رو���س  واملحا�سرات  احل��واري��ة  واجلل�سات 
واملفكرين  والباحثني  القرار  والفنانني و�سناع  الثقافيني  القادة  امل�ساركني من 

والربويني واملبدعني لدرا�سة هذه الق�سايا املعا�سرة امللحة. 
ويف الثاين من نوفمرب املقبل �سيكون املثقفون حول العامل على موعد مع الدورة 
هيئة  تنظمه  ال��ذي  للكتاب،  ال��دويل  ال�سارقة  معر�س  من  والأرب��ع��ني  احل��ادي��ة 

ال�سارقة للكتاب حتت �سعار "كلمة للعامل"، بح�سور عدد من الكّتاب واملفكرين 
واملبدعني من 57 دولة، ي�ساركون يف اإحياء 1047 فعالية ثقافية متنوعة. 

اأجنبية، لعر�س  1298 دار ن�سر عربية، و915 دار ن�سر  و ي�سارك يف املعر�س 
األف مر   18 1.5 مليون عنوان، على م�ساحة ت�سل لأكرث من  ما يزيد على 
مربع.  ويناق�س 33 متحدثاً ونا�سراً عاملياً يف ثماين جل�سات رئي�سية وحوارية 
بينها  من  الق�سايا،  من  وجمموعة  القطاع،  تواجه  التي  والتحديات  الفر�س 
لت�سويق  عاملياً  النا�سئة  الأ���س��واق  العربي،  ال��ع��امل  يف  الرقمي  الن�سر  م�ستقبل 
الكتب امل�سموعة، وغرها من املوا�سيع.  ي�سم املعر�س العديد من الفعاليات، 
منها الدورة الثانية من القمة الوطنية للمكتبات، مب�ساركة 30 دولة، وموؤمتر 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ع��رب،  للنا�سرين  تدريبية  ودورة  للمكتبات"،  ال���دويل  ال�سارقة 
تعريفهم باأف�سل املمار�سات العاملية املتبعة يف قطاع الن�سر، وي�سارك فيها 230 
تتنوع  لل�سغار،  فعالية   623 العام  لهذا  دورت��ه  يف  املعر�س  وخ�س�س  نا�سرا.  
اإىل  بالإ�سافة  والتعليمية،  الرفيهية  والعرو�س  وامل�سرحيات  العمل  ور�س  بني 

عرو�س الطبخ اخلا�سة بالأطفال، ي�سارك فيها 45 متخ�س�ساً من 14 دولة. 
تنطلق  2022" ال��ذي  للت�سميم  دب��ي  "اأ�سبوع  دب��ي  اإم���ارة  ت�ست�سيف  ب��دوره��ا 
دبي  حي  يف  ذات��ه  ال�سهر  من   13 حتى  وت�ستمر  املقبل  نوفمرب   8 يف  فعالياته 
بربنامج  املنطقة  م�ستوى  على  الأك��رب  الإبداعي  املهرجان  ويحفل  للت�سميم.  
الفنية  والأع��م��ال  املعار�س  يت�سمن  والإب���داع  بالت�سميم  احتفاًء  ومتنوع  غني 

الركيبية وجل�سات احلوار، وور�س العمل، وغرها. 
واملبدعني  املوهوبني  للم�سممني  ا�ستثنائية  م�ساحة  كعادته  املهرجان  ومينح 

لت�سليط ال�سوء على مواهبهم ومهاراتهم. 
ويتمحور اأ�سبوع دبي للت�سميم 2022 حول مفهوم الت�سميم من اأجل م�ستقبل 
مدار  على  املقّررة  الأن�سطة  بكافة  دجمه  �سيجري  ال��ذي  املفهوم  وهو  م�ستدام، 
الأ�سبوع مع نخبة من امل�سّممني الدوليني والإقليميني �سمن جمالت متعددة، 
وو�سائل  الداخلية  والديكورات  املنتجات  وت�سميم  املعمارية  الهند�سة  فيها  مبا 

الإعالم املتعددة. 

خالل 20 يومًا.. االإمارات ت�سهد حراكًا ثقافيًا تت�سدره 3 فعاليات كربى 

•• �ل�سارقة-�لفجر:

ال��  ال����دورة  يف  خ��ا���س  بجناح  الإم��ارات��ي��ني  النا�سرين  جمعية  ت�����س��ارك 
2022، يف الفرة من  ال��دويل للكتاب  من معر�س فرانكفورت   74
اأحدث  اأكتوبر اجل��اري، وتعر�س اجلمعية من��اذج من    23 حتى   19
اإ�سدارات عدد من دور الن�سر الإماراتية، وت�سلط من خاللها ال�سوء 

على منو وتطور �سناعة الن�سر يف الدولة.
معر�س  منظمي  ت�سمل  ال��ل��ق��اءات  م��ن  �سل�سلة  اجلمعية  وف��د  ويعقد 
ن�سر،  �سركات  وممثلي  عامليني  ونا�سرين  للكتاب  ال��دويل  فرانكفورت 
ويجمع الوفد يف جل�سات تعارف نا�سرين من الإمارات مبوؤ�س�سات ن�سر 

اإمكانية  وبحث  والتعاون  التن�سيق  لدعم  ومرجمني،  اأدبيني  ووكالء 
عقد اتفاقات ن�سر وترجمة م�سركة.

وتنقل اجلمعية خالل اللقاءات مع الوفود امل�ساركة يف املعر�س �سورة 
عن تنوع اإ�سدارات النا�سرين الإماراتيني التي ت�سمل جمالت معرفية 
واأدبية وعلمية تلبي تنوع اهتمامات القراء والباحثني وطلبة اجلامعات 

مبختلف تخ�س�ساتهم.
الن�سر  و���س��رك��ات  ال��ك��ت��ب  م��ع��ار���س  ممثلي  م��ع  اجلمعية  وت�ستعر�س 
جمعية  اأع�ساء  من  ع��دد  اإ�سهامات  الأط��ف��ال  كتب  باإنتاج  املتخ�س�سة 
النا�سرين الإماراتيني ودور الن�سر التي ت�سدر كتب الأطفال واليافعني 
املحتوى  ي�سمل  تطور  م��ن  اإل��ي��ه  و�سلت  م��ا  وم��دى  امل�����س��ورة،  والكتب 

والر�سوم والطباعة مبوا�سفات مالئمة وجاذبة لقراء هذه الفئة من 
الإ�سدارات.

هي  اإم��ارات��ي��ة  ن�سر  دور  خم�س  املعر�س  يف  اجلمعية  جناح  ويحت�سن 
للن�سر  الهدهد  للتعليم،   وليربتي  للن�سر،  والثقافة  للن�سر،  اأوغاريت 
وال���ت���وزي���ع، و���س��دق��ات للن�سر وال���ت���وزي���ع،  ال��ت��ي ع��ر���س��ت من����اذج من 
اإ�سداراتها وعك�ست جماليات الكتاب الإماراتي وحر�س النا�سرين على 

التوجه ملختلف �سرائح القراء.
النا�سرين الإماراتيني:  التنفيذي جلمعية  الكو�س، املدير  وقال را�سد 
هذا العام اإىل معر�س فرانكفورت الدويل للكتاب الذي  جمدداً  "عدنا 
خالله  وحتر�س  �سنويا،  الإم��ارات��ي��ني  النا�سرين  جمعية  فيه  ت�سارك 

على اللقاء مبمثلي معار�س الكتب الدولية والنا�سرين من كل مكان 
الن�سر يف الإم��ارات وما ي�سيفه  يف العامل، وننقل لهم جتربة �سناعة 
الكتاب يف  اإىل ر�سيد  م��ع��ريف ي�ساف  اإن��ت��اج  م��ن  الأع�����س��اء  ال��ن��ا���س��رون 

الدولة واملنطقة والعامل".
"ت�ستهدف لقاءات اجلمعية تنظيم جل�سات تعارف وتوا�سل  واأ�ساف: 
يف  امل�ساركني  نظرائهم  من  وع��دد  الإماراتيني  النا�سرين  بني  مبا�سر 
الأفكار  ت�سارك  ف��ر���س  واإت��اح��ة  مفتوحة  نقا�سات  واإط���الق  امل��ع��ر���س، 
وبحث اإمكانية التعاون وال�سراكة يف م�ساريع ن�سر وترجمة م�ستقبلية، 
يف  الن�سر  وبيئة  اجلمعية  بجهود  التعريف  نطاق  تو�سيع  اإىل  اإ�سافة 

الإمارات".

ي�سم جناحها اإ�سدارت 5 دور ن�سر اإماراتية

»النا�سرين االإماراتيني« ت�سارك يف »فرانكفورت للكتاب« وجتري لقاءات لالإ�ساءة على م�سهد الن�سر يف االإمارات

•• �الأ�سكندرية-و�م

زارت ال�سيخة اليازية بنت نهيان اآل 
نهيان، ال�سفرة فوق العادة للثقافة 
للربية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ل����دى 
"الألك�سو"  وال����ع����ل����وم  وال���ث���ق���اف���ة 
مكتبة  ل����ه����ا،  امل�����راف�����ق  وال�����وف�����د   ،
ا�ستقبالها  يف  وك����ان  الأ���س��ك��ن��دري��ة، 
ال��دك��ت��ور اأح��م��د زاي���د م��دي��ر املكتبة 
رئي�س  ري���ا����س  ���س��ري��ف  وال���دك���ت���ور 
قطاع العالقات اخلارجية والإعالم 

يف املكتبة. 
املزروعي  زاي��د  .. م��رمي  الوفد  �سم 
يف  الأفريقية  ال�سوؤون  اإدارة  مديرة 
الدويل،  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
وامل�����س��ت�����س��ار ���س��ال��ح ال�����س��ع��دي نائب 
�سفر الدولة لدى جمهورية م�سر 
العربية، .. فيما ح�سر من اجلانب 
الوكيل  م��روة  الدكتورة   .. امل�سري 
يف  الأك��ادمي��ي  البحث  قطاع  رئي�س 
من�سور  اأح���م���د  وال���دك���ت���ور  امل��ك��ت��ب��ة 

مدير مركز درا�سات اخلطوط. 

التعاون  �سياق  يف  الزيارة  هذه  تاأتي 
الثقافية  ال�������س���ف���ارة  ب���ني  امل�����س��ت��م��ر 
ال��ع��رب��ي��ة ومكتبة  ل��دول��ة الإم�����ارات 
الإ�����س����ك����ن����دري����ة، وت���ف���ع���ي���ال مل���ذك���رة 
توقيعه  مت  ال��ذي  امل�سرك  التفاهم 

�سابقا. 
نهيان  بنت  اليازية  ال�سيخة  وقامت 
اآل نهيان والوفد املرافق لها، بجولة 

املختلفة  واأق�����س��ام��ه��ا  امل��ك��ت��ب��ة  داخ���ل 
املتخ�س�سة  مكتباتها  على  للتعرف 
اطلعت  ح��ي��ث  امل��ت��ن��وع��ة،  ومتاحفها 
الرئي�سية،  الط�������الع  ق���اع���ة  ع���ل���ى 
واملخطوطات  الآث���������ار  وم���ت���اح���ف 
ومعر�س  العلوم،  وتاريخ  وال�سادات 
الكتب  ومكتبة  ال�سالم،  عبد  �سادي 
والو�سائط  الفنون  ومكتبة  النادرة، 

احل�سرية،  وال��ب��ان��ورام��ا  امل��ت��ع��ددة، 
وما  باملكتبة  اإعجابه  الوفد  واأب���دى 
نادرة  ووث��ائ��ق  مقتنيات  م��ن  حتويه 

وما تقدمه من خدمات لروادها. 
نهيان  بنت  اليازية  ال�سيخة  واأك��دت 
امل�سرية  ال��ع��الق��ات  اأن  ن��ه��ي��ان،  اآل 
الإماراتية عالقات عميقة اجلذور، 
واأن م�سر �ساحبة الريادة الثقافية، 

الأ�سكندرية  مكتبة  اأن  اإىل  م�سرة 
�سرح ثقايف ومعريف كبر ي�سم كتبا 
الثقافة  ت��رثي  ن���ادرة،  وخمطوطات 

يف العامل العربي والإ�سالمي. 
الثقافية  ال�����س��ف��ارة  اأن  واأ����س���اف���ت 
ح���ري�������س���ة ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون 
الأ�سكندرية  مكتبة  م��ع  امل�����س��رك 
وتبادل اخلربات يف هذه املرحلة التي 

تواجه فيها املنطقة حتديات كبرة 
على �سعيدي الثقافة والهوية. 

من جانبه رحب الدكتور اأحمد زايد 
بال�سيخة اليازية والوفد املرافق لها، 
موؤكدا اأن م�سر والإمارات يربطهما 
منوذج متميز من العالقات تنميها 
الثقافية،  ال����ع����الق����ات  وحت���م���ي���ه���ا 
الإم���ارات  ب�سعب  نعتز   “  : م�سيفا 

الهادف  ل��ل��ت��ع��اون  ون�سعى  ال�سقيق 
امل���ث���م���ر، ال�����ذي ي���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع على 
جهته  م��ن    .” ال�سقيقني  البلدين 
اأن مكتبة  ريا�س  �سريف  دكتور  اأك��د 
علمية  جم��الت  لديها  الإ�سكندرية 
وثقافية خمتلفة من رقمنة واأر�سفة 
وخمطوطات وهناك تعاون �سابق مع 
والثقافة  للربية  العربية  املنظمة 

اأم��ل��ه يف مزيد  وال��ع��ل��وم، معربا ع��ن 
القادمة  املرحلة  التعاون خالل  من 

وو�سع خطة عمل م�سرك. 
ال�سيخة  اأه���دت  ال��ل��ق��اء..  نهاية  ويف 
نهيان، لوحة  اآل  نهيان  بنت  اليازية 
ف��ن��ي��ة ل��ل��دك��ت��ور اأح���م���د زاي�����د، فيما 
اأه��داه��ا زاي���د ع���ددا م��ن مطبوعات 

مكتبة الإ�سكندرية. 

•• �ل�سارقة-و�م 

للكتاب  ال�������س���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  اأع���ل���ن���ت   
ال�سوداين  ال��ربوف��ي�����س��ور  اخ���ت���ي���ار 
العام  �سخ�سية  ف�سل ح�سن  يو�سف 
ال�41  ال����دورة  لفعاليات  الثقافية 
م����ن م���ع���ر����س ال�������س���ارق���ة ال������دويل 
لإ�سهاماته  ت��ق��دي��راً  وذل���ك  للكتاب 
اجلليلة يف جمال التاأريخ والتوثيق 
وعلمياً  وثقافياً  �سيا�سياً  لل�سودان 
اإىل ج���ه���وده امل��ل��م��و���س��ة يف  اإ����س���اف���ة 
والتوثيق  البحث  بحركة  النهو�س 
والآ�سيوية  الأفريقية  القارتني  يف 

30 كتاباً  اأك���رث م��ن  اإ����س���داره  ع��رب 
بني تاأليف وحتقيق وحترير. 

ي��و���س��ف ف�سل ح�سن  اخ��ت��ي��ار  ي��اأت��ي 
الرامية  امل���ع���ر����س  روؤي��������ة  ����س���م���ن 
والأدب  ال��ف��ك��ر  اأع�����الم  ت��ك��رمي  اإىل 
�سكلت  ال���ت���ي  وال���ع���ق���ول  وال���ت���اري���خ 
ج��ه��وده��ا امل��ع��رف��ي��ة ال��ع��ق��ول �سمن 
تقدمي  اإىل  الداعية  احل��دث  ر�سالة 
الثقافة  يف  وم���وؤث���رة  رائ����دة  من����اذج 

العربية لالأجيال اجلديدة. 
ركا�س  ب����ن  اأح����م����د  ����س���ع���ادة  وق������ال 
ال�سارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال���ع���ام���ري 
للكتاب : “ مت�سي الهيئة يف جممل 

ال�سمو  ���س��اح��ب  ب����روؤي����ة  ج���ه���وده���ا 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
ح��اك��م ال�����س��ارق��ة ال��ت��ي ت���وؤم���ن باأن 
بالعقول  والح��ت��ف��اء  ال���رواد  تكرمي 
العربية من ركائز النهو�س بثقافتنا 
يف  جلهودها  م�ستدام  اأث��ر  وحتقيق 
اأن  ”.. م��وؤك��دا  الأج���ي���ال اجل��دي��دة 
ال��ن��ت��اج امل��ع��ريف ال��ع��رب��ي ي��ح��ت��اج اإىل 
يو�سف  الربوفي�سور  بحجم  قامات 
ف�����س��ل ح�����س��ن ت���خ���دم راه�����ن الأم����ة 
البحثية  باإ�سهاماتها  وم�ستقبلها 

وموؤلفاتها املرجعّية. 

ال�سودان  ك���ان  “ ل��ط��امل��ا   : واأ����س���اف 
وتاريخ  اأبنائه  بعقول  معطاًء  بلداً 
اأعالم  على  ي�سهد  العربية  الثقافة 
���س��ودان��ي��ني ك��ب��ار ك���ان ل��ه��م الف�سل 
الكثر يف اإغناء املكتبة العربية من 
واأدباء  وروائيني  وباحثني  مفكرين 
الربوفي�سور  اخ��ت��ي��ار  وم��ا  و���س��ع��راء 
�سخ�سية  ل���ي���ك���ون  ف�����س��ل  ي���و����س���ف 
للجهود  تكرميا  اإل  الثقافية  العام 
ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا خ���الل م�����س��رة عطاء 
ع���ام���اً   60 م�����ن  لأك��������رث  اأم������ت������دت 
التاأريخ  يف  امل��ت��وا���س��ل  ال��ع��م��ل  م���ن 
والدرا�سات  وال��ت��ح��ق��ي��ق  وال��ب��ح��ث 

الأفريقية  ال��ق��ارت��ان  عليها  ت�سهد 
ي�سار    ." مب��ج��م��ل��ه��ا  والآ����س���ي���وي���ة 
ف�سل  يو�سف  الربوفي�سور  اأن  اإىل 
امل��ح��م��ي��ة يف  ب��ل��دة  امل���ول���ود يف  ح�سن 
درجة  ن���ال   1932 ع���ام  ال�����س��ودان 
اخلرطوم  جامعة  ع��ام  بكالوريو�س 
يف الآداب 1956 ونال من جامعة 
ال�سرف  ب��ك��ال��وري��و���س  ل��ن��دن درج���ة 
ودرج����ة   1959 ع����ام  ال���ت���اري���خ  يف 
 1964 العرب  تاريخ  الدكتوراة يف 
وع��م��ل حم��ا���س��راً يف ال��ت��اري��خ ق�سم 

التاريخ بجامعة اخلرطوم.
ال����درا�����س����ات  "معهد  اإدارة  ت�����وىل 

الإفريقية والآ�سيوية عام -1972 
1983م واأ�سبح مديراً جلامعة اأم 
درم���ان الإ���س��الم��ي��ة ع��ام 1983 - 
1984 بعدها توىل من�سب مدير 
 1985 جامعة اخلرطوم منذ عام 
"جملة  حترير  وتراأ�س  1991م   -
ال�سودان يف ر�سائل ومدونات" حيث 
اأ�سدر اأكرث من 20 عدداً كما اأ�س�س 
جملة الدرا�سات ال�سودانية.  و�سدر 
بني  كتاباً  ع��ن ثالثني  يزيد  م��ا  ل��ه 
ت��األ��ي��ف وحت��ق��ي��ق وحت��ري��ر ومنها: 
1966م  ع����ام  وال�������س���ودان  ال���ع���رب 
تاريخ  و"مقدمة  بالجنليزية" 

ال�سودان  يف  الإ���س��الم��ي��ة  امل��م��ال��ك 
تاريخ  يف  و"درا�سات  ال�سرقي" 
طبقات  ك��ت��اب  )وح��ق��ق  ال�سودان" 
�سّنار  م��ل��وك  ت��اري��خ  اهلل  ���س��ي��ف  ود 

واحلكم الركي امل�سري يف ال�سودان 
-1 5 0 4 /1 2 8 8 -9 0 1 (

يعدان من  اللذان   -  )1872/71
اأمهات كتب الراث ال�سوداين . 

�سفرية الثقافة العربية تزور مكتبة اال�سكندرية 

املوؤرخ ال�سوداين يو�سف ح�سن �سخ�سية العام مبعر�س ال�سارقة للكتاب 

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002416 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عي�سى �سلطان ال�سويدي  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/31 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية  او  �سخ�سيا   )6 رقم  الدعوى 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/19 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 70533
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - هدى ح�شني �شلطان احلمادي   
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006863/ 

اإىل املحكوم عليه : هدى ح�سني �سلطان احلمادي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ وليد غلوم حممد عبدالرحمن امل�سرخ - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك 
، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 21653.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - فريق اال�شدقاء خلدمات تنظيف 
املباين )حاليا( فريق اال�شدقاء للتجليد والتغليف )�شالفا(  

املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003441/ 
 اإىل املحكوم عليه : فريق ال�سدقاء خلدمات تنظيف املباين )حاليا( فريق ال�سدقاء للتجليد والتغليف )�سالفا(

العنوان : اإمارة ال�سارقة - الغوير - �سارع الزهراء - ملك عبداهلل حممد القا�سمي - �سقة 203 - رقم هاتف 
املدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سورة  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث   -  0566793357

املنفذ ال�سركة الوطنية للتنمية الزراعية - نادك  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 63533.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

)جزئي( مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003532/ 
اإىل املحكوم عليه : ا�سماعيل حممد باد�سيت فخر ابادي ابادي 

�سمية حممد باد�ست فخر ابادي ابادي 
حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ عهود خليفة �سيف النعيمي النعيمي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم  اأعاله. ومبا  يف الق�سية امل�سار اليها 

املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 135726.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

تغيري ا�شـم / ح�شن علي عو�س ح�شني املنهايل 
املنهايل/  ح�سني  عو�س  علي  ح�سن   / املواطن  تقدم 
ا�سمه من  بتغير  اأبوظبي   - التوثيق  ق�سم  اىل  بطلب 

)ح�سن( اإىل )�سلطان(. 
فمن لديه اعرا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�شم التوثيق العام 

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
اعالن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 3344/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف : الت�سوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751  

مو�سوع املنازعة : يلتم�س املدعي من عدالة املحكمة املوقرة احلكم بالآتي : اأول : بقبول الدعوى �سكال ، ثانيا : احلكم بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي اىل املدعي مبلغ 151،280 درهم )فقط مائة واواحد وخم�سون الف ومائتي وثمانون درهما( بالإ�سافة اىل فائدة قانونية 
املدعي عليه  بالزام   : ثالثا  التام.  ال�سداد  تاريخ  امل��ال( وحتى  2021/8/18 )تاريخ اختال�س  ال�ستحقاق  تاريخ  12% من  مقدارها 

بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املتنازع : عمر حممد ال�سديق حممد - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - القرهود - ديرة - دبي  

وميثله : �سلمى �سعيد م�سبح الكتبي  
املطلوب اإعالنه : 1 - زهر حممد احل�سن ابراهيم وداعه اهلل - �سفته : متنازع �سده 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها يلتم�س املدعي من عدالة املحكمة املوقرة احلكم بالآتي : اأول : بقبول الدعوى 
�سكال ، ثانيا : احلكم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعي مبلغ 151،280 درهم )فقط مائة واواحد وخم�سون الف ومائتي وثمانون 
درهما( بالإ�سافة اىل فائدة قانونية مقدارها 12% من تاريخ ال�ستحقاق 2021/8/18 )تاريخ اختال�س املال( وحتى تاريخ ال�سداد 
التام. ثالثا : بالزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. قررت املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�س 
128،200 درهم  املتنازع �سده مبلغ  بالزام  ، وقررت مبثابة احل�سوري  املدنية  الإج��راءات  التنظيمية لقانون  54 من الالئحة  املادة 

والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام ، والزامه الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 500 درهم اتعاب املحاماة.  

رئي�س الق�شم        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اعالن بالن�شر 
يف  املنازعة رقم 3473/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف : الت�سوية الودية للمنازعات الثانية ع�سر رقم 761  
مو�سوع املنازعة: احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي لها مبلغا وقدره 21،626.85 )واحد وع�سرون الفا و�ستمائة 
و�ستة وع�سرون درهما وخم�سة وثمانون فل�سا( والفائدة على هذا املبلغ بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية 

وحتى متام ال�سداد مع ت�سمني املدعي عليه كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املتنازع : املوؤ�س�سة التجارية املتحدة للتغليف - عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�سارقة - املنطقة ال�سناعية - �سارع خلف �سارع 

ال�سيخ حممد بن زايد - مبنى ال�سناعية رقم )15( �سقة �سربة رقم )1( �سربة رقم )1(  
املطلوب اإعالنه : 1- الغزال الأ�سود للتجارة - ذ م م - �سفته : متنازع �سده 

وقدره  لها مبلغا  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  احل��ك��م  ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك���  اأق���ام  ق��د   : الإع����الن  م��و���س��وع 
21،626.85 )واحد وع�سرون الفا و�ستمائة و�ستة وع�سرون درهما وخم�سة وثمانون فل�سا( والفائدة على هذا املبلغ 
بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد مع ت�سمني املدعي عليه كافة الر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2022/11/2 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اعالن بالن�شر 
يف الدعوى رقم 1940/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الرابعة رقم 403 
مو�سوع الدعوى : بالزام املدعي عليهم مت�سامنني بان يوؤدوا للمدعية مبلغ / 7.010.000 مليون درهم 

والفوائد القانونية من تاريخ املطالبة حتى متام ال�سداد بواقع 5% �سنويا 
املدعى : التوفيق للتطوير وال�ستثمار �س ذ م م   عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع اخلليج 

التجاري - مبنى رقم القطعة 521-346 �سقة مكتب 1904 - ملك كامل ها�سم حممد عي�سى روحي  
املطلوب اإعالنهما : 1- �سركة بيكون لالن�ساءات )�س ذ م م( فرع دبي - �سفته : مدعى عليه 

عليهما مدعي   - ال�سعيد  عبدالرحمن  بن  حممد  بن  مازن   -2
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها بالزام املدعي عليهم مت�سامنني بان يوؤدوا للمدعية مبلغ 
5% �سنويا.  7.010.000 مليون درهم والفوائد القانونية من تاريخ املطالبة حتى متام ال�سداد بواقع   /
9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد  2022/10/25 ال�ساعة  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإع����������الن
البوادي  :وردة  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لتجارة الأبل
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3888037 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سيف حممد حمد يروان النيادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف عبداهلل ظافر غامن حممد ال�سام�سي

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بروفي�سنال بايك 

لت�سليح الدراجات النارية
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3657476 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عبدالرحمن احمد عبداهلل احلامد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف ها�سم احمد عبداهلل احلامد

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم تا�سيف

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:2836859 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حمد خمي�س عبيد خر�سان الرميثى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمبوب الرحمن عبداملنان

تعديل وكيل خدمات / حذف ها�سل عبداهلل حممد املخمرى
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جينون للكمبيوتر والهواتف املتحركة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1524088 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سليعا 

التجارة باجلملة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4215070 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيزنز 

�سويت�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4177581 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإع����������الن
ام  ال�س�����ادة/كي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ا�س ديزاين للطباعة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3778308 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

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

ال�سخ�س  انتلجن�س لال�ست�سارات والتطوير - �سركة  التجاري:ديجتال  ال�سم 
الواحد ذ.م.م

 - للتاأمني  اخلزنة  �سركة  مبنى   0.11 �سرق  ابوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 
�سركة م�ساهمة عامة

CN 3779239 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
اأبوظبي  فرع   - احل�سابات  ملراجعة  املرزوقي  ال�سادة/عبداهلل  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/18  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   -  1
العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار 

بالرقم:3779239 - تاريخ التعديل:2022/10/21
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : مركز وجه اآدم ل�سرخاء الرجال ذ.م.م  

رخ�سة رقم:CN 1453240 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة حمد عي�سى را�سد �سامل العب�سى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حمد عي�سى را�سد �سامل العب�سى من �سريك اإىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء / حمد عي�سى را�سد �سامل العب�سى من 51 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جميل عبدالرحمن جميل ال�سباح
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل يو�سف عبدالفتاح ا�سبيطه

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز وجه اآدم ل�سرخاء الرجال ذ.م.م

ADAMS FACE CENTER FOR MEN RELAXING L.L.C
اإىل  / مركز وجه اآدم ل�سرخاء الرجال - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ADAMS FACE CENTER FOR MEN RELAXING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : مطعم احمد خالد مالزاده ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 4130856 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة احمد خالد مالزاده

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل حممد �سامل حممد اخلالقى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد خالد مالزاده

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد �سامل حممد اخلالقى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم احمد خالد مالزاده ذ.م.م

AHMAD KHALID MULAZADA RESTAURANT L.L.C
اإىل/ مرحبا البخاري مطعم - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

MARHABA AL BUKHARI RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : الفاخرة للمك�سرات

رخ�سة رقم:CN 4604401 قد تقدموا اإلينا بطلب:

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ الفاخرة للمك�سرات

FAKHAR NUTS

اإىل/ الفاخرة للمك�سرات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - FAKHAR NUTS 

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : كونتينانتال خلدمات التوظيف 

رخ�سة رقم:CN 1522634 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 1000000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ كونتينانتال خلدمات التوظيف
CONTINENTAL RECRUITMENT SERVICES

اإىل/ كونتينانتال خلدمات التوظيف - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
CONTINENTAL RECRUITMENT SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ويل �سرف خلدمات ال�سيافة

رخ�سة رقم:CN 1189903 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة عبداهلل مقبول احمد

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل مقبول احمد %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سعيد فار�س �سعيد املزروعى

تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ويل �سرف خلدمات ال�سيافة
WELL SERVE HOSPITALITY SERVICES

اإىل/ ويل �سرف خلدمات ال�سيافة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
WELL SERVE HOSPITALITY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : بل�س ون فود دلفري �سرفي�س�س

رخ�سة رقم:CN 4141658 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سليم احمد خان عمر فاروق  %50

تعديل مدير / اإ�سافة وليد ع�سمت اهلل ع�سمت اهلل خان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة وليد ع�سمت اهلل ع�سمت اهلل خان %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف هادف حممد عمر �سيف ال�سريانى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 5000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ بل�س ون فود دلفري �سرفي�س�س
PLUS ONE FOOD DELIVERY SERVICES

اإىل/ بل�س ون دلفري �سرفي�س�س ذ.م.م
PLUS ONE DELIVERY SERVICES L.L.C

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

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

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سركة مونامور انتريورز ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1222907 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / خالد تي�سر ابو �سرحان من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / خالد تي�سر ابو �سرحان من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمدان ح�سن عبداهلل على املن�سورى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة مونامور انتريورز ذ.م.م
MONAMOR INTERIORS COMPANY L.L.C

اإىل/ �سركة مونامور انتريورز - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
MONAMOR INTERIORS COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإع����������الن
املن�سات  لدارة  انرنا�سيونال  جاكو   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

التعليميه ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1553512 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة با�سل �سهيب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اإ�سريال جاكو �س.ذ.م.م-منطقة حرة
ESTRELA JACCO L.L.C-FZ

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جاكو اإنرنا�سيونال كمباين ليمتد
jacco international company limited

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد ح�سني احمد بن على احلمادى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ جاكو انرنا�سيونال لدارة املن�سات التعليميه ذ.م.م

JACCO INTERNATIONAL EDUCATIONAL & FACILITIES MANAGEMENT L.L.C
اإىل / جاكو انرنا�سيونال لدارة املن�سات التعليميه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

JACCO INTERNATIONAL EDUCATIONAL & FACILITIES MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : كي تي ام للمقاولت العامة

 رخ�سة رقم:CN 4293789 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة معي�سد حممد نا�سر البورحمه املن�سورى %25
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ كي تي ام للمقاولت العامة

K T M GENERAL CONTRACTING

اإىل/ كي تي ام للمقاولت العامة ذ.م.م
K T M GENERAL CONTRACTING L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : احل�سن الذهبي للمقاولت و ال�سيانة 

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1051544 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سليمان حممد �سليمان خلفان النقبى %100

تعديل مدير / اإ�سافة �سليمان حممد �سليمان خلفان النقبى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جمال �سامل عبد عبا�س

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سليمان حممد �سليمان خلفان النقبى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ احل�سن الذهبي للمقاولت ال�سيانة العامة ذ.م.م
GOLDEN CASTLE CONTRACTING AND GENEAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل/ احل�سن الذهبي للمقاولت و ال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
GOLDEN CASTLE CONTRACTING AND GENEAL MAINTENANCE- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإع����������الن
للمحاماه  وم�ساركوها  ال�سحي  ح�سن  فاطمة   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

وال�ست�سارات القانونيه ذ.م.م
 رخ�سة رقم:CN 2928709 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / فاطمه ح�سن �سليمان احلدبور ال�سحى من �سريك اإىل مالك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / فاطمه ح�سن �سليمان احلدبور ال�سحى من 50 % اإىل %100

تعديل مدير / اإ�سافة فاطمه ح�سن �سليمان احلدبور ال�سحى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عفراء خمتار حممد على املرزوقى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ فاطمة ح�سن ال�سحي وم�ساركوها للمحاماه وال�ست�سارات القانونيه ذ.م.م
FATEMA HASAN ALSHEHHI & PARTNERS ADVOCATES & LEGAL CONSULTATIONS. L.L.C
اإىل / فاطمه ح�سن ال�سحي للمحاماة و ال�ست�سارات القانونية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

FATEMA HASAN ALSHEHHI ADVOCATES & LEAGAL   CONSULTANCY  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : مارون مودرن فلورز

رخ�سة رقم:CN 2701511 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ح�سني عبداهلل ح�سني عبداهلل احلارثى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمدان ح�سن عبداهلل على املن�سورى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ مارون مودرن فلورز

MAROON MODERN FLOORS
اإىل/ رويال كراون للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ROYAL CROWN GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل عنوان / من اأبوظبي جزيرة ابوظبي غرب 4  423810 ال�سيد حممد خلفان خليفه علي و اخرين اإىل 

اأبوظبي مدينة حممد بن زايد حممد بن زايد �سرق 394259 394259  ح�سني عبداهلل ح�سني عبداهلل
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت الطرق الرئي�سية و ال�سوارع والعمال املتعلقة بها  4210001

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت �سبكات ال�سرف ال�سحى الرئي�سية  4220303
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت الت�سجر  4220403

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت �سبكات الري  4220402
 تعديل ن�ساط / حذف اأعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور(  4330015

اأربعة ع�سر  اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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رئي�س  ا�ستقبال  على  اردوغ���ان  طيب  رج��ب  الركي  الرئي�س  واف��ق   
اأعرب قبل يوم  اأولف كري�سر�سون الذي كان قد  الوزراء ال�سويدي 
موافقة  على  للح�سول  تركيا  اإىل  “فوًرا”  للذهاب  ا�ستعداده  عن 

اأنقرة على ان�سمام بالده اإىل حلف �سمال الأطل�سي )ناتو(.
اأذرب��ي��ج��ان، وف��ق ما  وق��ال اردوغ���ان على م��ن طائرته العائدة م��ن 
ال���وزراء  “طلب رئي�س  اإع���الم تركية اجل��م��ع��ة،  و���س��ائ��ل  ع��دة  ذك���رت 
ال�سويدي اجلديد اأن يتّم ا�ستقباله. قلت لأ�سدقائنا ‘اأعطوه موعًدا 

لياأتي، �سنبحث هذه امل�سائل معه يف بلدنا«.
واأكد اردوغان الذي يهدد مبنع ان�سمام ال�سويد وفنلندا اإىل الناتو، 
الدولتني  ان�سمام  على  ي�سادق  لن  الركي  الربملان  اأن  جديد  من 

ال�سماليتني طاملا مل تلب طلبات ت�سلم مطلوبني قدمتها اأنقرة.
وقال الرئي�س الركي “يجب توقيف هوؤلء الإرهابيني ... وت�سليمهم 
لنا«. يتهم اإردوغان ال�سويد وفنلندا بحماية مقاتلني اأكراد خ�سو�سا 
من حزب العمال الكرد�ستاين ووحدات حماية ال�سعب التي تعتربها 
دول  اأ�سل ثالثني من  28 من  �سادقت  الآن،  اإرهابية. حتى  اأنقرة 
احللف الأطل�سي على ان�سمام ال�سويد وفنلندا. واملجر وتركيا هما 
الدولتان الوحيدتان اللتان مل توافقا نهائيا على ان�سمام البلدين.

نّدد الكرملني  اأم�س اجلمعة بتوقيف رو�سَيني يف ايطاليا واأملانيا بناًء 
على طلب وا�سنطن التي تتهمهما ببيع تقنيات اأمريكية ب�سكل غر 

قانوين ل�سركات اأ�سلحة يف رو�سيا.
“ندين  بي�سكوف  دم��ي��ري  الرو�سية  الرئا�سة  با�سم  الناطق  وق��ال 
�ستبذل  مو�سكو  ب���اأن  م��ت��ع��ه��ًدا  رو�س”،  مل��واط��ن��ني  اع��ت��ق��الت  ه��ك��ذا 
“ق�سارى جهودها” للدفاع عن الرو�سيني املعنيني، واأحدهما اأرتيوم 
ال��ذي مت توقيفه الثنني يف ميالنو وهو جنل حاكم منطقة  اأو���س 

كرا�سنويار�سك ال�سيبرية األك�سندر اأو�س.
 والرو�سي الآخر املوقوف يف هذه الق�سية هو يوري اأوريخوف الذي 
اأنها  اإىل  الأمركية  العدل  وزارة  ولفتت  اأملانيا.  يف  الثنني  اعُتقل 

�ستطلب ترحيل الرجلنَي اإىل الوليات املتحدة.
وتتهم وا�سنطن الرجلني مع ثالثة رو�سيني اآخرين وو�سيَطي نفط 
بهدف  املتحدة  الوليات  من  اإلكرونية  مكونات  ب�سراء  فنزويليني، 
جتهيز طائرات اأو رادارات اأو �سواريخ واإعادة بيعها ل�سركات اأ�سلحة 
رو�سية لاللتفاف على العقوبات ال�سارية. ومّت ا�ستخدام بع�س هذه 

املعدات يف وقت لحق يف �ساحات القتال الأوكرانية، وفق وا�سنطن.
اأن هذه ال�سبكة ا�ستخدمت نف�س ال�سركة الواجهة لنقل  وي�ستبه يف 

مئات املاليني من براميل النفط الفنزويلي اإىل رو�سيا وال�سني.

منع قا�س احتادي ولية نيويورك، على الأقل يف الوقت احلايل، من 
تطبيق جزء من قانون الأ�سلحة الذي يخ�سع ملراقبة عن كثب والذي 

يحظر الأ�سلحة النارية من الكنائ�س اأو اأماكن العبادة الأخرى.
م��ع ولية  ���س��راع  الأ���س��ل��ح��ة يف  ملالكي  انت�سار  اأح���دث  احل��ك��م  ميثل 
اأول  اعتبارا من  والذي  الأ�سا�سي اجلديد،  قانونها  ب�سبب  نيويورك 
�سبتمرب اأيلول يجعل احل�سول على ترخي�س اأكرث �سعوبة ويحظر 
واخلا�سة  العامة  االأم��اك��ن  من  طويلة  قائمة  يف  النارية  الأ�سلحة 

“احل�سا�سة«.
ال�سالح.  ا�ستخدام  التي يحظر فيها  العبادة من بني الماكن  ودور 
وفع اثنان من قادة الكني�سة دعوى ق�سائية الأ�سبوع املا�سي، قائلني 
املن�سو�س عليها يف  ال�سالح  القيد يتعار�س مع حقوق  اإن مثل هذا 

التعديل الثاين لد�ستور الوليات املتحدة.
حكم  يف  �سيناترا،  ج��ون  الأمريكية  اجلزئية  املحكمة  قا�سي  وواف��ق 
مكتوب من 40 �سفحة، على اإ�سدار اأمر تقييدي موؤقت �سد ولية 

نيويورك من تنفيذ القانون اأثناء ا�ستمرار املحكمة.
يف  الأمريكية  العليا  للمحكمة  تاريخي  ب��ق��رار  �سيناترا  وا�ست�سهد 
الأفراد  مينع  ال��ذي  ال�سابق،  نيويورك  قانون  األغى  حزيران  يونيو 
دليل على وجود ظروف  العامة دون  الأماكن  من حمل م�سد�س يف 
عام  �ُسن يف  ال��ذي  القانون،  اأن  اإىل  العليا  املحكمة  خا�سة. وخل�ست 

1913، انتهك التعديل الثاين.

عو��سم

انقره

مو�شكو

وا�شنطن

اإيران جتدد دعوة رعاياها اإىل مغادرة اأوكرانيا
•• طهر�ن-�أ ف ب

اإليها نظرا  ال�سفر  اأوك��ران��ي��ا وجت��ّن��ب  مل��غ��ادرة  اإي���ران دع��وة رعاياها  ج��ددت 
على  البلدين  بني  توتر  خ�سم  يف  فيها،  الع�سكرية”  النزاعات  ل�”ت�ساعد 

خلفية اتهام كييف لرو�سيا با�ستخدام م�سّرات اإيرانية ال�سنع يف احلرب.
النزاعات  ت�ساعد  “ب�سبب  ب��ي��ان  يف  الإي��ران��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
الرعايا  ك��ل  ب�سدة  نن�سح  اأوك��ران��ي��ا،  يف  الأم���ن  ان��ع��دام  وت��زاي��د  الع�سكرية 

الإيرانيني بالمتناع عن ال�سفر اىل هذا البلد«.
هذا  مبغادرة  اأوكرانيا،  يف  املقيمني  الإيرانيني  الرعايا  “كل  ن�سحت  كما 

البلد حماية حلياتهم و�سمان �سالمتهم«.
با�ستخدام  لرو�سيا  وحلفائها  كييف  اتهامات  املا�سية  الأ�سابيع  يف  تزايدت 
اإيرانية ال�سنع ل�سّن هجمات. كما حتدثت تقارير غربية  طائرات م�سّرة 
عن نّية طهران تزويد مو�سكو مب�سّرات اإ�سافية و�سواريخ بال�ستية ق�سرة 
املدى. واأعلن املتحدث با�سم جمل�س الأمن القومي يف البيت الأبي�س جون 
كربي اخلمي�س اأن التقديرات الأمركية توؤ�سر اىل اأن ع�سكريني اإيرانيني 
عمليات  �سّن  يف  رو�سيا”  و���س��اع��دوا  ال��ق��رم  جزيرة”  “�سبه  “يف  ت��واج��دوا 

با�ستخدام طائرات م�سّرة.
اأي��ا من رو�سيا واأوك��ران��ي��ا معدات  اأنها مل ت��زّود  اأك��دت م��رارا  اإي���ران  اأن  ال 
بينما نفى الكرملني الثالثاء علمه با�ستخدام  “ل�ستخدامها يف احلرب”، 
اإيران  بني  التوتر  من  الق�سية  وزادت  اإيرانية.  م�سّرات  الرو�سي  اجلي�س 
املتحدة  اململكة  وفر�ست  اأخ���رى.  جهة  من  والغربيني  جهة،  من  ورو�سيا 
والحتاد الأوروبي هذا الأ�سبوع عقوبات على اإيران على خلفية امل�سّرات، 
ال�سركات  بحّق  اإج����راءات  باتخاذ  الإث��ن��ني  املتحدة  ال��ولي��ات  ه��ددت  بينما 
هذه  ت�سببت  كما  الإي��ران��ي��ة.  امل�����س��ّرات  برنامج  م��ع  تتعاون  التي  وال���دول 

الق�سية بتوتر اإ�سايف يف العالقات بني طهران وكييف.

لبنان.. بني الفراغ الرئا�سي وحلقات املواد الد�ستورية املفرغة

احتجاجات اإيران امل�ستمرة.. اإىل اأين؟

كيف رّدت اإ�سرائيل على طلب اأوكرانيا لل�سالح؟
وتاأتي املحادثة بني الثنني على خلفية الر�سالة التي 
والتي  يومني،  قبل  اإ�سرائيل  اإىل  اأوكرانيا  بها  بعثت 
يف  ت�ساعدها  ج��وي  دف��اع  اأنظمة  ر�سمياً  فيها  طلبت 
التعامل مع الهجمات التي تنفذها رو�سيا با�ستخدام 

طائرات م�سرة و�سواريخ بالي�ستية اإيرانية ال�سنع.
تن�س الر�سالة على اأن “رو�سيا غرت موؤخراً طريقة 
عملها يف احل��رب، وب��داأت يف ا�ستخدام طائرات بدون 
طيار اإيرانية ل�سن هجمات على املدن واأهداف البنية 
يف  اإ�سرائيل  م�ساعدة  ونطلب  اأوك��ران��ي��ا،  يف  التحتية 
تدريب امل�سغلني الأوكرانيني” على الرغم من حقيقة 
التطوير،  قيد  ت��زال  ول  تعمل  ل  الأنظمة  بع�س  اأن 
اإ�سرائيل على  واأن نظام باتريوت مل يتم ت�سنيعه يف 

الإطالق، وفقاً للموقع الإ�سرائيلي.
اإىل  ي�ستند  اأوكرانيا  طلب  اأن  اأي�ساً  الر�سالة  واأك��دت 
حقيقة اأنه اإذا اكت�سبت اإيران خربة اإيجابية يف ت�سغيل 
اأنظمة اأ�سلحتها يف احلرب يف اأوكرانيا، ف�سيوؤدي ذلك 
الإيرانية وتعزيز قدرة  الأ�سلحة  اأنظمة  اإىل حت�سني 
�سي�سكل  هجومية  اأ�سلحة  اأنظمة  اإن��ت��اج  على  اإي���ران 
واأ�سار  باأكمله.  الأو���س��ط  وال�سرق  لإ�سرائيل  تهديًدا 
املوقع اإىل اأن وزير الدفاع الإ�سرائيلي، بيني غانت�س، 
ق����ال ه����ذا الأ����س���ب���وع يف اج��ت��م��اع م���ع ���س��ف��راء ال����دول 
اإ�سرائيل لن تنقل  اإن  الأع�ساء يف الحتاد الأوروب��ي، 
اأنظمة اأ�سلحة اإىل اأوكرانيا ب�سبب “جمموعة متنوعة 
دعم  “�ستوا�سل  لكنها  الت�سغيلية”،  العتبارات  من 

اأوكرانيا بحدودنا، كما فعلنا حتى الآن«.
اإ���س��رائ��ي��ل ع��ر���س��ت على  واأ����س���اف وزي����ر ال���دف���اع اأن 
اأوكرانيا امل�ساعدة يف بناء “نظام اإنذار ذكي” لل�سكان 
من  ي��ح��ذر م�سبقاً  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن  وال����ذي  امل��دن��ي��ني، 
الأخرى،  اجل��وي��ة  التهديدات  اأو  ال�سواريخ  اإط���الق 
الداخلية  اجلبهة  قيادة  تديرها  التي  الأنظمة  مثل 

الإ�سرائيلية.
اأوكرانيا  اإىل جانب  “تدعم وتقف  اإ�سرائيل  اأن  واأك��د 
قلناه  �سيء  وه��ذا  وال��غ��رب،  الأطل�سي  �سمال  وحلف 
اأوكرانيا  دعم  �سيا�سة  “تتبع  اأنها  م�سيفا  ونكرره”، 
لإنقاذ  اأنظمة  وت��زوي��د  الإن�����س��اين،  الدعم  من خ��الل 

الأرواح واملعدات الدفاعية«.

•• �لقد�س-وكاالت

ب��ع��د م��ن��ا���س��دة اأوك��ران��ي��ا ت��ل اأب��ي��ب ت��زوي��ده��ا اأ�سلحة 
حلربها مع رو�سيا، توا�سل رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي 
يائر لبيد مع وزير اخلارجية الأوك��راين دميري 

كوليبا و�سرح له موقف بالده.
اأن  لبيد حتدث  الإ�سرائيلي،  “والال”  وذك��ر موقع 
م�ساء اأم�س اخلمي�س، مع وزير اخلارجية الأوكراين، 
البالغ”  “القلق  ع��ن  ل��ه  واأع�����رب  ك��ول��ي��ب��ا،  دمي���ري 
واإيران،  رو�سيا  بني  الع�سكري  التعاون  ب�ساأن  لبالده 
واأكد وقوفها اإىل جانب ال�سعب الأوكراين يف احلرب 
مع رو�سيا، بح�سب مكتب رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي. 

•• بريوت-وكاالت

ف�سل اأع�ساء جمل�س النواب اللبناين، 
يف انتخاب رئي�س جديد للجمهورية، 
عون  مي�سال  احل��ايل  للرئي�س  خلفا 
وليته  تنتهي  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ال���ذي 
واأع�����ادت  اأك��ت��وب��ر اجل������اري.   31 يف 
اأذهان  اإىل  الأخ���رة  ال��ربمل��ان  جل�سة 
التو�سل  قبل  م��ا  اأج���واء  اللبنانيني 
اإىل ما �ُسمي ب�”الت�سوية الرئا�سية” 
التي اأف�ست عام 2016 اإىل انتخاب 
للبالد،  رئي�سا  ع��ون  مي�سال  العماد 
اأزمة  العامني من  م��رور قرابة  بعد 
من  �سيما  ل  الرئا�سي”،  “ال�سغور 
حيث ممار�سات النواب الذين درجت 
بتعطيل  ي��ق��وم��وا  اأن  ع��ل��ى  ال���ع���ادة 
ب�����الإدلء  اأو  الن�ساب”  “اكتمال 
ب��اأ���س��وات��ه��م يف ���س��ن��دوق الق����راع 

باأوراق بي�ساء.

الفو�سى املحتملة
ال�سيا�سي  وامل��ح��ل��ل  ال��ك��ات��ب  ي����رى 

اللبناين �سركي�س اأبو زيد يف حديث مع موقع “�سكاي 
تباُين  يف  تكمن  الراهنة  الإ�سكالية  اأن  عربية”  نيوز 
املواد  تف�سر  حول  اللبنانيني  الأفرقاء  نظر  وجهات 
فريق  لكل  جتيز  التي  البالد  د�ستور  يف  بها  املعمول 

ا�ستخدامها وفقا لأجنداته ال�سيا�سية ال�سخ�سية.
ع��ل��ى اجلل�سة  م��ع��ر���س تعليقه  زي���د، يف  اأب���و  وي��ق��ول   
رئي�س  لنتخاب  املخ�س�سة  ال��ن��واب  ملجل�س  الأخ���رة 

للجمهورية اللبنانية:
• من �سيئات الو�سع يف لبنان اأن الد�ستور توجد له 

تف�سرات خمتلفة ومتناق�سة بني خمتلف القوى.
• �سحيح اأن اتفاق الطائف حتّول اإىل د�ستور لبناين 

•• و��سنطن-وكاالت

تناول رئي�س املجل�س الأمريكي الدويل 
ت���وؤول  اأن  جم��ي��د رف��ي��ع زاده م��ا مي��ك��ن 

�سهر،  من  اأك��رث  منذ  امل�ستمرة  الإيرانية  التظاهرات  اإليه 
اأن  اإل  ق�سية،  اأي  على  لالحتجاجات  ميكن  ل  اإن��ه  ق��ائ��اًل 
اإذا  النظام  تغير  يف  �سعبية  رغبة  ع��ن  تعبر  اإىل  تتحول 
اأو  كافياً  جغرافياً  تو�سعاً  وحققت  اأط��ول،  ملدة  ا�ستمرت  ما 
ال��ط��رق. وذك��ر يف مقال  اأك��رب بطريقة م��ن  امتلكت ج���راأة 
مرات  ه��ذا  �سهدنا  ب�”اأننا  اإنر�ست”  “نا�سيونال  مبجلة 
عدة منذ 2017، عندما ركز احتجاج يف م�سهد على �سوء 
اأكرث من  اإىل  الظروف القت�سادية، لكنه �سرعان ما امتد 
مئة مدينة وبلدة، ومت اعتباره ر�سالة ا�ستفزاز موجهة �سد 

املوت  �سعارات مثل  بعد رفعه  احلكومة، 
مراراً  ال�سعار  هذا  وت��ردد  للديكتاتور«. 
ال��ت��ي اندلعت  يف ع�����س��رات الن��ت��ف��ا���س��ات 
وكذلك  املا�سية،  اخلم�س  ال�سنوات  يف 
يف ت��ظ��اه��رات ع��ل��ى ن��ط��اق اأ���س��ي��ق. وبدا 
الرئي�سي  املحفز  القت�سادي  ال�ستياء 
الثاين  -ت�����س��ري��ن  ن��وف��م��رب  يف  جم�����دداً 
اأ�سعار  زي��ادة يف  2019، عندما ت�سببت 
عفوية  ت��ظ��اه��رات  ق��ي��ام  اإىل  ال��ب��ن��زي��ن 
وردت  وب����ل����دة.  م��دي��ن��ة   200 ن��ح��و  يف 
اأ�سفر  مم��ا  ا�ستثنائي،  بقمع  ال�سلطات 
عن مقتل 1500 �سخ�س خالل ب�سعة 
اأيام فقط. لكن تظاهرات جديدة ُنظمت 
�سهرين  ب��ع��د  امل��ح��اف��ظ��ات  ع�����س��رات  يف 
فقط، ومل يكتف امل�ساركون فيها برداد 
الدعوات اإىل تغير النظام، واإمنا جرى 
ال��ت�����س��وي��ب اأي�����س��اً ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر على 
امل�سارك  ك���ان  ال����ذي  ال���ث���وري،  احل��ر���س 
املا�سي، مل  القتل. وال�سهر  الأ�سا�سي يف 
من  ال�ستياء  ب�سبب  النتفا�سة  تندلع 
ال��و���س��ع الق��ت�����س��ادي، واإمن���ا م��ن جنازة 

التباين ميكن اأن ي��وؤدي اإىل اإدخ��ال البالد يف فو�سى 
قد ُتف�سح املجال اأمام ا�سطرابات اأمنية خطرة ت�سع 

م�ستقبل لبنان واللبنانيني اأمام حتديات �سعبة«.

الأعراف الرئا�سية
الإعالن  فور  يبداأ عهده،  اللبناين  الرئي�س  اأن  يذكر 
ال��ذي يعترب  الق�سم،  ب���اأداء  ال��ربمل��ان،  انتخابه يف  ع��ن 
“يقُب�س  عندما  والد�ستور  لالأمة  الإخ��ال���س  ميني 
بح�سب ما جاء  رئي�س اجلمهورية على اأزمة احلكم”، 

يف املادة 50 من الد�ستور اللبناين.
ولكن ملاذا ُيطلب من رئي�س اجلمهورية كل هذا؟ وما 
معنى اأن يقُب�س رئي�س اجلمهورية على اأزمة احلكم؟ 

ولكن ل يوجد تف�سر موّحد ملواده، مما ترك جمال 
فريق  كل  اإليها  يلجاأ  التي  والتناق�سات  لالجتهادات 

من اأجل تربير مواقفه.
امل���ع���ن���ى، ل ي���وج���د د����س���ت���ور ل��ب��ن��اين ميكن  ب���ه���ذا   •
خالفات  هناك  يكون  ل  حتى  اإليه  والحتكام  العودة 

وتباينات.
بعد  واح���دة  ع��دم وج���ود مرجعية  الآن  ه��ذا يعني   •

انتهاء عهد الرئي�س مي�سال عون.
• اإذا جلاأ كل فريق اإىل تف�سر متناق�س فهذا يعني 
���س��ق��وط ال�����س��رع��ي��ة، وب��ال��ت��ايل م��ن ���س��ي��ق��ّرر يف قيادة 

اجلي�س، ومن �سيقّرر يف الوزارات؟
وخل�س �سركي�س اأبو زيد اإىل القول اإن “ا�ستمرار هذا 

مبا فيها تلك التي كانت حم�سوبة على القيادة الدينية.

ت�سويه �سور املر�سد
وبعد مرور اأكرث من �سهر على التظاهرات، بدا اأن ر�سائل 
الدعم لتغير النظام اأكرث ظهوراً منذ تفجر الحتجاجات. 
ت�سجيالت  ثانوية  مدار�س  يف  تلميذات  التقطت  وم��وؤخ��راً، 
علي  الأع��ل��ى  املر�سد  �سور  بت�سويه  يقمن  وه��ن  لأنف�سهن 
الإ�سالمية.  و�سلفه اخلميني موؤ�س�س اجلمهورية  خامنئي 
ترددت �سعارات “ل  واإىل جانب �سعار “املوت للديكتاتور”، 
�سواء  للظاملني،  و”املوت  الإ�سالمية”  اجلمهورية  ن��ري��د 

اأيدي  على  قتلت  “ التي  عاماً   22“ اأميني  مه�سا  ال�سابة 
غيبوبة  يف  اأميني  ودخلت  طهران.  يف  الأخالق”  “�سرطة 
يف 13 �سبتمرب-اأيلول بعدما مت احتجازها من اأجل اإعادة 
تثقيفها لأنها وفق ال�سلطات كانت ت�سع احلجاب يف �سكل 
غر لئق.  وطالبت الحتجاجات التي خرجت عقب ذلك 
مبحا�سبة امل�سوؤولني عن وفاة اأميني مع التنديد باإلزامية 
و�سع احلجاب، التي طراأ عليها ت�سدد العام املا�سي يف ظل 

قيادة الرئي�س اإبراهيم رئي�سي.
“املوت  ����س���ع���ارات  ت�����ردد  ب������داأت  ي��ط��ل الأم������ر ح��ت��ى   ومل 
للديكتاتور” يف املدن الرئي�سية ويف كل منطقة من طهران، 

وما اأهمية احرامه للد�ستور؟ وما 
عالقته بالقوانني؟ وكيف ميكن اأن 
اللبناين  ال��وط��ن  ا�ستقالل  يحفظ 
�سالمة  حُت����ف����ظ  وه�������ل  وع�����م�����ن؟ 

الأرا�سي من دون �سلطة دفاعية؟
اللبناين  وال��ب��اح��ث  املحامي  يطرح 
الت�ساوؤلت  ه�����ذه  ال�������س���اع���ر  رب���ي���ع 
املع�سلة  حجم  اإىل  للدللة  متهيًدا 
الد�ستورية التي يعاين منها لبنان، 
وبعده،  الطائف”  “اتفاق  ق��ب��ل 

وي�سيف عليها التايل:
انتخاب  ب�ساطة يحدث  بكل  مل��اذا   •
�سنوات،   6 ك��ل  للجمهورية  رئي�س 
والبالد اعتادت على التمديد وعلى 

الفراغ؟
• هل من ال�سروري اأن ميّثل رئي�س 

اجلمهورية جميع اللبنانيني؟
لرئي�س  ي���ك���ون  اأن  ي���ج���وز  ه����ل   •

اجلمهورية برناجما اأو راأيا؟
َحَكما، ومتى  الرئي�س  متى يكون   •

ي�سبح حاكما؟
لديه بطاقة  ولي�ست  م  ُيحكِّ كيف   •

حمراء يف نظام برملاين؟
عام  اأعدها  مو�ّسعة  درا�سة  يف  ال�ساعر،  ربيع  وُيجيب 
ي�سعب  مع�سلة  اأم����ام  ن��ح��ن  “اإًذا،  ق���ائ���اًل:   2015
تب�سيط فهمها، خا�سة واأن الدميقراطية توافقية يف 
لبنان، ورئي�س اجلمهورية فَقد بع�سا من �سالحياته 

بعد اتفاق الطائف..
 وجاءت املمار�سة )لحقا( ملحاولة تفريغ ما تبّقى من 
التحّدث  ميكن  “ل  اأن��ه  اإىل  م�سرا  ال�سالحيات”، 
التطّرق  دون  م��ن  للجمهورية  رئ��ي�����س  ان��ت��خ��اب  ع��ن 
بعد  م��ا  د�ستور  يف  عليها  املن�سو�س  �سالحياته  اإىل 

الطائف” املوّقع عام 1989.

وعالوة  “خامنئي”.  املر�سد  اأو  ال�ساه 
تاأييداً  الدعوات  هذه  لقيت  ذل��ك،  على 
وا���س��ع��ة من  م��ن قبل جمموعة  وا���س��ع��اً 

الفئات الدميوغرافية والجتماعية.
النفط،  قطاع  داخ��ل  اإ���س��راب��ات  ُنظمت  املا�سي،  والأ���س��ب��وع 
قوات  على  ولل�سغط  النتفا�سة  مع  الت�سامن  عن  تعبراً 
اأ�سفر  الآن،  وحتى  العنيف.  قمعها  عن  تتوقف  كي  الأم��ن 

القمع عن مقتل اأكرث من 200 �سخ�س.

قوى الأمن تتحدى الأوامر
وثمة تقارير تفيد باأن بع�س قوات الأمن تتحدى الأوامر 
املبا�سرة باإطالق النار على املواطنني وعدم اإبداء “تعاطف 
غر �سروري” مع املحتجني على حد تعبر رئي�س ال�سلطة 
ال��ق�����س��ائ��ي��ة. وق���د ���س��اه��م وج����ود اأع����داد 
املتظاهرين  بني  النا�سطات  من  كبرة 

يف الو�سول اإىل هذا الو�سع.
ومع التهديد الذي ي�سكله عمال النفط 
ال�سعب  من  �سيكون  اله�س،  لالقت�ساد 
على نحٍو متزايٍد بالن�سبة اإىل املراقبني 
النتفا�سة  هذه  اأن  ينكروا  اأن  الأجانب 
ت��وؤدي اإىل ثورة جديدة، واإىل  اأن  ميكن 
من  طويل  وقت  منذ  املرجتى  النتقال 
اإىل دميوقراطية حقيقية  حكم املاليل 
ي��وؤي��ده��ا م��ع��ظ��م الإي���ران���ي���ني م��ن��ذ اأيام 

ال�ساه.
الغربية  الدميوقراطيات  على  ويتعني 
الذهاب اأبعد من التنديد فقط بالقمع، 
على  ع��ق��وب��ات  ف���ر����س  اإىل  ت��ع��م��د  واأن 
م�سوؤولني معينني يف النظام، يف خطوة 
�سرورية لكن غر كافية. وعو�س ذلك، 
يتعني على القادة الغربيني امل�سارعة اإىل 
العراف علناً بحق ال�سعب الإيراين يف 
املتاحة  الو�سائل  بكل  نف�سه  عن  الدفاع 

والإطاحة بحكم رجال الدين.

»ملاذا ندفع؟«.. عراقيون يتجاهلون دفع ال�سرائب •• بغد�د-وكاالت

ت������واج������ه احل�����ك�����وم�����ة ال����ع����راق����ي����ة 
حت�سيل  يف  ك��ب��ي�����رة  ���س��ع��وب��������������������ات 
على  الدف��������ع  امل�س��تحقة  امل��ب��ال��غ 
خدم�����ات  ل���ق���اء  امل��واط��ن��ي�����������������������ن، 
وغرهما؛  وامل��ي��ا���������������������ه  ال��ك��ه��رب��اء 
الدولة  خزين����ة  ع��ل��ى  ي�سيع  م��ا 
ال�س��������تفادة من 20 ملي�������ار دولر، 
الر�س�������وم  حج��������م  ب��ه��ا  املق����در 

وال�سرائب.
ومواطنني  اقت�ساد  خ��رباء  ووف��ق 
“�سكاي  مل��وق��ع  ع��راق��ي��ني حت��دث��وا 

نيوز عربية”..
ت���ب���اط���وؤ  اإىل  ي����ع����ود  ه�������ذا  ف��������اإن   
احتجاجا  ال���دف���ع؛  يف  م��واط��ن��ني 
غ��ي��اب هذه  واأح��ي��ان��ا  “�سوء،  ع��ل��ى 
التزمت  اإن  وال���ت���ي  اخلدمات”، 
احلكومة بتقدميه�������ا كم�������ا يجب، 
���س��ت��در ع��ل��ي��ه��ا ���س��ن��وي��ا ق���راب���ة 20 
ر�س����وم  �س������كل  على  دولر  مليار 

و�سرائب.

عدم اكرتاث جماعي
العراقية  احلكومة  ت�ستطيع  فيما 
الكهرباء  خ��دم��ات  نظر  حت�سيل 
واملوؤ�س�سات  امل��ن�����س��اآت  م���ن  وامل���ي���اه 
واأ�سحاب  واملوردين  وامل�ستثمرين 
اأن ه��ذا الأم���ر لي�س  اإل  امل�����س��اري��ع، 

بهني يف تعاملها مع املواطنني.
عراقيون  ي�سفه  مل��ا  ح��د  ول��و���س��ع 
الآن ب�”عدم الكراث اجلماعي”، 
اإج����راءات حتفز  ات��خ��ذت احلكومة 
الدفع، ومنها عدم  املواطنني على 
حت���وي���ل امل����ن����ازل ع��ن��د ب��ي��ع��ه��ا اإىل 
بذمة  ما  ت�سديد  بعد  اإل  امل�سري 

اأ�سحابها من فواتر اخلدمات.
ال�سمري،  ع��ل��ي  امل����واط����ن  وي�����ربر 
البالغ من العمر 37 عاما، جتاهل 
الفواتر،  لدفع  العراقيني  بع�س 
وال�سرائب  الر�سوم  “مفهوم  ب��اأن 
ُو�سع مقابل خدمة يح�سل عليها 

امل���واط���ن، وم��ع��ل��وم اأن��ه��ا ت���در على 
لت�ستثمرها  اأرباحا كبرة؛  الدولة 
لكن  امل��واط��ن،  مل�سلحة  جديد  من 
حكومي  ت��ق�����س��ر  ه����و  احل���ا����س���ل 
كبر، وترهل يف تقدمي اخلدمات، 
ميكن  فكيف   ،2003 منذ  وذل��ك 

للمواطنني دفع الر�سوم؟«
انقطاع  م���ن  ال���ع���راق���ي���ون  ي���ع���اين 
من  يتبعها  وم��ا  للكهرباء،  متكرر 
امل��ي��اه والإن���رن���ت ب�سكل  ان��ق��ط��اع 
وا���س��ع الأ���س��ه��ر الأخ������رة؛ نتيجة 
تاأخر ت�سكيل احلكومة وال�سراعات 
يرد  م��ا  اإي����ران  وتقليل  ال�سيا�سية 

للعراق من غاز ومياه.
اأخرى  اأع��ب��اء  اإىل  ال�سمري  يلفت 
ت�سببت كذلك  املواطنون  يتحملها 
ومنها  ال����دف����ع،  ع���ن  ع���زوف���ه���م  يف 
لأ�سحاب  اأم��وال  الآن  ندفع  “اإننا 
التي  الأهلية  الكهربائية  املولدات 

انقطاع  اأوق�������ات  يف  ن�����س��ت��خ��دم��ه��ا 
ن��دف��ع ر�سوما  ال��ك��ه��رب��اء، وك��ذل��ك 
الطرق  ل�����س��ي��ان��ة  ع��ل��ي��ن��ا  ُف��ر���س��ت 
واجل�����س��ور، رغ��م اأن ال��ع��راق ي�سهد 
ي��وم��ي��ا ح����وادث مم��ي��ت��ة، وب���ه طرق 

للموت معروفة للمواطنني«.
على  قب�س  م��ذك��رات  ���س��درت  كما 
اأنها  يف  م�ستبه  ���س��رك��ات  اأ���س��ح��اب 

�سحبت هذا املبلغ.

 20 مليار دولر
ال�سالم  عبد  القت�سادي،  اخلبر 
ح�سن، يحمل احلكومة من جهته 
م�����س��وؤول��ي��ة ع���زوف امل��واط��ن��ني عن 
“�سعف  اإن  قائال  ال�سرائب،  دف��ع 
املواطنني  دفع  املقدمة،  اخلدمات 
لذلك؛ فملف الكهرباء حتول اإىل 

اأ�سحاب املولدات«.
اأن غياب احلكومة  وي�سيف ح�سن 

اأتاح  عن دورها يف ملف اخلدمات، 
غر  للتك�سب  للفا�سدين  الفر�سة 
القانوين من وراء هذه اخلدمات، 
وحت��وي�����������ل اأم�������وال ال���ر����س���وم اإىل 

جيبه.
الأ�سبوع  ه���ذا  ال��ع��راق��ي��ون  يعي�س 
على مناق�سات �ساخنة عقب �سرقة 
مبالغ �سخمة، ُقدرت ب�2.5 مليار 
وهو  ال�سرائب،  اأم��وال  دولر، من 
م��ا زاد اجل���دل ح���ول ج���دوى دفع 

ال�سرائب.
الكرخ  حتقيق  حمكمة  وا�ستدعت 
النزاهة،  ب�ق�سايا  الثانية املخت�سة 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  م�������س���وؤويل  ك���ب���ار 
�سرقة  يف  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق  ل��ل�����س��رائ��ب، 
الرافدين  ب��ن��ك  م���ن  امل��ب��ل��غ  ه����ذا 
احل����ك����وم����ي، خ�����الل ال����ف����رة من 
اأغ�سط�س   -2021 ���س��ب��ت��م��رب 

2022، عرب 247 �سكا ماليا.

ت�سيع  التي  اخل�����س��ارة  حجم  وع��ن 
على موازنة الدولة نتيجة ارتباك 
العراقي  اخلبر  يقول  امللف،  هذا 
تريليون   30 ت��وف��ر  مي��ك��ن  اإن����ه 
ال�سرائب  م�����ن  ����س���ن���وي���ا  دي�����ن�����ار 
20 مليار  م��ن  )اأك����رث  وال��ر���س��وم 

دولر(.
الع�سوائية  امل���ن���اط���ق  وف���اق���م���ت 
وحت��وي��ل الأرا����س���ي ال��زراع��ي��ة اإىل 
وتخطيط  ترخي�س  ب��دون  �سكنية 
حكومي، من اأزمة حت�سيل اجلباية 
املفرو�سة على ال�سكان؛ لأن الكثر 
من مبانيها غر م�سجلة، وعددها 
الطاقة  وي�����س��ت��خ��دم��ون  ب�����الآلف، 
وامل����ي����اه وال���ك���ه���رب���اء ب���ط���رق غر 

قانونية.
وليتها  املنتهية  احلكومة  و�سعت 
الكاظمي،  م�����س��ط��ف��ى  ب���رئ���ا����س���ة 
ل�����س��م��ان م����ا ي�����رد ل���ل���خ���زان���ة من 
تاأ�سي�س  مثل  وال�سرائب،  الر�سوم 
ن�����ظ�����ام اإل��������ك��������روين ل����ل����دف����ع يف 

حت�سيلها.
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اأج���ل احل��ق يف النطق  اإن��ه��ا ح��رب يف راأي���ه م��ن  و���س��وًل اإىل ك��ات��ري��ن الثانية. 
اأجيال  اإرث  وحماية  ومعتقداتها،  رو�سيا  ثقافة  عن  والدفاع  الرو�سية  باللغة 
من الأجداد الرو�س. ومن حيث التفاخر والتباهي، جتاوزت كلمته بكثر لغة 
وكانت  الثانية،  العاملية  بعد احلرب  الأوروب��ي  الإ�سراتيجي  للنقا�س  احل��وار 
حاّدة ووجودية الطابع، واأثبتت مبا ل يدع جماًل لل�سك اأن بوتني لن يراجع 
للحرب  �سريحاً  اإع��الن��اً  كلمته  كانت  ال��ق��ول،  خال�سة  وج��ه��ه.  م��اء  ويحفظ 
املعركة.  �ساحة  ي�ساركوا بعد يف  الذين مل  الآخرين  اأوكرانيا وخ�سومها  �سد 
حافلة  كانت  اإذ  ال�سوفيتي،  ل��الحت��اد  بوتني  حنني  اأي�����س��اً  الكلمة  وا�ستدعت 
على  بوتني  ��َد  اأكَّ اأخ��رى  وم��رًة  العظيمة”.  الدولة  “ا�سمحالل  اإىل  باإ�سارات 
اأن الغرب هو املُ�ستعمر لأوكرانيا، واأنه ي�ستحيل اأن تكون هناك اأي مفاو�سات 
ها حديثاً. ويف راأي بوتني، حاول الغرب  ب�ساأن و�سع املناطق الأرب��ع التي �سمَّ
اأن يفر�س اأوامره على رو�سيا، ول ي�ستطيع اأن “يه�سم” فكرة وجود “دولة 

اإىل  “اإننا بحاجة  له:  يف حتليل ن�سره املركز الذي يتخذ من وا�سنطن مقراً 
اأن ناأخذ كلمة بوتني على حممل اجلد ونفكر كيف نردُّ عليها. فهناك ثالث 
نقاط اأ�سا�سية جديرة بالرد«. اأوًل، ينبغي اأن تكون فكرة اأن رو�سيا ترى اأنها يف 
حالة حرب مع الغرب كله نقطة انطالق لأي نقا�س حول امل�ساعدات الع�سكرية 
والقت�سادية املقدمة لأوكرانيا. فهذه الفكرة ينبغي اأن ت�ستقر يف قلب اأي قرار 

�سيا�سي ُيتخذ يف العوا�سم الأوروبية كلها فيما يتعلق بال�سراع القائم.
ث��ان��ّي��اً، ع��ل��ى اأوروب�����ا ال��رك��ي��ز ب��ق��دٍر اأك���رب م��ن اجل��دي��ة ع��ل��ى اإن��ت��اج الأ�سلحة 
ال�سالح خالل  الذي ت�سبب فيه نزع  ال�سرر  اأثر  اأن تبطل  والذخائر، وعليها 

العقود الثالثة املا�سية لقدرة القارة على ردع اأي عدوان.
ثالثاً، اإننا بحاجة اإىل نقا�س عاجل ب�ساأن ما ُينذر به هذا اخلطاب الت�سعيدي 
ُم�ستقباًل، ل فيما يتعلق بهذه احلرب وح�سب، واإمنا فيما يخت�س ب�سراعنا 
الأطول اأمداً مع غرميينا الأ�سا�سيني رو�سيا وال�سني. وبتعبر اآخر، اإننا اأمام 
م�سارين: اإما اأن يقبل الرئي�س ال�سيني �سي �سردية �سدام احل�سارات لبوتني 
امتد  ال��ذي  الرو�سي  ال�سيني  التحالف  يبداأ  اأن  واإم��ا  لرو�سيا،  دعمه  فُيكثِّف 

طيلة العقدين املا�سيني يف ال�سعف والوهن. 

•• عو��سم-وكاالت

والظروف  الراهن  للو�سع  ا�ستناداً  بنتائج احلرب  نتنباأ  اأن  دوم��اً  من اخلطر 
ذلك،  ومع  ت��اأزم��اً(.  ت��زداد  والتي  لرو�سيا  )املُتاأزمة  املعركة  �ساحة  يف  احلالية 
باردة لرو�سيا �سد  اأعاد �سياغة احلرب بو�سفها حرباً  اأن بوتني  من الوا�سح 
الغرب. فمنذ �سمَّ بوتني الأرا�سي الأوكرانية املُحتلة يف �سبتمرب -اأيلول، زادت 
املخاطر ب�سدة. فما كانت حم�س “عملية ع�سكرية نوعية” اأم�سى �سداماً بني 
ُمعلناً  29 �سبتمرب  األقاها بتاريخ  التي  راأي بوتني. ويف كلمته  احل�سارات يف 
َد بوتني رهانه ب�سراحٍة  اأوكرانية اإىل الحتاد الرو�سي، حدَّ اأربع مناطق  �سم 
َد با�ستخدام الأ�سلحة  اأم���ام خ��ط��وات ج��دي��دة، وه����دَّ ال��ط��ري��ق  ���س��دي��دة، وف��ت��ح 
واإمنا  اأوكرانيا،  يحارب  َيُعد  مل  فهو  الرو�سي،  الزعيم  تقديرات  يف  النووية. 
الغرب “ال�ستعماري” الذي ي�سعى اإىل اإخ�ساع ح�سارة عمرها 1000 �سنة. 
وكانت تلك الكلمة مبنزلة املوجز املثايل لروؤيته ملناف�سة رو�سيا للغرب.  يف راأي 
بوتني، مُتثِّل حربه “متجيداً” للتاريخ الرو�سي بدايًة من “احلرب الوطنية 
األك�سندر �سوفوروف الذي عا�س يف القرن الثامن ع�سر  واجلرنال  العظمى” 

ولذلك فهو يحاول اأن ُيخ�سعها لإرادته ويحتلها.  عظيمة وثرية كرو�سيا”. 
غر اأن بوتني لن ي�سمح اأقط باأن ي�سبح وطنه “حاميًة” اأخرى من حاميات 
“الغرب الغادر«. ومن املهم اأي�ساً اأّن بوتني نظَر نظرَة عطِف اإىل الرو�س الذين 
يعي�سون خارج حدود الحتاد الرو�سي، اإذ قال “ما من �سيء اأقوى من عزمية 
ولغتهم  وتقاليدهم  ودينهم  ثقافتهم  ُبحكم  اأنف�سهم  ون  يعدُّ الذين  املاليني 
جزءاً ل يتجزاأ من رو�سيا، والذين عا�س اأ�سالفهم يف بلد واحد لقرون. وما من 
�سيء اأقوى من اإ�سرارهم على العودة اإىل وطنهم التاريخي احلقيقي«. ول بد 
اأن الفقرة ال�سابقة مل�ست وتراً ح�سا�ساً لدى قادة اأي دولة لديها اأقلية ناطقة 
بالرو�سية، مبا يف ذلك دول البلطيق ومولدوفا وجورجيا وكازخ�ستان. وباملثل، 
نرى بوتني يرف�س النظام الدويل القائم على القواعد املحددة وعدم امل�سا�س 
ُمقيمة  غر  باحثة  مي�ستا،  ت�سيلز  قالت  ال�سياق،  هذا  ويف  الدولية.  باحلدود 
الأوروبية،  ال�سيا�سات  التابع ملركز حتليل  املرونة الدميقراطية  لدى برنامج 

باحثـة: �سّدقـــوا بوتني

•• باري�س-�أ ف ب

ق���ب���ل ����س���ت���ني ع�����ام�����ا، ك�������ادت اأزم������ة 
العامل  تدفع  اأن  كوبا  يف  ال�سواريخ 

اإىل كارثة نووية.
الرو�سي  ال��رئ��ي�����س  ي���ل���وح  وب��ي��ن��م��ا 
فالدمير بوتني با�ستخدام ال�سالح 
ال��ذري يف احل��رب التي يخو�سها يف 
الأزمات  بع�س  ي��اأي  ما  اأوكرانيا، يف 
ك�����وارث  اإىل  ت��ف�����س��ي  ك������ادت  ال���ت���ي 

نووية.
يف ت�سرين الأول-اكتوبر 1962، يف 
ذروة احلرب الباردة، جرت مواجهة 
ا���س��ت��م��رت ث���الث���ة ع�����س��ر ي���وم���اً بني 
اآن���ذاك  ال�����س��اب  الأم��رك��ي  الرئي�س 
ال�سوفياتي  والزعيم  كينيدي  جون 
�سور  ك�سفت  خ��روت�����س��وف.  نيكيتا 
اأمركية  جت�س�س  طائرة  التقطتها 
اإطالق �سواريخ  عن وجود من�سات 
مو�سكو،  حليفة  كوبا  يف  �سوفياتية 

تطال ال�سواطئ الأمركية.
وقرر كينيدي عزل اجلزيرة وفر�س 
ح�����س��ار ب��ح��ري ع��ل��ي��ه��ا، م��ع��ت��رباً اأن 
الن�سف  “�سربة نووية �سد  توجيه 

الغربي للكرة الأر�سية” حمتمل.
و���س��ع��ت ال��ق��وات الإ���س��رات��ي��ج��ي��ة يف 
امل�ستوى  وه��و  ق�سوى،  تاأهب  حالة 
النووية  ان��دلع احلرب  الذي ي�سبق 
القاذفات  م��ئ��ات  وح��ّل��ق��ت  م��ب��ا���س��رة. 
جتهيز  ومت  ال�������س���م���اء،  يف  ال����ذري����ة 

ال�سواريخ العابرة للقارات.
اأدراجها  ال�سوفياتية  ال�سفن  ع��ادت 
القّوتني  ب���ني  ات���ف���اق  حت�����س��ر  ومت 
�سحبت  ف���ق���د  ال���ك���وال���ي�������س.  وراء 
مقابل  يف  ال�سوفياتية  ال�����س��واري��خ 
����س���ح���ب ال���������س����واري����خ الأم����رك����ي����ة 
اإ�سقاط  مت  وح��ي��ن��ه��ا  ت���رك���ي���ا.  م���ن 
طراز  من  اأمركية  جت�س�س  طائرة 

•• �أبوظبي – �لفجر:

للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  اأ����س���در 
من   18 ال���  العدد  وال�ست�سارات 
ا�سراتيجية«،  »اجتاهات  �سل�سلة 
الوقوف  »دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ب��ع��ن��وان: 
ب��ني الأ�����س����داد: ح�����س��اب��ات الربح 
ال�سيني  امل���وق���ف  يف  واخل�������س���ارة 
ال���رو����س���ي���ة على  جت������اه احل�������رب 
الدرا�سة  اأك�����دت  اإذ  اأوك����ران����ي����ا«، 
 - الرو�سية  احل��رب  اأن  اجل��دي��دة 
مثلت منطقة حرجة  الأوكرانية 
ال������دول التي  ب��ع�����س  ل�����س��ي��ا���س��ات 
الإم����ك����ان احلفاظ  ق����در  حت�����اول 
على م�سالح متوازنة مع اأطراف 
تبّن�ي  باجتاه  امليل  ال�سراع وعدم 
ناحية  من  �سواء  منحاز،  موقف 
اأو  لرو�سيا  التاأييد  اإظهار  جتنب 

الإدانة لها.
د.  اأعدها  التي  الدرا�سة،  وذك��رت 
الأ�ستاذ  امل��ر���س��وم��ي  م��وؤي��د  ع��م��اد 
القانون والعلوم  امل�ساعد يف كلية 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ج��ام��ع��ة دي����اىل - 
اإىل  مت��ي��ل  ال������دول  اأن  ال����ع����راق، 
»ف�ساًء  باعتباره  احل��ي��اد  م��وق��ف 
من  ي��ح��م��ي��ه��ا  اأن  مي���ك���ن  اآم�����ن�����اً« 

لنحيازها  اجل��ان��ب��ي��ة  الأ�����س����رار 
اأن  اإل  اأط��راف ال�سراع،  اأح��د  اإىل 
تقف  اأنها  ت�سعر  تكن  مل  ال�سني 
يف منطقة مريحة؛ لأن روابطها 
ال�����س����رات����ي����ج����ي����ة م�����ع رو����س���ي���ا 
واحتواء عالقتهما على كثر من 
امل�����س��رك��ات، ول���س��ي��م��ا م��ا يتعلق 
الدويل  النظام  لطبيعة  بالروؤية 
الأمريكية  الأح�����ادي�����ة  ورف�������س 
للبيئة  ن�سبياً  املتماثل  واإدراكهما 
الأمنية الإقليمية وما حتويه من 
حتديات وتهديدات، كل هذا كان 
اإب��داء موقف  يتطلب من ال�سني 
م�ساند لرو�سيا ومعزز لها ولي�س 

اأن تلوذ باحلياد.

�سيا�سة حذرة
اتخذت  ال�سني  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
����س���ي���ا����س���ة ح�������ذرة جت������اه احل����رب 
نظراً  الأوك���ران���ي���ة   - ال��رو���س��ي��ة 
ل��ط��ب��ي��ع��ة م����وق����ع ال����ق����وة ال����ذي 
حت��ت��ل��ه وال�������س���روط ال���ت���ي يجب 
اأج�����ل احلفاظ  ب��ه��ا م���ن  ال����وف����اء 
اإذ متثل ال�سني  املوقع،  على هذا 
ن��اه�����س��ة ارتبط  ق���وة اق��ت�����س��ادي��ة 
التجارية  ب��ال��ع��الق��ات  ���س��ع��وده��ا 

الأمنية  امل��خ��اوف  على  الإ���س��رار 
تاأكيد  واإع��ادة  لرو�سيا،  امل�سروعة 
و�سالمة  ب���ال�������س���ي���ادة  ال���ت���زام���ه���ا 
اأن  يبدو  م��ا  على  التي  الأرا���س��ي 
ب�����س��ك��ل وا�سح  ان��ت��ه��ك��ت��ه��ا  رو���س��ي��ا 
الأك���رث يف  ب��ل  باإعالنها احل���رب، 
التزاماتها  ب��ني  التوفيق  كيفية 
و�سرورة  رو�سيا  جتاه  التحالفية 
ال����س���ت���م���رار ب��ع��الق��ة ج���ي���دة مع 
ال�����دول ال��غ��رب��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
خالل  م��ن  القت�سادية  املكا�سب 

�سراكاتها التجارية مع الغرب.

حتالف ا�سرتاتيجي
على  ال�����س��وء  ال��درا���س��ة  و�سلطت 
ال�سيا�سية  امل���ف���ارق���ات  م���ن  ع����دد 
الأوكرانية،  احلرب  �سببتها  التي 
حيث كان هناك اعتقاد طاٍغ قبل 
وال�سني،  رو���س��ي��ا  ب���اأن  ان��دلع��ه��ا 
يلف  ال����������ذي  ال����ت����ع����ق����ي����د  رغ��������م 
عالقتهما ببع�سهما، والتي غلب 
عليها التناف�س والعداء واملخاوف 
تاريخية  م���راح���ل  يف  امل���ت���ب���ادل���ة 

�سابقة..
مطلع  الأخ������رة  ال��ق��م��ة  اأن  اإل   
وكاأنها  ب�����دت  امل���ا����س���ي  ف����رباي����ر 

ع���ل���ى الخ���������رى ب������اإج������راء جت�����ارب 
�����س����اروخ����ي����ة، خ������الل ع�����ام�����ني، ثم 
وقف  وا�سنطن  تعهدتا حتت �سغط 
الت�سعيد، ما اأدى اإىل وقف لإطالق 
الثاين-نوفمرب  ت�����س��ري��ن  يف  ال��ن��ار 
2003، ثم اإىل حمادثات يف كانون 

الثاين-يناير 2004.
ك�سف املن�سق عن جهاز ال�ستخبارات 
ال�سوفياتي )كاي جي بي( الكولونيل 
اأن   1988 يف  غوردييف�سكي  اأوليغ 
و�سك  على  كانوا  ال�سوفيات  ال��ق��ادة 
�سنوات،  ذرية قبل خم�س  بدء حرب 
الثاين-نوفمرب  ت�����س��ري��ن  يف  اأي 
بالذعر  ���س��ع��روا  ع��ن��دم��ا   ،1983
على  كان  الغرب  اأن  اعتقدوا  بعدما 
و�سك �سن هجوم نووي مفاجئ �سد 
ال�سراكية  اجل���م���ه���وري���ات  احت�����اد 

ال�سوفياتية.
يتعلق  الأم���������ر  ك������ان  ال�����واق�����ع  ويف 
ب��ت��دري��ب��ات ي��ق��وم ب��ه��ا ح��ل��ف �سمال 

الأطل�سي )ناتو(.
و�سعت  الأخ��������رى،  احل�������وادث  ب���ني 
بوري�س  ال��رو���س��ي  ال��رئ��ي�����س  حقيبة 
يف  ت��اأه��ب  حالة  يف  النووية  يلت�سني 
 1995 ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون   25
الرو�سية  ال���رادارات  ر�سدت  عندما 
لالأر�ساد  ن��روج��ي  ���س��اروخ  اإط����الق 
اجل��وي��ة وف�����س��رت��ه ع��ل��ى اأن���ه اإطالق 

هجومي حمتمل.
وق���ال���ت م��و���س��ك��و ب��ع��د اأ����س���ب���وع اإن���ه 
املتحدة  ال���ولي���ات  و  ف��ه��م«.  “�سوء 
العامل  يف  ال���وح���ي���دة  ال����دول����ة  ه���ي 
النووي يف  ال�سالح  ا�ستخدمت  التي 
1945 يف اليابان. حيث اأدى ق�سف 
ثم  قتيل(  األ��ف   140( هرو�سيما 
بعد  ق��ت��ي��ل(  األ����ف  ن���اغ���ازاك���ي )74 
اليابان  ا�ست�سالم  اإىل  اأي���ام،  ث��الث��ة 

وانتهاء احلرب العاملية الثانية.

اأر���س��ل كينيدي  ف��وق ك��وب��ا.  “يو2” 
�سقيقه روب��رت وك��ان وزي��راً للعدل، 
ال�سوفياتي.  ال�سفر  مع  للتفاو�س 
�سحب  ع���ل���ى  خ���روت�������س���وف  وواف�������ق 
�سواريخه. وتعهدت وا�سنطن بعدم 
وب�سحب �سواريخها من  كوبا،  غزو 

تركيا �سراً.
“هاتف  بعد ه��ذه الأزم���ة، مت و�سع 
للبيت  ي�سمح   1963 يف  اأحمر” 
الأب����ي���������س وال����ك����رم����ل����ني ب�����اإج�����راء 

ات�سالت مبا�سرة.
ايلول-�سبتمرب   26 اإىل   25 ليل 
�سديد  ت���وت���ر  ف����رة  ويف   ،1983
والوليات  ال�سوفياتي  الحت��اد  بني 
املتحدة، كان �سابط �سوفياتي يتوىل 
للتاأهب  ق��اع��دة  يف  احل��را���س��ة  مهمة 

مو�سكو.  ج��ن��وب  يف  الإ���س��رات��ي��ج��ي 
بيروف  �ستاني�سالف  ل���دى  ك��ان��ت 
اإنذار  اإ���س��ارة  لتف�سر  حلظات  ب�سع 
من اأقمار مراقبة ا�سطناعية تعلن 
عن هجوم بخم�سة اأو �ستة �سواريخ 

اأمركية �سد الحتاد ال�سوفيتي.
الأمركي  الهجوم  اأن  ب��روف  ق��ّدر 
ميكن اأن ي�سمل حواىل مئة �ساروخ 
ولي�س خم�سة اأو �ستة. ثم خل�س اإىل 
اأنظمة الإن���ذار وحتمل  اأن��ه خطاأ يف 
لي�س  لروؤ�سائه  الإع���الن  م�سوؤولية 
ع���ن ه���ج���وم و���س��ي��ك ب���ل ع���ن اإن�����ذار 

خاطئ.
بعد ذلك، تو�سل اخلرباء ال�سوفيات 
اإىل اأن هذا جنم عن تف�سر خاطئ 
لنعكا�س اأ�سعة ال�سم�س على الغيوم، 

التي  الطاقة  وب��ني  بينه  اخللط  مت 
ت�سدر عن ال�سواريخ عند اإطالقها. 
منح بيروف بعد ب�سعة اأ�سهر و�سام 
للوطن”،  خ��دم��ات��ه  ع��ل��ى  “مكافاأة 
ل��ك��ن احل����ادث ب��ق��ي ���س��ًرا مل���دة ع�سر 

�سنوات.
الهند  كانت   ،2002 اأي��ار-م��اي��و  يف 
وب��اك�����س��ت��ان، ال��ل��ت��ان ت��ت��ق��ات��الن على 
انق�سامهما  م��ن��ذ  ك�����س��م��ر  اق��ل��ي��م 
مواجهة  و���س��ك  ع��ل��ى   ،1947 ع���ام 
اإرهابيني  ال��ه��ن��د  ات��ه��م��ت  ج���دي���دة. 
قادمني من باك�ستان بتنفيذ هجوم 
انتحاري �سد الربملان يف نيودلهي يف 
13 كانون الأول-دي�سمرب 2001، 

اأدى اإىل �سقوط 14 قتياًل.
وح�����س��دت ال��ق��وت��ان ال��ن��ووي��ت��ان منذ 

ج��ن��دي عند  م��ل��ي��ون  ن��ح��و   ،1998
احلدود بينهما ل �سيما يف ك�سمر.

برويز  الباك�ستاين  الرئي�س  واأعلن 
م�سرف يف ني�سان-ابريل 2002 اأنه 
يدر�س “ا�ستخدام ال�سالح النووي”. 
باأكملها  باك�ستان  كانت  “اإذا  وق��ال 
اإذاً  م��ن اخلريطة،  ب��ال��زوال  م��ه��ددة 
�سعبنا،  ع��ل��ى  ج����داً  ك��ب��ر  ال�����س��غ��ط 
اأي�ساً  العتبار  يف  يوؤخذ  اأن  ويجب 
هذا الحتمال: القنبلة النووية عند 

احلاجة«.
وق���ال وزي���ر ال��دف��اع ال��ه��ن��دي جورج 
اإن��ه يف ح��ال وق��وع هجوم  فرنانديز 
نووي “قد تنجو الهند ولكن قد ل 

تنجو باك�ستان«.
وردت نيودلهي واإ�سالم اأباد الواحدة 

العامل، ول�سيما  الرثية مع دول 
ال�سمالية،  واأم��ري��ك��ا  اأوروب����ا  دول 
واحلفاظ على النمو القت�سادي 
ال�����س��ي��ن��ي ُي��ل��زم��ه��ا الإب���ق���اء على 
الدول  ه��ذه  م��ع  ع��الق��ة طبيعية 
هدفها  اإىل  ال��و���س��ول  اأج����ل  م��ن 

اأ�سبوعني  على  يزيد  مبا  احل��رب 
ع���ن���دم���ا اأع���ل���ن���ت م����ع رو����س���ي���ا اأن 
���س��راك��ت��ه��م��ا و����س���داق���ت���ه���م���ا بال 
موقفاً  ت��واج��ه  فال�سني  ح����دود، 
ا�سطرارها  ب�سبب  لي�س  �سعباً 
لل�سر على حبل م�سدود ما بني 

وهو  املدى  البعيد  ال�سراتيجي 
واحد  رق���م  الق��ت�����س��اد  ت��ك��ون  اأن 

على م�ستوى العامل.

تعهدات �سابقة
وبينت الدرا�سة اأن حرب اأوكرانيا 

للعالقة  ج����دي����اً  حت����دي����اً  م��ث��ل��ت 
اإذ  وال�سني،  رو�سيا  بني  القائمة 
و���س��ع��ت ه���ذه احل���رب ب��ك��ني على 
ل���ب���ي���ان مدى  حم����ك الخ����ت����ب����ار 
التعهدات  عن  بالدفاع  التزامها 
بدء  قبل  قطعتها  التي  ال�سابقة 

بايدن ينتقد اقرتاح اجلمهوريني 
تقلي�س امل�ساعدات الأوكرانيا 

•• فيالديلفيا-�أ ف ب

انتقد الرئي�س الأمركي جو بايدن احلزب اجلمهوري متهما اإياه بالرغبة 
يف تقلي�س ال��دع��م امل����ايل الأم���رك���ي لأوك���ران���ي���ا يف ح���ال ف���وز احل����زب يف 

النتخابات الت�سريعية يف ت�سرين الثاين/نوفمرب.
تعّد  التي  بن�سلفانيا  ولي��ة  يف  ل��ه  جولة  خ��الل  الأم��رك��ي  الرئي�س  وق��ال 
فمن  ف���ازوا  اإذا  اإن��ه��م  “يقولون  الن�سفي  التجديد  انتخابات  يف  حم��وري��ة 

املحتمل األ ي�ستمروا يف متويل اأوكرانيا«.
يتجاوز  ه��ذا  يفهمون.  ال��ن��ا���س ل  “هوؤلء  ال��دمي��وق��راط��ي  ال��زع��ي��م  وت��اب��ع 
اجلمهوريني  اأن  م�سيفا  الناتو”،  ه��ذا  ال�سرقية.  اأوروب���ا  ه��ذه  اأوك��ران��ي��ا. 

“لي�س لديهم اأي فهم لل�سيا�سة اخلارجية الأمركية«.
النواب الأمركي كيفن مكارثي حذر  وكان زعيم اجلمهوريني يف جمل�س 
فاز  اإذا  لأوك��ران��ي��ا  بيا�س”  على  “�سيكا  يوقع  ل��ن  حزبه  اأن  م��ن  الثالثاء 
تتوقع  كما  ال��ولي��ة  منت�سف  انتخابات  يف  املجل�س  مقاعد  بغالبية  حزبه 
التي  ال�سعوبات  على  موؤ�سر  اأول  هو  التحذير  وه��ذا  ال��راأي.  ا�ستطالعات 
الكونغر�س حيث يتم  الدفاع عنها يف  اإذا تراجع دعم متويل  تنتظر كييف 
ياأمل  النواب،  مقاعد  بغالبية  اجلمهوريون  فاز  اإذا  وا�سع.  بتوافق  اإق��راره 
الربملاين املنتخب من كاليفورنيا يف اإطاحة الدميوقراطية نان�سي بيلو�سي 
من رئا�سة املجل�س ما �سيجعله ال�سخ�سية الثالثة يف ال�سلطة يف الوليات 
املتحدة بعد بايدن ونائبة الرئي�س كامال هاري�س. ومنذ بدء الغزو الرو�سي 
لأوكرانيا يف 24 �سباط-فرباير، قدمت حكومة بايدن م�ساعدات ع�سكرية 
لكييف بقيمة 17،6 مليار دولر، مبوافقة احلزبني يف الكونغر�س، رغم اأن 

اجلناح اليميني للجمهوريني احتج على ذلك.

و���س��ع��ت ال���ع���الق���ة ب��ي��ن��ه��م��ا على 
اأعتاب مرحلة جديدة تقرب من 
ال�سراتيجي«،  »التحالف  درجة 
لكن احلرب التي كان من املتوقع 
لتاأ�سي�س  ب���ادئ���ة  ت���ك���ون  اأن  ل��ه��ا 
اأ�سبحت  جدي�������د،  دويل  ن��ظ��ام 
ت��ه��دد ب��ن�����س��ف ه����ذه ال���راب���ط���ة يف 
للمطالب  ال�سني  خ�س����وع  ح��ال 
ما  رو�سيا،  عن  وتخليها  الغربية 
�ستنتهي  التي  الطريقة  اأن  يعني 
التي  وال����ن����ت����ائ����ج  احل��������رب  ب����ه����ا 
�سترتب عليها �ستحدد اإىل مدى 
امل�ستقبلية  ال��ع��الق��ة  �سكل  بعيد 
وم��������دى م����وث����وق����ي����ة ال�����رواب�����ط 

بينهما.
اأن ال�سني  وخل�ست الدرا�سة اإىل 
تتوخى احلذر يف اتخاذ اخليارات 
ال�����س��ع��ب��ة ل��ل��ح��ر���س ع���ل���ى عدم 
اإحلاق  ���س��اأن��ه  م��ن  فيما  الت�سبب 
ال�سراتيجية  مب�ساحلها  �سرر 
املدى، ول�سيما احلفاظ  البعيدة 
ع��ل��ى ال��ت��ح��ال��ف ال��وظ��ي��ف��ي بني 
مهماً  باعتباره  ورو�سيا،  ال�سني 
من الناحية الت�سغيلية يف حماية 
الغربية  التحالفات  م��ن  ال�سني 

التي حتاول احتواءها.

اأزمات كادت تف�سي اإىل كوارث نووية يف العامل 

يف عدده ال�� 18 من �سل�سلة »اجتاهات ا�سرتاتيجية«

درا�سة لـ »تريندز« تك�سف »ح�سابات الربح واخل�سارة يف املوقف ال�سيني جتاه احلرب الرو�سية على اأوكرانيا«

اإذا فاز اجلمهوريون.. ماذا �سيحدث لتمويل اأوكرانيا؟
•• و��سنطن-وكاالت

املحتمل  ال��ف��وز  اأن  الأم��ري��ك��ي،  “اأك�سيو�س”  مل��وق��ع  تقرير  ك�سف 
للجمهوريني يف انتخابات جمل�س النواب الأمريكي قد يوؤدي اإىل 

“اإغالق ال�سنبور” الذي ميول اأوكرانيا.
واأ�سار التقرير اإىل ت�سريحات زعيم اجلمهوريني يف جمل�س النواب 
ق��ال مكارثي  امل��ا���س��ي، حيث  ال��ث��الث��اء  الأم��ري��ك��ي كيفن م��ك��ارث��ي، 

عالنية ما يخ�ساه الكثر �سراً يف وا�سنطن واأوروبا.
واأ�ساف اأن “نهج الأغلبية اجلمهورية جتاه اأوكرانيا، قد يوؤدي اإىل 
وهذا  لأوكرانيا،  الأمريكية  الع�سكرية  امل�ساعدات  وقف  اأو  خف�س 
بالإ�سافة اإىل اإمكانية  من �ساأنه اأن يحدث “زلزال جيو�سيا�سي”، 
تغير م�سار حرب الرئي�س الرو�سي فالدمير بوتني يف اأوكرانيا«.

ولفت التقرير اإىل اأنه حتى اجلمهوريون يف جمل�س النواب الذين 
حتدثوا ب�سراحة عن دعم اأوكرانيا، مبا يف ذلك مكارثي، الذي قارن 
هذا الأ�سبوع بني بوتني وهتلر، يقولون اإن “هناك حتوًل ملحوظاً 

بعيداً عما كان ذات يوم اإجماعاً وا�سع النطاق من احلزبني«.
وكان مكارثي حذر الثالثاء املا�سي من اأن حزبه لن يوقع “�سيكاً 
يف  املجل�س  مقاعد  باأغلبية  حزبه  ف��از  اإذا  لأوكرانيا  بيا�س”  على 

وقال  ال��راأي.  ا�ستطالعات  تتوقع  كما  الولية  منت�سف  انتخابات 
مكارثي ملوقع الأخبار ال�سيا�سية “بان�سبول نيوز”، الثالثاء “اأعتقد 
اأننا �سنواجه ركوداً ولن نكتب �سيًكا على بيا�س لأوكرانيا. هذا غر 
ممكن«. وهذا التحذير هو اأول موؤ�سر على ال�سعوبات التي تنتظر 
كييف اإذا تراجع دعم متويل الدفاع عنها يف الكونغر�س، حيث يتم 

اإقراره بتوافق وا�سع.
ومن جهته، قال الع�سو يف جمل�س النواب من نورث داكوتا، كيلي 
اأ�سعار  %13يف  بن�سبة  زي��ادة  النا�س  ي��رى  “عندما  ارم�سرونغ: 
وف��وات��ر اخلدمات  ال��ط��اق��ة،  ف��وات��ر  ال��غ��ذائ��ي��ة، وت�ساعف  امل���واد 
العامة.. واإذا كنت تعي�س يف املنطقة احلدودية وهناك مهاجرون، 

فاإن اأوكرانيا هي اآخر �سيء يدور يف ذهنك«.
واأ�ساف ارم�سرونغ اأن “التحول يف موقف وا�سنطن املتغر جتاه 

متويل كييف �سيحدث ب�سبب حتول راأي الناخبني الأمريكيني.«
يف  جمهورياً   57 �سوت   ، -اآي���ار  مايو  يف  اأن��ه  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 
دولر  م��ل��ي��ار   40 بقيمة  م�����س��اع��دات  ح��زم��ة  ���س��د  ال��ن��واب  جمل�س 
فاز  اإذا  كبر  ب�سكل  العدد  ه��ذا  يرتفع  اأن  املتوقع  وم��ن  لأوكرانيا. 

احلزب اجلمهوري يف النتخابات املقبلة.
اأح����د ك��ب��ار اجل��م��ه��وري��ني يف جمل�س  اأو����س���ح  ويف ال�����س��ي��اق ذات�����ه، 

الكثر من  اأ�سبح   ، ب�40مليار دولر  امل�ساعدات  “بعد  اأنه  النواب، 
اجلمهوريني يقولون، اإن “هذه هي املرة الأخرة التي �سندعم فيها 

متويل اأوكرانيا«.
كما غرد مر�سح تك�سا�س، وي�سلي هانت، يف اأغ�سط�س -اآب: “مليار 
الأقل  على  جنعلهم  اأن  يجب  امل��ع��دل،  “..” بهذا  لأوك��ران��ي��ا  اآخ��ر 
دف��ع بع�س �سرائب  البدء يف  51 حتى يتمكنوا من  رق��م  ال��ولي��ة 

الدخل الفيدرالية«.
ويف املقابل، قال النائب اجلمهوري عن ولية اإلينوي، اآدم كينزينغر 
ا منتقد �سريح للمحافظني  ، وهو موؤيد قوي لأوكرانيا وهو اأي�سً
لأ�سباب  اأوك��ران��ي��ا  دع��م  ي��ري��دون  ل  “اجلمهوريني  اإن   ، ح��زب��ه  يف 

�سيا�سية«.
وم���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ق���ال اأح����د م�����س��اع��دي احل����زب اجل��م��ه��وري يف 
متويل  م��ن  ال��ن��واب  جمل�س  موقف  ب�ساأن  “القلق  اإن  الكونغر�س 
“ل يريد زعزعة  اإىل اأن مكارثي  م�سراً   ، “مبالغ فيه”  اأوكرانيا 

املوقف الأمريكي يف وقت مبكر«.
واإىل ج��ان��ب ت�����س��ري��ح��ات م��ك��ارث��ي، ف����اإن ال��ف�����س��ائ��ل امل��ح��اف��ظ��ة يف 
مباليني  اأوك��ران��ي��ا  لتمويل  مل��ع��ار���س��ة  بن�ساط  تعمل  ال��ك��ون��غ��ر���س 

وفق التقرير. الدولرات يف امل�ستقبل”، 
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قد تكون االأزمات املت�سابهة يف الظاهر خمتلفة جًدا بحيث ال ميكن ا�ستخال�س اأي در�س

احلرب يف اأوكرانيا:

ما الذي ميكن اأن نتعلمه من اأزمة ال�سواريخ الكوبية...؟
•• �لفجر -فريد كابالن -ترجمة خرية �ل�سيباين

   دفع احتمال اأن تتحول احلرب التي ت�سنها رو�سيا اإىل 
هذه  ا�ستح�سار  اإىل  املراقبني  من  العديد  نووية  حرب 
فاإن  ذلك،  ومع  الباردة.  احلرب  من  الرئي�سية  احللقة 

احلالتني خمتلفتان متاًما.

   يبدو اأن اأزمة ال�سواريخ الكوبية عل كل ال�سفاه، ويف 
وقت منا�سب متاًما لعيد ميالدها ال�ستني.

   حذر الرئي�س الأمريكي جو بايدن يف 6 اأكتوبر، من 
اأن تهديد الرئي�س فالدميري بوتني با�ستخدام الأ�سلحة 
النووية يف اأوكرانيا اأثار “احتمال حدوث كارثة” غري 
وكينيدي”.  الكوبية  ال�سواريخ  اأزمة  “منذ  م�سبوقة 

اإب��رام  م��ن  كينيدي  فيتزجريالد  ج��ون  متكن  ومثلما 
�سفقة حلفظ ماء الوجه مع نيكيتا خروت�سوف لإزالة 
�سواريخه من كوبا عام 1962، ت�ساءل جو بايدن عن 
�سحب  على  اليوم  بوتني  ت�سجع  قد  التي  ال�سفقة  نوع 
قواته من اأوكرانيا. وقال “نحاول معرفة ما هو املخرج 
املحللني  من  يح�سى  ل  ع��دد  جل��اأ  لبوتني«.    املنا�سب 

وال�سحفيني واملعلقني اإىل نف�س املقارنة -لو�سف حجم 
املخاطر واقرتاح خمرج دبلوما�سي.

من  الدرو�س  ا�ستخال�س  املفيد  من  كان  لئن  ذلك،  ومع 
يف  م�سللة  تكون  قد  املا�سي  مع  املقارنات  فاإن  التاريخ، 
بع�س الأحيان، وقد تكون الأزمات املت�سابهة يف الظاهر 

خمتلفة جًدا بحيث ل ميكن ا�ستخال�س الدرو�س.

بايدن ومفردات تفادي الكارثةهل من خمرج لبوتني؟

   ه��ن��اك ق���ول م���اأث���ور م��ف��اده اأن 
ولكنه  نف�سه،  يعيد  ل  “التاريخ 

غالباً ما يتناغم”.
 �سحيح، لكن يف بع�س الأحيان ل 

يتناغم على الإطالق.
ب���و����س���وح: م���ا يحدث  ل��ن��ق��ول��ه��ا   
متاًما  خمتلف  اأوك��ران��ي��ا  يف  الآن 
1962 يف كوبا،  عما ح��دث ع��ام 
اإيجادها  ي��ج��ب  ال��ت��ي  واحل���ل���ول 
ا  اأي�سً ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  لإن��ه��ائ��ه��ا 
ً��ا، ولأك�������ون  خم��ت��ل��ف��������������������ة مت��ام������������
���س��ادًق��ا، ق��د ل ي��ك��ون ه��ن��اك حال 

�ساحلا.

بوتني 
لي�س خروت�سوف

   لنذّكر باإيجاز كيف اندلعت اأزمة 
اأكتوبر  يف  ال��ك��وب��ي��ة.  ال�����س��واري��خ 
1962، ر�سدت طائرات جت�س�س 
الحت�����اد  اأن   U-2 ط������راز  م����ن 
�سواريخ  ين�سب  كان  ال�سوفياتي 
كينيدي  ن��ظ��م  ك���وب���ا.  يف  ن���ووي���ة 
للجزيرة  بحرًيا  ح�����س��اًرا  حينها 

وهدد بتدمر ال�سواريخ.
 ب����دا ال��و���س��ع وك���اأن���ه و���س��ل اإىل 
ط���ري���ق م�������س���دود واأ����س���ب���ح اأك���رث 
خروت�سوف،  واف��ق  اأن  اإىل  توتًرا، 
ب���ع���د ث���الث���ة ع�����س��ر ي����وًم����ا، على 
���س��ح��ب ���س��واري��خ��ه م��ن ك��وب��ا اإذا 
�سحب كينيدي �سواريخ اأمريكية 
م�����س��اب��ه��ة ج�����ًدا م���ن ق����واع����ده يف 

تركيا. 
جميع  ل���ن�������س���ي���ح���ة  وخ��������الًف��������ا 
على  كينيدي  واف��ق  م�ست�ساريه، 
بنود  تظل  اأن  ب�سرط  التفاقية، 
الأمريكي  اجل��ان��ب  م��ن  ال�سفقة 
�سرية )وظّل هذا هو احلال طيلة 

ع�سرين عاًما(.
 ،2022 ف����رباي����ر  م��ط��ل��ع  يف     
لغزو  ي�ستعد  بوتني  ك������ان  عندما 
باي����دن  ج���و  ح�����اول  اأوك����ران����ي����ا، 
وك�����ب�����ار م�������س���اع���دي���ه )ت�����ذك�����روا 
كينيدي  ب��ني  ال�سفقة  ب��و���س��و���ح 
طريق�����ة  اإي���ج���اد  وخ��روت�����س��وف( 
الرو�سي  ل���ل���زع���ي���م  ل��ل�����س�����������������م��اح 
ب��الن�����س�����������������ح��اب وح��ف�����������������ظ ماء 

الوجه.
   ك����ان ب���وت���ني ق��ل��ًق��ا م���ن خطر 
الناتو،  اإىل  اأوك���ران���ي���ا  ان�����س��م��ام 
واأبلغه مبعوثو بايدن اأن ذلك لن 

يحدث اإذا تراجع.
 كما عر�سوا عليه حواًرا مفتوًحا 
قد  اأخ�������رى  خم������اوف  اأي  ح�����ول 
التقارب  ب�ساأن  بوتني  لدى  تكون 
كييف  ح���ك���وم���ة  ب�����ني  امل���ح���ت���م���ل 

والغرب.
   ل��ذل��ك، ه��ذا ه��و ال��ف��ارق الأول 
واأوكرانيا   1962 عام  كوبا  بني 
خروت�سوف  ك���ان   .2022 ع���ام 

ياأمل يف خمرج.
 فحاملا اكت�سفت الوليات املتحدة 
اأنه  اأدرك  ���س��واري��خ،  ين�سب  اأن���ه 
���س��ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ه ال���س��ت�����س��الم. يف 
الآن،  الوا�سح  من  يبدو  املقابل، 
اأن بوتني مل يكن  وب��اأث��ر رج��ع��ي، 
مهتم(  غ���ر  ي����زال  )ول  م��ه��ت��ًم��ا 

بالراجع.

خمرج لبوتني؟
   باخت�سار، عرف خروت�سوف اأنه 
مبجرد  ال��راج��ع  عليه  �سيتعني 

بدء الأزمة. 
لذلك كان لديه الوقت لتح�سر 
ي��راج��ع بوتني  الأر���س��ي��ة. ولكي 
اأن يعرف  يف هذه املرحلة، عليه 
�سقوط  م��ن  وي��ع��اين   ... بخطئه 

اأكرب بكثر.
�����س����ي����ن����اري����وه����ات  ت����ف����ر�����س     
الرو�سي،  اأن اجلي�س  “الكارثة”، 
ال����ذي ���س��ب��ق ان ُه�����ِزم م���ن خالل 
املتعددة،  الأوك��ران��ي��ة  ال��ه��ج��م��ات 
يتعر�س ل�سوء اأكرب اىل درجة اأنه 
واأن  الهزمية،  و�سك  على  ي�سبح 
ينتهي الأمر ببوتني، اليائ�س، اإىل 
منخف�سة  ن��ووي��ة  قنبلة  اإط���الق 
اأم����ل  ع���ل���ى  اث���ن���ت���ني  اأو  ال���ط���اق���ة 
اأوكرانيا الغربيني  �سدمة حلفاء 
واإجبارهم على التفاو�س لتفادي 

املزيد من الت�سعيد.
ال���ولي���ات  اأن  ب���وت���ني  ي��ع��ت��ق��د     
الأطل�سي  �سمال  وحلف  املتحدة 
ل�����ن ي����خ����و�����س����وا ح�����رًب�����ا ن����ووي����ة 
اأوكرانيا.  لإن���ق���اذ  ف��ق��ط  ���س��ام��ل��ة 
ل��ك��ن��ه لي�س  اإن�����ه حم���ق يف ذل�����ك، 
اأنه  ا�ستنتاج  يف  حمًقا  بال�سرورة 
���س��ي��ج��ربن��ا ع��ل��ى اإن���ه���اء احل����رب. 
القتال،  يف  ال����س���ت���م���رار  مي��ك��ن��ن��ا 
والأوكرانيون بالتاأكيد �سيفعلون، 
نووية  �سواريخ  اإر�سال  بالإمكان 
ق���ال جو  ال�سبب  ول��ه��ذا  اأخ����رى. 
وكمالحظة”  بايدن”كتحذير 
املحدودة”  النووية  “احلرب  اأن 
فهكذا  م�ستحيلة...  تكون  ل  قد 

ت�سر الأ�سياء.
الكثرون  ال�سبب يتطلع  لهذا     
“حتى عندما يكونون اإىل جانب 
احلرب”  هذه  يف  متاًما  اأوكرانيا 
لإيجاد خمرج لبوتني. هل ميكن 
اأنه  يبدو  واح��د؟  هناك  يكون  اأن 
���س��ي��ق��ب��ل ب��وق��ف اإط�����الق ن����ار من 
يف  ال��ق��وات  جميع  يبقي  اأن  �ساأنه 
ب�����س��م رو�سيا  وي��ع��رف  م��ك��ان��ه��ا، 
اأوكرانيا،  يف  الأرب������ع  ل��ل��م��ن��اط��ق 
ويعد بحياد اأوكرانيا يف التعار�س 

بني ال�سرق والغرب.
اإىل  ي���رق���ى  ق���د  ذل�����ك،  ان  ال     
“ولي�س  اأوك����ران����ي����ا  ا���س��ت�����س��الم 
وقف  ا�ستمرار  ي�سمن  م��ا  هناك 
يبداأ  اأن  ي��ج��ب  النار”.  اإط����الق 
النار  لإط���الق  حقيقي  وق��ف  اأي 
بالن�سحاب  عليه  التفاو�س  يتم 
ال��ك��ام��ل ل��ل��ق��وات ال��رو���س��ي��ة من 

اأوكرانيا.
ت��ك��ون هناك  اأن   م��ن ه��ن��ا، ميكن 
اأوكرانيا  موقع  ح��ول  مفاو�سات 
اأو ا�ستفتاءات حقيقية  اأوروب��ا،  يف 
ولوغان�سك  دونيت�سك  مناطق  يف 
لي�س  ولكن  القرم،  جزيرة  و�سبه 

قبل ذلك.
 ل��ك��ل ه����ذا، ف����اإن اح��ت��م��ال وجود 

خمرج يبدو غر مرجح...
اأزمة  امل�ستفادة من  ال��درو���س  ان   
اأف�سل  ب�سكل  تنا�سب  ال�سواريخ 
زعيما رو�سيا يفهم خطاأه ويريد 

ال�سالم.

مهمتهم، منع احلرب
طموحاته  من���ت  ال����واق����ع،  يف     
اأعلن  عندما  احل���رب.  ت��ق��دم  م��ع 
فولودمير  الأوك����راين  الرئي�س 
زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي اأن����ه اأع�����اد ال��ن��ظ��ر يف 
الناتو،  اإىل  الن�������س���م���ام  ط��ل��ب��ه 
رف��ع ف��الدمي��ر ب��وت��ني ال��ره��ان ، 
“اإبادة  بارتكاب  اأوك��ران��ي��ا  متهًما 
جماعية” يف املقاطعات ال�سرقية 
م��ن ال���ب���الد، ق��ب��ل ات��ه��ام حكومة 
“نازي������ة”،  ب��اأن��ه��ا  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي 
واأخ���������ًرا، اإن����ك����ار ���س��ي��ادت��ه��ا على 
اأوك��ران��ي��������������ا، و���س��م امل��ن��اط��ق التي 
مع  ال��رو���س��ي��ة،  ال���ق���وات  احتلتها 
باأكمله  البلد  اإع����ادة  يف  التفكر 
زمن  يف  )ك��م��ا  مو�سكو  ح�سن  يف 

الإمرباطورية الرو�سية(.
على مكان  العثور  ال�سعب  ومن   
ماء  تنازلت حتفظ  لتقدمي  هنا 

الوجه.
   الخ���ت���الف ال���ث���اين، والأك�����رث 
و�سوًحا، هو اأنه مل يتم تبادل اأي 
طلق للنار عند اإبرام اتفاقية عام 

.1962
اليوم  يف  ا���س��ت��ث��ن��اءي��ن:  م���ع  اه،   
ال�سواريخ، مت  اأزم��ة  الأخ��ر من 
اأمريكية  اإ�سقاط طائرة جو�س�سة 
كوبا  ف������وق   U-2 ط�������راز  م�����ن 
�سابط  اأي  بها  ي���اأذن  )ح��رك��ة مل 

�سوفياتي(.
 قبل ذلك، اأطلقت �سفينة اأمريكية 
�سحنة عميقة، وهي لفتة اعتربها 
�سوفياتية  غ��وا���س��ة  ق��ائ��د  خ��ط��اأ 
هجوما، مما دفعه لالعتقاد بانه 
مت اإع���الن احل���رب، واأ���س��در اأمرا 
ب���اإط���الق ط��ورب��ي��د ن����ووي )وهو 

الأمريكية  ال��ت��ج�����س�����س  اأق����م����ار 
يكن  مل  اأن���ه  لكينيدي  اجل��دي��دة 

لل�سوفيات هذا العدد.
   خ�����س��������������ي خ��روت�����س�����وف م���ن اأن 
ت���ك���ون ال��ولي��ا������������ت امل��ت��ح��دة هي 
نووي�ة،  ���س��رب��������ة  ي�����س��ن  م���ن  اأول 
الأمريكيني  اأن  يعلم  ك���ان  لأن���ه 
النتق�����ام  على  عج�����زه  ي��درك��ون 

اإذا حدثت. 
من  قليل  ع��دد  تثبيت  اإىل  ���س��ارع 
ال�سواريخ متو�سطة املدى يف كوبا 
النق�س،  ه��ذا  تعوي�س  اأج���ل  م��ن 
ال�سوفياتي  الحت��اد  يتمكن  حتى 
م��ن ال����رد يف ح��ال��ة وق����وع هجوم 

اأمريكي ...
رادع  ي���ك���ون مب��ث��اب��ة  وب���ال���ت���ايل   
يطلق  امل���دى  متو�سط  -����س���اروخ 
من كوبا ميكن ان ي�سل اإىل نف�س 
الأهداف يف الوليات املتحدة مثل 
�ساروخ عابر للقارات يتم اإطالقه 

من مو�سكو.
   وكما اأدركنا لحقا، ذهب بوتني 
مما  ت�سليًحا  اأق���ل  اأوك��ران��ي��ا  اإىل 
ا(.  اأي�سً نعتقد  )وكنا  يعتقد  كان 
لكنه ظ��ّن يف ذل��ك ال��وق��ت اأن��ه يف 
ت��زال غر  ق��وة لأ�سباب ل  موقع 
م��ع��روف��ة، وك����ان ع��ل��ى ق��ن��اع��ة اأن 
الأمر �سيتطلب ب�سعة اأيام فقط 
معظم  واأن  كييف،  ت�ست�سلم  لكي 
الرو�س  الأوكرانيني �سي�ستقبلون 
الغربية  ال���دول  واأن  كمحررين، 
)التي بدت منق�سمة، وبالكاد ردت 
القرم،  ج��زي��رة  �سبه  �سم  عندما 
والتي، بالن�سبة للبع�س، مرتهنة 
لنفطه وغازه( لن تتفاعل... كان 

خمطئا يف كل نقطة.

الوقت، اأراد كينيدي وخروت�سوف 
جتنب احلرب.

اأن مهمتهم  امل��ه��م ه��و  ال�����س��يء     
)وهو ما ي�سمح بقيا�س جناحهم( 
ومن  احل��رب.  انفجار  منع  كانت 
اأ�سهل  ك��ان��ت مهمة  ك��ث��رة،  ن���واح 
بايدن  يواجهها  التي  املهمة  من 
وزيلين�سكي وحلفاء الناتو اليوم: 
اأو ك�سبها، دون بدء  وقف احلرب 

نزاع اأكرب.
   لقد ارتعب كينيدي وخروت�سوف 
على  الق�ساء  من  اقربا  لأنهما 
الأ�سهر  اأن��ه يف  درج��ة  العامل اىل 
اتخذا  الأزم����ة،  انتهاء  تلت  التي 

اأمر من ح�سن احلظ، رف�س اأحد 
مروؤو�سيه الن�سياع اإليه(.

   هذا هو اأحد الدرو�س الكربى يف 
اأكتوبر 1962: لئن كانت هناك 
الوليات  فيها  اق��رب��ت  حل��ظ��ات 
ال�سوفياتي من  املتحدة والحتاد 
احل��رب خ��الل ه��ذه الأزم���ة، فقد 
ك���ان ذل���ك ج����راء وق����وع ح����وادث، 
اأ�ساوؤوا  مندفعني  فاعلني  اأن  اأو 
اأن  تف�سر ما �ساهدوه. من املهم 
يحتفظ الأ�سخا�س املوجودون يف 
بال�سيطرة  القيادة  �سال�سل  اأعلى 

املطلقة. 
ذلك  لأن��ه يف  ونحن حمظوظون 

�سعف  و�سع  يف  خروت�سوف  ك��ان 
ي��ائ�����س. ق��ب��ل ���س��ن��وات، ادع����ى اأن 
ي�سنع  ال�������س���وف���ي���ات���ي  الحت���������اد 
�سواريخ بالي�ستية عابرة للقارات 

“مثل النقانق”.
لكن  ���س��ح��ي��ًح��ا،  ه�����ذا  ي���ك���ن   مل 
�����س����ب����اط امل�����خ�����اب�����رات اجل����وي����ة 
ه�ذه  ع��ن  تغا�س������وا  الأم��ري��ك��ي��ة 
اأنه  يعلمون  كانوا  لأنهم  الكذبة، 
ميتلكون  ال�سوفيات  اأن  ب��دا  كلما 
رد  زاد  ال�������س���واري���خ،  م���ن  امل���زي���د 

فعلهم.
 ومع ذلك، يف ربيع عام 1961، 
التقطتها  ال��ت��ي  ال�����س��ور  اأظ��ه��رت 

الباردة،  خ��ط��وات لإن��ه��اء احل��رب 
منها اإن�ساء خط �ساخن، ومعاهدة 
النووية،  الأ����س���ل���ح���ة  م���ن  احل����د 
وال�����ع�����دي�����د م�����ن الج����ت����م����اع����ات 

الأخرى لنزع ال�سالح.
 ول�����س��وء احل�����ظ، ت��ل��ط��خ��ت هذه 
عام  ال��ع��الق��ات  لتهدئة  التوطئة 
كينيدي،  اغتيل  عندما   ،1963
 ،1964 اأك����ت����وب����ر  يف  وان���ت���ه���ت 
عندما اأطاح خ�سومه املحافظون 

بخروت�سوف.

موقف �سعف ووهم القوة
   اأخًرا، يف بداية اأزمة ال�سواريخ، 

ا خمتلفة متاًما ما يحدث الآن يف اأوكرانيا خمتلف متاًما عما حدث عام 1962 يف كوبا، واحللول املطلوبة يجب اأن تكون اأي�سً

لقاء بني جون كينيدي ونيكيتا خروت�سوف ، 3 يونيو 1961 يف فيينا�سواريخ �سوفياتية يف �سيوداد ليربتاد، مارياناو هافانا

الزمة الوكرانية تختلف عن الزمة الكوبية

لئن كان من املفيد ا�ستخال�س الدرو�س من التاريخ، فاإن املقارنات مع املا�سي قد تكون م�سللة يف بع�س الأحيان
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ان�س ح�شب الر�شول حممد احمد  
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005444/ 

اإىل املحكوم عليه : ان�س ح�سب الر�سول حممد احمد 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ البيادر لتاأجر ال�سيارات  يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 5731.0  

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
اعالن بالن�شر 

 207/2022/878تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- كامران حممود �سعيد العطار - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ متيز خلدمات التوظيف - ذ م م  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )594939( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  يف التنفيذ رقم 5424/2022/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
رقم  ال��دع��وى  يف   2021/12/9 بتاريخ  ال�����س��ادر  احلكم  تنفيذ  ب�سدد  التنفيذ  طالب  اأن  حيث   : التنفيذ  مو�سوع 

)2021/7526 اأمر اأداء( وبعد ان اأ�سبح احلكم قابال للتنفيذ اجلربي وملزم للمنفذ �سدهم باملبالغ التية :- 
اإم��ارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى اأفنيو  طالب التنفيذ : بنك م�سر )فرع دبي( عنوانه : الإم��ارات - 

�سيتي - �سقة مكتب رقم 205 - مقابل ديرة �سيتي �سنر 
املطلوب اإعالنهم : 1- ميان �سجاد اأحمد ميان حممد �سريف - �سفته : منفذ �سده 

�سده  منفذ   : �سفته   - م(  م  ذ  )�س  العامة  للتجارة  بتالة   -3  ، �سده  منفذ   : �سفته   - ح  م  م   - للتجارة  �ساليني   -2
�سده  منفذ   : �سفته   - هيداوو  ماروتي  رامدا�س  هيداوو  رامدا�سجي  برا�سانت   -4

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 2635908 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�سافة اىل مبلغ    ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 

الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 5710/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

رقم  بالإ�ستئناف  واملعدل   ، جزئي  جت��اري   2020/4346 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
وامل�ساريف للر�سوم  �سامال  به وقدره )396862.79 درهم(  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  ا�ستئناف جتاري،   2021/3230

طالب التنفيذ : بنك الفجرة الوطني )فرع دبي(  
عنوانه : اإمارة ال�سارقة - اخلان - مكتب بر�ستيج للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - مركز الغامن لالعمال - الطابق 

ال�ساد�س - مكتب 606 - هاتف 065289955 - فاك�س : 065289922  
املطلوب اإعالنهم : 1- احمد حميد عي�سى لوتاه ، 2- كال�سي لتاأجر ال�سيارات �س ذ م م ، 3- �سركة الليموزين اخلا�س ذ 
م م - �سفتهم : منفذ �سدهم - مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ 

املنفذ به وقدره 396862.79 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70608
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اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 1944/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثانية ع�سر رقم 859 

مو�سوع الدعوى : دعوى ت�سفية ال�سركة امل�سماة ايليان وورلد لتنظيم املعار�س واإدارتها 
 A املدعى : داياو لياجن - واآخرون   عنوانه : وعنوانها : اإمارة ال�سارقة كورني�س البحرة الفردان �سنر 104 - بلوك

وميثله : فاطمة حممد علي ح�سني املازمي  
املطلوب اإعالنهما : 1- ايليان وورلد لتنظيم املعار�س واإدارتها - �سفته : مدعى عليه 

عليه مدعى   : �سفته   - وان  جو�سينج   -2
املعار�س  ايليان وورلد لتنظيم  امل�سماة  ال�سركة  اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها  دعوى ت�سفية  مو�سوع الإعالن : قد 
اأمام  ح�سوركم  ويقت�سي  �سباحا   9.00 ال�ساعة   2022/10/25 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  واإدارتها 
اإدارة الدعوى الإبتدائية )الثانية ع�سر( بقاعة التقا�سي عن بعد التي ميكن الو�سول اليها من خالل موقع حماكم دبي 
الإلكروين - خدماتنا اللكرونية العامة - جداول جل�سات الق�سايا لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0006639 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اخلليج ال�سريع للمقاولت اللكروميكانيكية - ذ م م 
جمهول حمل الإقامة  

من  ب�سورة  عليها  املدعي  واإلعالن  الدعوى  ت�سجيل  املحكمة  عدالة  من  املدعي  يطالب  لذلك 
الئحتها واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اإجمايل )13936( درهم والزامها بالر�سوم 
وامل�ساريف.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/10/25 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
او  �سخ�سيا   )9 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/10/13 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535
العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006941 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : ازاد مياه اكا�س مياه - جمهول حمل الإقامة 

بناء على طلب املدعي )ة( / قطب ال�سالم عبدول جليل  وعنوانه / العنوان : ال�سارقة 
- النباعة الهاتف : 0544872218 رقم الهاتف : 971544872218

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/22 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
 )3 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/20 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0006963 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ترازو املحدودة 
جمهول حمل الإقامة  

من  ب�سورة  عليها  املدعي  واإلعالن  الدعوى  ت�سجيل  املحكمة  عدالة  من  املدعي  يطالب  لذلك 
الئحتها واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اإجمايل )79950( درهم والزامها بالر�سوم 
وامل�ساريف.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/10/27 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
او  �سخ�سيا   )9 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/10/19 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0002551 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : هدى �سمر - جمهول حمل الإقامة  
بناء على طلب املدعي )ة( / اجرة ال�سارقة - ذ م م 

وعنوانه / ال�سارقة رقم الهاتف : 00971547724116 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/12/7 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
 )3 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/17 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0003753 يف  الدعوى رقم

ميثلها  ومن  م  م  ذ  الفنية  اخلدمات  ملقاولت  املدينة  قمر   : عليه  املدعي  اإىل 
قانونا - جمهول حمل الإقامة  

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/11/8 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
5( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 
الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     

حرر بتاريخ  2022/10/19 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0003607 يف  الدعوى رقم

ميثلها  ومن  م  م  ذ  الفنية  اخلدمات  ملقاولت  املدينة  قمر   : عليه  املدعي  اإىل 
قانونا - جمهول حمل الإقامة  

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/11/9 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
5( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 
الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     

حرر بتاريخ  2022/10/19 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001937 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد �سامرات ل�سيانةاملباين ذ م م ومن ميثلها  
جمهول حمل الإقامة

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/24 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
2 - دائرة اليوم الواحد( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/11 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002287/ 
اإىل املحكوم عليه : �سركة عتاقة للمقاولت الكهروميكانيكية ذ م م ومن ميثلها قانونا  

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سركة انتاج انريرز - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 4840.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 70608
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006240/ 

اإىل املحكوم عليه : بريا اندوريا 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ كامران ظفر نور احمد جمايل - اجلن�سية باك�ستاين  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 5850.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
اعالن بالن�شر        

 3674/2022/461 نزاع حمدد القيمة  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �سده : 1- ديلبار جاميدوفا - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع : باب املدينة لتاأجر ال�سيارات - �س ذ م م  

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )30489 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة القانونية 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم  ال�سداد  وحتى 
لذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   9.00 ال�ساعة   2022/10/25 املوافق  الثالثاء 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اعالن بالن�شر 
يف  املنازعة رقم 1325/2022/461 نزاع حمدد القيمة  

املنظورة يف : الت�سوية الودية للمنازعات احلادية ع�سر رقم 760  
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   7120( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�سوع 

والفائدة 5% من تاريخ املطالبةوحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
املتنازع : ال�سد لتاأجر ال�سيارات ونقل الركاب - �س ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - دبي - اخلليج التجاري - منطقة 1 - 

مكتب رقم 3202 - ا�سبكتتاور - بجوار باي افينيو - الطابق 32 - هاتف رقم 042594391  
املطلوب اإعالنه : 1- ميدهون موهان فالت - �سفته : متنازع �سده 

درهم(   7120( وق��دره  عليه مببلغ  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك���  اأق��ام  قد   : الإع���الن  مو�سوع 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  املطالبةوحتى  تاريخ  من   %5 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2022/10/26 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001526 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ع�سام روؤوف  عبدال�ستار ال�سريدار ، العنوان : 9516184 
2022/8/9 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى  نحيطكم علما بانه بتاريخ 
بالرقم اأعاله ل�سالح / موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار( / وميثلها ال�سيد غالب جابر   
)ثالثة  درهم   53،011 مبلغ  باداء  عليه  املدعي  بالزام   : املحكمة  :حكمت  بالتايل 
وخم�سني الف واحد ع�سر درهما( للمدعية مع الفائدة 6% من تاريخ قيد الدعوى 
اتعاب  درهم  والف  وامل�سروفات  الر�سوم  من  باملنا�سب  والزامه  التام  ال�سداد  وحتى 
حماماة ورف�س ما عدا ذلك.  حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 30 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001599 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد احمد العو�س حممد ، العنوان : 9518876 
2022/8/2 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى  نحيطكم علما بانه بتاريخ 
بالرقم اأعاله ل�سالح / موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار( / وميثلها ال�سيد غالب جابر   
درهم )خم�سة   65،993 باداء مبلغ  املدعي عليه  بالزام   : املحكمة  : حكمت  بالتايل 
و�ستني الف وت�سعمائة وثالثة وت�سعني درهما( للمدعية مع الفائدة 6% ت�سري من 
وامل�سروفات  الر�سوم  من  باملنا�سب  والزامها  التام  ال�سداد  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ 
والف درهم اتعاب حماماة ورف�س ما عدا ذلك. حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة 

القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 9126/2022/253 تنفيذ �شيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230 

الإمارات  بنك  من  �سده  املنفذ  عن  وال�سادر   )003717( رق��م  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
ال�سالمي بقيمة )446،245.23 درهم(

طالب التنفيذ : �سركة التوريد واخلدمات الفنية - ذ م م  
عنوانه : اإمارة ال�سارقة - اخلان - مكتب بر�ستيج للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - مركز الغامن لالأعمال - الطابق 

ال�ساد�س - مكتب 606 - هاتف : 065289955 - فاك�س : 065289922  
املطلوب اإعالنهما : 1- يو�سف حنا زهرة ، 2- �سركة الفجرة الوطنية للمقاولت )ذ م م( - �سفتهما : منفذ �سدهما 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره    درهم اىل 
ر�سوم خلزينة املحكمة.  طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  بالإ�سافة اىل مبلغ  

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70608 العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
 يف االإ�شتئناف رقم 2076/2022/305 ا�شتئناف جتاري   

املنظورة يف : دائرة الإ�ستئناف التجارية الثانية رقم 85   
مو�سوع الدعوى : اإ�ستئناف للحكم ال�سادر يف الدعوى رقم 44/2022 جتاري جزئي

امل�ستاأنف  : ح�سني علي م�سطفى - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - القرهود - ديرة - دبي - 
مبنى بناية بو�سقر القدمية - �سقة مكتب رقم 304 بجوار حمطة مرو جيجيكو  

املطلوب اإعالنه : 1 - ايه بي لوجي�ستيك�س �سرفي�سز م د م �س - �سفته : م�ستاأنف �سده   
قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2022/44 جتاري جزئي.  

وحددت لها جل�سه يوم الإثنني املوافق 2022/10/31 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة 
التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ايه ا�س ايه اف للتجارة العامة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 10j-0226 ملك مدينة دبي ال�سناعية - �سيح �سعيب 2 - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رقم   792293  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1309154 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/9/19
بن  ال�سيخ عبداهلل  807 ملك  : مكتب  العنوان  قانونيون  ر�سوان عالم حما�سبون 
 : فاك�س   04-5876900  : هاتف   - الوىل  النهدة   - خليفة  ال  �سليمان  بن  عي�سى 
5876901-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ر�سوان عالم حما�سبون قانونيون 
العنوان : مكتب 807 ملك ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى بن �سليمان ال خليفة - النهدة 
الوىل - هاتف : 5876900-04 فاك�س : 5876901-04 مبوجب هذا تعلن 
الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  ايه 
ا�س ايه اف للتجارة العامة - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/9/19 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/9/19
مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�سفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : حمالت الرائد لتجارة القم�سة

رخ�سة رقم:CN 1116427 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة وقا�س جول ر�سيد خان %100

تعديل مدير / اإ�سافة وقا�س جول ر�سيد خان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف هند عمر بطى احمد املزروعى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ حمالت الرائد لتجارة القم�سة

AL RAEID TEXTILE TRADING SHOPS
اإىل/ مروت زرجر للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

MARWAT ZARGAR GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع احللي والك�س�سوارات من الف�سة - بالتجزئة  4773203

تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع العطور - بالتجزئة 4772007
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة عامة  4690018

 تعديل ن�ساط / حذف بيع املن�سوجات والأقم�سة - بالتجزئة  4751001
 تعديل ن�ساط / حذف تف�سيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية غر العربية )البدل(  1410904

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13678 بتاريخ 2022/10/22 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : اأ�سبر لالأدوية

رخ�سة رقم:CN 4253823 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة دلل �سعيد مهر �سعيد القبي�سى  %51

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سوبا�س �ساندر كارول نارايانا كارول  %17
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد و�سيم برينجاتو عبدول �سمد برينهاتو عبدول 

كرمي عبدول �سمد  %32
تعديل مدير / اإ�سافة حممد و�سيم برينجاتو عبدول �سمد برينهاتو عبدول كرمي عبدول �سمد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف دلل �سعيد مهر �سعيد القبي�سى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ اأ�سبر لالأدوية
ASPIRE PHARMACEUTICALS

اإىل/ اأ�سبر لالأدوية ذ.م.م
  ASPIRE PHARMACEUTICALS L.L.C.

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

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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عربي ودويل

كيف �سرتد اأوكرانيا على »طوارئ رو�سيا« يف املناطق االأربع؟ •• عو��سم-وكاالت

الرو�سي،  ال��رئ��ي�����س  اأع��ل��ن  ب��ع��دم��ا 
الطوارئ  حالة  بوتني،  فالدمير 
اأوكرانيا،  م��ن  الأرب����ع  امل��ن��اط��ق  يف 
بات  اأخ���را،  مو�سكو  �سمتها  التي 
�سرد  ك���ي���ف  امل�����ط�����روح  ال���������س����وؤال 

كييف.
وي�����س��م��ل اإع������الن ب���وت���ني ك���ال من 
بالإ�سافة  وزابوريجيا،  خر�سون 
ول���وغ���ان�������س���ك  دون���ي���ت�������س���ك  اإىل 
“الواقعتان على احلدود ال�سرقية 
اإقليم  ب����ا�����س����م   م���ع���ا  وت����ع����رف����ان 
الأرب���ع،  امل��ن��اط��ق  وه��ي  دونبا�س”، 
بعد  رو����س���ي���ا،  اإىل  ان�����س��م��ت  ال���ت���ي 
ال�سهر  ج���رت  �سعبية  ا���س��ت��ف��ت��اءات 

املا�سي.

»ل اأثر على هجومنا«
وح����ول رد ف��ع��ل ك��ي��ي��ف ع��ل��ى �سم 
الدبلوما�سي  اأك���د   ،4 ال����  امل��ن��اط��ق 
الأوك���������راين، اإي����ف����ان ���س��ي��ه��ي��دا، يف 
“�سكاي  مل����وق����ع  خ����ا�����س  ح����دي����ث 
الإج������راءات  “اأن  عربية”،  ن��ي��وز 
لها  ق��ي��م��ة  اأو  اأث�����ر  ل  اجل����دي����دة، 
�ستزيد  لكنها  ال��واق��ع،  اأر����س  على 
املواطنني  على  ال�سغط  من  فقط 

الأوكرانيني يف املناطق ال� 4«.
���س��ي��ه��ي��دا ق�����در ب������اأن الإج���������راءات 
تاأثر  ل��ه��ا  ي��ك��ون  “لن  اجل���دي���دة، 

على الهجوم امل�ساد الأوكراين«.
ا�سراتيجية  “لدينا  واأ�����س����اف: 

•• لندن-�أ ف ب

تبداأ يف بريطانيا حملة البحث عن 
احلكومة  رئا�سة  لتويل  �سخ�سية 
اأبعد حد، خلًفا  اأ�سبوع على  خالل 
ا�ستقالتها  اأعلنت  التي  ترا�س  لليز 

من رئا�سة الوزراء اخلمي�س.
تر�سحها  �سخ�سية  اأي  تعلن  ومل 
بني  ل���ك���ن  الآن.  ح���ت���ى  ر����س���م���ي���ا 
املالية  وزير  املحتملني  املتناف�سني 
والوزيرة  ���س��ون��اك  ري�سي  ال�سابق 
العالقات  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  احل��ال��ي��ة 
م�����ع ال�����ربمل�����ان ب���ي���ن���ي م�����وردون�����ت 
ال�سابق  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  وح���ت���ى 
�سيحاول  ال��ذي  جون�سون  بوري�س 
ع��ل��ى الأرج������ح ال���ع���ودة ب��ع��د اأك���رث 
اأ�سهر على دفعه  بقليل من ثالثة 
�سل�سلة  اث���ر  ع��ل��ى  ال���س��ت��ق��ال��ة  اإىل 

ف�سائح.
وا�سطرت ترا�س التي تولت مهامها 
منذ 44 يوما فقط ول تتمتع باأي 
يف  امل��ن�����س��ب  ع��ن  للتخلي  �سعبية، 
اأزمة  اأطاحتها  نهاية املطاف. فقد 
ثقة عميقة بعد تقلبات يف قراراتها 
لتهدئة عا�سفة يف الأ�سواق اأثارتها 
اإعالنات حكومتها ب�ساأن امليزانية.

ع����اًم����ا( يف  ت����را�����س )47  وق����ال����ت 
اأمام مقر رئا�سة  اإعالن ا�ستقالتها 
اخلمي�س  ل����ن����دن  يف  احل����ك����وم����ة 
اإجناز  ميكنني  ل  للو�سع،  “نظرا 
التفوي�س الذي انتخبني من اأجله 

حزب املحافظني«.
اليوم  يف  نف�سها  قدمت  قد  وكانت 
“مقاتلة”  اأن����ه����ا  ع���ل���ى  ال�������س���اب���ق 

هجوما  الأوكرانية  القوات  و�سنت 
خر�سون،  يف  م��ن��اط��ق  ع���دة  ع��ل��ى 
و�������س������ي������ط������رت ع������ل������ى جم����م����ع����ات 
ونوفوهريفكا  ن��وف��وف��ا���س��ي��ل��ي��ف��ك��ا 
وتريفونيفكا  ك��ام��ي��ان��ك��ا  ون���وف���ا 
بري�سالف  منطقة  يف  و���س��رف��ون 

منذ 11 اأكتوبر.

فر�س ال�سيطرة
ومغزاه،  الرو�سي  الإع��الن  وب�ساأن 
ق����ال ال���ل���واء ���س��م��ر ف����رج اخلبر 
اإن  امل�����������س�����ري،  ال�����س����رات����ي����ج����ي 
الإج��������راءت اجل����دي����دة، ت���دخ���ل يف 
املناطق  يف  القب�سة  ت�سديد  اإط���ار 
، واإح��ك��ام وف��ر���س ال�سيطرة   4 ال��� 
لقانون  خ�����س��وع��ه��ا  ع��ق��ب  ع��ل��ي��ه��ا، 
كانت  اأن  بعد  ال��رو���س��ي،  ال��ط��وارئ 

تتبع لل�سلطات الأوكرانية.
واأ�ساف فرج يف حديث خا�س ملوقع 
حالة  اأن  عربية”،  ن��ي��وز  “�سكاي 
ال����ط����وارئ اجل���دي���دة مت��ن��ح حكام 
امل��ن��اط��ق الأرب����ع ���س��الح��ي��ات تكفل 
�ساأنه �سمان  ما من  لهم عمل كل 

الأمن الالزم يف تلك املناطق.
املناطق  تلك  �سكان  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
الطوارئ  لقانون  يخ�سعون حاليا 
ال����رو�����س����ي واأح����ك����ام����ه اجل����دي����دة، 
اإم���ك���ان���ي���ة طلبهم  ي��ع��ن��ي  ق���د  مم���ا 
الع�سكرية  للخدمة  ل��ال���س��ت��دع��اء 
كمجندين �سمن �سفوف اجلي�س، 
اأو املنع من ال�سفر وفقا ملا تقت�سيه 
الظروف، وغرها من الإجراءات.

ال�سابق  املناف�س  اإن  ك��وات�����س،  ���س��ام 
على من�سب رئي�س ال��وزراء ري�سي 
 10 لدخول  بقوة  مر�سح  �سوناك، 

داوننغ �سريت. 
وزيرة  اأي�ساً  وتناف�س على املن�سب 
موردنت،  بيني  ال�����س��اب��ق��ة  ال���دف���اع 
اأنها  والتي اأو�سحت يف اآخر ظهور 

“م�ستعدة للوظيفة«.
اأم�س  ال���ر����س���ي���ح���ات  ب�����اب  وُف����ت����ح 
يغلق  اأن  امل���ق���رر  وم���ن  اخل��م��ي�����س، 
ال�����س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ظ���ه���راً م���ن يوم 

الإثنني القادم.
اأن  امل���ح���ت���م���ل���ة،  وم�����ن اخل�����ي�����ارات 
املحافظني  الربملان  اأع�ساء  يتحد 
اأن  ح��ول مر�سح واح���د، مم��ا يعني 
�ستنتهي  امل��ن�����س��ب  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����س��ة 
ظهر يوم الإثنني، اإذا تلقى اأي من 
�سوت   100 املذكورين  املر�سحني 

اأو اأكرث. 
باأمل  جون�سون  ب��وري�����س  ويحظى 
ال�سابق  من�سبه  اإىل  للعودة  كبر 
مرة اأخرى. وقالت وزيرة الثقافة 
ال�سابقة نادين دوري�س، اإنها واثقة 
ال�100  ع��ت��ب��ة  �سيحقق  اأن����ه  م���ن 

�سوت.
�سخ�س  “هناك  دوري�����س:  وق��ال��ت 
واح�����د ف��ق��ط ل���دي���ه ت��ف��وي�����س من 
ف���از يف  ال��ربي��ط��اين، وق���د  ال�سعب 
�سنوات   3 قبل  العامة  النتخابات 
80 م���ق���ع���داً، هو  ب��اأغ��ل��ب��ي��ة  ف��ق��ط 

بوري�س جون�سون«.
اأع��رب العديد من نواب حزب  كما 
لعودة  دع���م���ه���م  ع����ن  امل���ح���اف���ظ���ني 

جون�سون.

و”لي�ست �سخ�سية ت�ستقيل”. لكن 
ع��م��ق ال�����س��ع��ور ب��ع��دم ال��ث��ق��ة قو�س 
رئي�س  ب��ذل��ك  لت�سبح  ت�سميمها 
احلكومة الذي �سغل اأق�سر مدة يف 

تاريخ بريطانيا.
املطالبني  ال���ن���واب  لئ��ح��ة  وك��ان��ت 
ب��رح��ي��ل��ه��ا ت���ط���ول ك���ل ���س��اع��ة ومل 
ي��������رك خ�����ي�����ار ل������را�������س ����س���وى 

الرحيل.
املقبل  ال���������وزراء  رئ���ي�������س  ���س��ي��ق��ود 
غ��الء معي�سة  اأزم��ة  بلدا غارقا يف 
الت�سخم  جت�������اوز  م�����ع  خ����ط����رة 
ال��ع�����س��رة ب��امل��ئ��ة وه���ي اأع��ل��ى ن�سبة 
ت�سجل منذ اأربعني عاما. والو�سع 
اململكة  يف  م���ت���وت���ر  الج���ت���م���اع���ي 
فيها  ت�����س��اع��ف��ت  ال���ت���ي  امل���ت���ح���دة 
الإ����س���راب���ات يف الأ���س��ه��ر الأخ����رة 

خ�سو�سا يف قطاع النقل.
للحكومة  ج��دي��د  رئي�س  ولتعيني 
بحلول 28 ت�سرين الأول-اكتوبر، 
و�سع حزب املحافظني الذي يتوىل 
اإجراءات  عاما،   12 منذ  ال�سلطة 

�سريعة.
وينبغي اأن يح�سل املتناف�سون على 
ت��اأي��ي��د م��ئ��ة ع��ل��ى الأق����ل م��ن نواب 
ال�ساعة  بحلول  املحافظني  ح��زب 
من  غ(  ت   13،00(  14،00
الثنني. وهذا ما ي�سمح باحلد من 
عدد املر�سحني ليكونوا ثالثة على 
الأكرث اإذ اإن احلزب ممثل ب�357 

نائبا يف جمل�س العموم.
النواب  على  �سيتعني  ذل���ك،  وب��ع��د 
اثنني  م��ر���س��ح��ني  ع���ل���ى  الت����ف����اق 
ف���ق���ط ل���ي���خ���ت���ار اأع���������س����اء احل����زب 

الطوارئ،  بحالة  تتغر  ل  خا�سة 
كامل  لتحرير  ا�ستكمالها  و�سيتم 
حلدودنا  وف��ق��ا  املحتلة  الأرا����س���ي 

املعرف بها دوليا«.

 تهديد خطري
الهجوم  اأن  اإىل  اأ����س���ار  اأن�����ه  وم����ع 
اجلنوب،  �سيتوا�سل يف  الأوك��راين 
م��ن خ��الل ال��رك��ي��ز خ��الل الأيام 
حترير  ع���ل���ى  امل���ق���ب���ل���ة  ال���ق���ل���ي���ل���ة 
الدبلوما�سي  اأق�������ر  خ����ر�����س����ون، 
تهدي�د  ب��وج�����������������������ود  الأوك��ران��������������ي 
ال�سمال  ب�”اخلطر”من  و�سفه 
الأوك���������������������راين وحت��������دي��������دا عرب 

بيالرو�سيا.
عن  اأن������ب������اء  “هناك  واأو��������س�������ح: 
حت�������س���رات جت�����رى ل���ه���ج���وم من 
والبالرو�سية  ال��رو���س��ي��ة  ال���ق���وات 
جمددا من ال�سمال، كما حدث يف 

24 فرباير املا�سي«.
ب���الده  اأن  ع��ل��ى  ���س��ي��ه��ي��دا  و����س���دد 
ل ت��ري��د ف��ت��ح ج��ب��ه��ة ج���دي���دة مع 
ب��ي��الرو���س��ي��ا ل��ك��ن يف ح��ال��ة ب����داأت 
ه��ج��وم��ه��ا ف��اجل��ي�����س الأوك��������راين 
وهناك  م���ن���ا����س���ب،  ب�����س��ك��ل  ����س���رد 

حت�سب جلميع ال�سيناريوهات.
�سحيفة  ذك����رت  ���س��اب��ق،  وق���ت  ويف 
اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ميل”  “ديلي 
دمج  يف  ب��داأت��ا  ورو�سيا  بيالرو�سيا 

تهدف ل�ستعادة املناطق اجلنوبية 
اأع��ل��ن��ت مو�سكو  ال��ت��ي  وال�����س��رق��ي��ة 

�سمها قبل اأ�سابيع فقط.
ويف موؤ�سر اآخر على القلق الرو�سي، 
خر�سون  م��ن��ط��ق��ة  رئ��ي�����س  اأع���ل���ن 
املعني  اجل��ن��وب��ي��ة ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
م��ن ال��ك��رم��ل��ني، ال��ث��الث��اء، “نزوح 
من  للمدنيني  وتدريجي”  منظم 

4 بلدات على نهر دنيربو«.
الرو�سية  ال�����ق�����وات  ق���ائ���د  وق������ال 
�سرغي  اجل������رنال  اأوك����ران����ي����ا،  يف 
لقناة  ت�سريحات  يف  ���س��وروف��ك��ني، 
رو�سيا 24 التلفزيونية الإخبارية: 
منطقة  يف  امل��وق��ف  و�سف  “ميكن 
باأنه  اخلا�سة  الع�سكرية  العملية 

متوتر«.
وب�ساأن خر�سون، قال �سوروفكني: 
�سعب.  املنطقة  ه��ذه  يف  “الو�سع 
البنية  ق�����س��ف  ي��ت��ع��م��د  ال���ع���������������دو 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وامل����ب����اين ال�����س��ك��ن��ي��ة يف 

خر�سون«.
كما قال فالدمير روغوف، ع�سو 
املجل�س الذي عينته مو�سكو ليحكم 
اأوكرانيا  ج��ن��وب  يف  زاب���وري���ج���ي���ا، 
كثفت  ك��ي��ي��ف  ق������وات  اإن  اأي�������س���ا، 
ق�سفها الليلي على اإنرغودار التي 
ت�سيطر عليها رو�سيا، وهي مدينة 
موظفي  م��ن  العديد  فيها  يعي�س 

حمطة زابوريجيا النووية.

اخلمي�س،  اأم�������س  ت���را����س  وق���ال���ت 
من�سبها،  م���ن  ا���س��ت��ق��ال��ت��ه��ا  ع��ق��ب 
احلايل  الو�سع  ظل  يف  “اأعرف. 
التفوي�س  تنفيذ  اأ�ستطيع  ل  اأين 
حزب  اأ�سا�سه  على  انتخبني  ال��ذي 

املحافظني«. 
اإىل  بريطانيا  يف  الأن��ظ��ار  وتتجه 
رئا�سة  يف  ت����را�����س  ���س��ي��خ��ل��ف  م����ن 
تلفزيون  موقع  ويقول  احلكومة. 
يف تقرير له اليوم  “�سكاي نيوز” 
بتويل  ال���ت���ك���ه���ن���ات  اإن  اجل���م���ع���ة، 
جمدداً  املن�سب  جون�سون  بوري�س 
بعد 6 اأ�سابيع من مغادرته املكتب 

ترتفع بوترة �سريعة. 
و���س��ي��ح��ت��اج ج��ون�����س��ون وغ����ره من 
م��ر���س��ح��ي ح����زب امل��ح��اظ��ف��ني اإىل 
100 ع�سو  ي��ق��ل ع��ن  دع���م م��ا ل 
نائباً   357 اأ�سل  من  ال��ربمل��ان  يف 
حمافظاً، بحلول ظهر يوم الإثنني 
على  املناف�سة  يف  ل��ل��دخ��ول  ال��ق��ادم 

من�سب رئي�س الوزراء. 
وق���ال زع��ي��م الأغ��ل��ب��ي��ة يف جمل�س 
النواب الربيطاين غراهام برادي، 
ولكن  ع��ال��ي��ة  ع��ت��ب��ة  ح��ددن��ا  “لقد 
من  الأق��وي��اء  املر�سحني  �سيتمكن 

جتاوزها«. 
خلف  امل��ح��اف��ظ��ني  ح���زب  ويحت�سد 
لليز  بديل  لإيجاد  قادته  من  عدد 
اإع������ادة توحيد  اأج�����ل  ت���را����س، م���ن 
التي  ���س��ع��ب��ي��ت��ه  ورف������ع  ����س���ف���وف���ه، 
ب�سبب  ك���ب���رة  ب��ن�����س��ب��ة  ت���راج���ع���ت 
حلكومة  ال���ك���ب���رة  الإخ�����ف�����اق�����ات 
ت������را�������س.  وي�����ق�����ول ن����ائ����ب حم���رر 
نيوز  �سكاي  يف  ال�سيا�سية  ال�سوؤون 

مزيد من الت�سعيد
�������س������رد مب������زي������د من  »ك�����ي�����ي�����ف 
الإج���راءات  تغر  ول��ن   ، الت�سعيد 
التحرك  خ���ط���ط  م����ن  اجل����دي����دة 
وفقا لراأي  الع�سكري الوكراين”، 
�سوماكوف،  ف���ول���ودمي���ر  اأي�������س���ا 
ال�سابق  الأوك�����راين  الدبلوما�سي 
ملقاطعة  حلاكم  احل��ايل  وامل�ست�سار 

خر�سون جنوب البالد.

“بع�س قواتهما الع�سكرية” عقب 
الذي  ال��ت��ف��ج��ر  م��ن  وق���ت ق�سر 

ا�ستهدف ج�سر كرت�س.
األك�سندر  بيالرو�سيا،  رئي�س  وق��ال 
ورو�سيا  ب�����الده  اإن  ل��وك��ا���س��ي��ن��ك��و، 
ع�سكرية  ع��م��ل  ق����وة  ���س��ت��ن�����س��ران 
م�سركة ردا على ما و�سفه بتفاقم 
الغربية  احل�������دود  ع���ل���ى  ال���ت���وت���ر 

للبالد.

رمبا �ستراجع موؤقتا من ال�سفة 
ال��غ��رب��ي��ة خل���ر����س���ون؛ م���ن اأج���ل 
تعزيز قواتها يف دونبا�س، وحتديدا 
جدا،  الهامة  باخموت  منطقة  يف 

لأنها م�سدر املياه لالإقليم كله.
ي�سار اإىل اأن القائد اجلديد للقوات 
اأعرف  ق��د  اأوك��ران��ي��ا  يف  الرو�سية 
بال�سغوط التي تتعر�س لها قواته 
التي  الأوك��ران��ي��ة  الهجمات  ج��راء 

���س��وم��اك��وف ن��ب��ه يف ح��دي��ث خا�س 
اأن  عربية”  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع 
هاجمت  الأوك����ران����ي����ة  “القوات 
حمتلة  م��ن��اط��ق  الأرب���ع���اء  بالفعل 
م��وؤق��ت��ا يف خ��ر���س��ون، ع���الوة على 
م��ن��اط��ق يف زاب��وري��ج��ي��ا، مم��ا دفع 
ومدنيني  ع�����س��ك��ري��ني  لن�����س��ح��اب 

رو�س«.
مو�سكو  اأن  ����س���وم���اك���وف،  واأب�������رز 

ومل  ال��غ��از.  لأ�سعار  اأق�سى  ح��د  و�سع 
اإل  والع�سرين  ال�سبع  ال���دول  تتمكن 
ت��خ��ت��ل��ف فيما  اأن  ع��ل��ى  الت���ف���اق  م���ن 
ب��ي��ن��ه��ا، م��ع��ل��ن��ة اأن���ه���ا ���س��ت��وا���س��ل بحث 
اخليارات لو�سع حد اأق�سى لالأ�سعار.

اخلارجية  ال�سيا�سة  اإىل  حتولها  ومع 
ال��ث��ام��ن��ة بتوقيت  ال�����س��اع��ة  ب����دءا م��ن 
�سُتجري  اجل��م��ع��ة،  ال��ي��وم  ج��ري��ن��ت�����س 
الدول “مناق�سة ا�سراتيجية” ب�ساأن 
اأن قالت  ب��ع��د  ع��الق��ات��ه��ا م��ع ال�����س��ني 
املفو�سية الأوروبية يف وقت �سابق من 
هذا الأ�سبوع اإن التكتل يجب اأن يعترب 
بكني مناف�سا ب�سكل اأكرب. وتاأتي هذه 
املحادثات قبل اأول قمة كاملة لالحتاد 
الأوروب����ي م��ع راب��ط��ة )اآ���س��ي��ان( املقرر 
الأول،  14 دي�سمرب كانون  عقدها يف 
اأن تعزز العالقات  اأوروب��ا  والتي تاأمل 
املنطقة.  م��ع  وال�سيا�سية  ال��ت��ج��اري��ة 
اأوروب������ا ع��ل��ى رو�سيا  ان��ك�����س��ف اع��ت��م��اد 
الغاز  اإم��دادات  عندما قطعت مو�سكو 
عقب غزوها لأوكرانيا، تاركة الحتاد 
الأوروب�����ي يف ���س��راع على ح���دوده مع 
اأزمة لي�ست �سيا�سية واأمنية واإن�سانية 

اأي�سا.  الطاقة  يف  واأزم���ة  بل  فح�سب، 
واأم�س الأول فر�س الحتاد الأوروبي 
ع��ق��وب��ات ن��اج��زة ول��ك��ن حم���دودة على 
بالطائرات  رو���س��ي��ا  لإم���داده���ا  اإي����ران 
اأوكرانيا، وهي  امل�سرة يف حربها على 
يف  �سعت  �سابقة  �سوفييتية  جمهورية 
هذا القرن اإىل الندماج مع الغرب يف 

ظل معار�سة �سديدة من الكرملني.
وت��ري��د بع�س دول الحت���اد الأوروب���ي 
نطاقا  اأو��������س�������ع  ع�����ق�����وب�����ات  ف�����ر������س 
اأي�سا  ال��ق��م��ة  اإي�������ران، و���س��ت��ن��دد  ع��ل��ى 
مواجهة  يف  للقوة  طهران  با�ستخدام 
الحتجاجات التي اأ�سعلتها وفاة مه�سا 
اأميني )22 عاما( يف اأثناء احتجازها 
“مالب�سها غر  لدى ال�سرطة ب�سبب 
ودول  بولندا  اقرحت  كما  املنا�سبة«. 
ال��ب��ل��ط��ي��ق ال���ث���الث ف��ر���س م��زي��د من 
ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى رو����س���ي���ا، مب���ا ي�سمل 
ولكن من  املا�س،  ا�ستراد  على  حظرا 
اإذ  ال��ي��وم  ذل��ك  الت��ف��اق على  امل�ستبعد 
اإجماعا  كهذا  ق��رار  اأي  اتخاذ  يتطلب 
والع�سرين  ال�سبع  ال��دول  اإليه  تفتقر 

الأع�ساء بالتكتل.

رو���س��ي��ا ع��ل��ى اأوك��ران��ي��ا وذل���ك عندما 
بروك�سل  يف  اجلمعة  اليوم  يجتمعون 
واجتمع  املحادثات.  من  الثاين  لليوم 
ال�سبع  الأوروب���ي  الحت��اد  دول  زعماء 
وال��ع�����س��ري��ن يف ال��ي��وم ال�����س��اب��ق لبحث 
الطاقة  لأزم�����ة  م�����س��رك��ة  ا���س��ت��ج��اب��ة 

•• بروك�سل-رويرتز

�سيناق�س قادة الحتاد الأوروبي تقليل 
اع��ت��م��اده��م الق��ت�����س��ادي ع��ل��ى ال�سني 
ومعاقبة  كييف  م�ساعدة  ج��ان��ب  اإىل 
اإيران لتورطها يف احلرب التي ت�سنها 

احل�����ادة ال��ت��ي اج��ت��اح��ت ال��ت��ك��ت��ل منذ 
ال��غ��زو ال��رو���س��ي لأوك��ران��ي��ا يف فرباير 
القمة  حم����ادث����ات  وب��������داأت  ����س���ب���اط. 
وا���س��ت��م��رت حتى  ب��ع��د ظ��ه��ر اخلمي�س 
اليوم  ���س��ب��اح  م���ن  الأوىل  ال�����س��اع��ات 
برف�سها  اأمل��ان��ي��ا  مت�سكت  اإذ  اجل��م��ع��ة 

اأن  اأرادوا  ال��ن��اخ��ب��ني  “ثلثي  ب����اأن 
ي�ستقيل” يف متوز/يوليو املا�سي.

“العتقاد  اأن  نف�سه  وتابع اخلبر 
عودته  ي����ري����دون  ال��ن��اخ��ب��ني  ب�����اأن 
الوقت  يف  ي���وؤك���د  اأن  ق��ب��ل  وهم” 
نف�سه اأن “بع�س النواب املحافظني 

يعي�سون يف عامل خيايل«.
اأجرته  ل���ل���راأي  ا���س��ت��ط��الع  وك�����س��ف 
وُن�����س��ر م�ساء  ي���وغ���وف  م��وؤ���س�����س��ة 
اخلمي�س اأن ثمانية من كل ع�سرة 
بريطانيني يعتقدون اأن ليز ترا�س 

كانت حمقة يف ال�ستقالة.
م�سغرة  م��ي��زان��ي��ة  ت���ق���دمي  وك�����ان 
فواتر  لدفع  م�ساعدات  تت�سمن 
�سريبية  وت��خ��ف��ي�����س��ات  ال���ط���اق���ة 
 23 ����س���خ���م���ة وغ������ر مم����ول����ة يف 

البالغ عددهم 170 األًفا اأحدهما 
بحلول  الإنرنت  عرب  بالت�سويت 
اأو  الأول-اأك����ت����وب����ر،  ت�����س��ري��ن   28
مبا�سرة  ينتقل  واح��د  مر�سح  على 
 10 يف  احلكومة  رئا�سة  مقر  اإىل 

داونينغ �سريت.
واإىل اأن يتم ذلك تبقى ليز ترا�س 

يف ال�سلطة.
بيل  تيم  ال�سيا�سي  اخل��ب��ر  وق���ال 
م��اري يف  الأ�ستاذ يف جامعة كوين 
لندن اإن �سرط احل�سول على عتبة 
الأرجح”  “على  ي��وؤدي  �سوت  املئة 

اإىل ا�ستبعاد بوري�س جون�سون.
بر�س  فران�س  لوكالة  بيل  واأو�سح 
يريدون  ال���ن���واب  ان  اع��ت��ق��د  “ل 
مذكرا  الوراء”،  اإىل  ال�����ع�����ودة 

زعيمها  دع��ا  ال����راأي،  ا�ستطالعات 
عامة  انتخابات  اإىل  �ستارمر  كر 
رئي�سة  قالت  جهتها  م��ن  “الآن«. 
ال�ستقاللية  ال�سكتلندية  الوزراء 
نيكول �ستورجن اإن الأمر “�سرورة 

دميوقراطية«.
ترا�س  ليز  ا�ستقالة  وفتحت  ه��ذا 
الباب  بريطانية  وزراء  رئا�سة  من 
املناف�سني  م��ن  ع���دد  اأم����ام  وا���س��ع��اً 
ل��ل��خ��و���س يف ���س��ب��اق ال���دخ���ول اإىل 

“10 دواننغ �سريت«.
امل����دوي����ة، لليز  واأت�����ت ال���س��ت��ق��ال��ة 
ت����را�����س م����ن م��ن�����س��ب��ه��ا ب���ع���د 44 
اأق�سر مدة  ي��وم��اً يف احل��ك��م، وه��ي 
تاريخ  يف  حكومة  رئي�س  يق�سيها 

اململكة املتحدة احلديث.

اإىل  اأدى  م��ا  ه��و  اي��ل��ول/���س��ب��ت��م��رب 
رحيل رئي�سة الوزراء.

ف���ق���د ت�����س��ب��ب��ت ه������ذه اخل����ط����ة يف 
انخفا�س �سعر اجلنيه ال�سرليني 
التاريخية  م�����س��ت��وي��ات��ه  اأدن����ى  اإىل 
واأث��ارت حالة ذعر الأ�سواق وكادت 
ت�سبب اأزمة مالية من دون تدخل 

�سريع لبنك اإنكلرا.
ماليتها  وزي������ر  ت����را�����س  واأق�����ال�����ت 
تتخلى  اأن  قبل  كوارتيتغ  كوا�سي 
ع���ن م�����س��روع��ه��ا ل��ك��ن��ه��ا ف�����س��ل��ت يف 
اأنها  درج���ة  اإىل  ال��و���س��ع،  حت�سني 
ك�سرت الأرقام القيا�سية يف تراجع 

�سعبيتها.
العمالية  املعار�سة  تتقدم  وبينما 
امل��ح��اف��ظ��ني يف جميع  ع��ل��ى ح���زب 

ميلوين تطلب من الرئي�س االإيطايل تعيينها رئي�سة للحكومة 
•• روما-�أ ف ب

اأم�س  م��ات��اري��ال  �سرجيو  الإي��ط��ايل  الرئي�س  يكلف  اأن  يفر�س 
اإيطاليا”  “اأخوة  اجلمعة جورجيا ميلوين التي حققت مع حزبها 
للفا�سيني اجلدد انت�سارا تاريخيا يف النتخابات الت�سريعية، ت�سكيل 
احلكومة لت�سبح بذلك اأول امراأة تتوىل رئا�سة الوزراء يف اإيطاليا. 
“و�سع  45 عاما وجنحت يف  العمر  البالغة من  ابنة روما  و�سلت 
من  متاما  ق��رن  بعد  ال�سلطة  اإىل  للو�سول  حزبها  ل�سيطنة”  حد 
رئي�س  للقاء  الرئا�سي  كورينايل  ق�سر  اإىل  وفدها  مع  مو�سوليني، 
ت�سكيل  ت�سبق  م�����س��اورات  اإط���ار  يف  م��ات��اري��ال  �سرجيو  اجلمهورية 
بداأت اخلمي�س  التي  امل�ساورات  توؤدي هذه  اأن  احلكومة. ويفر�س 
يتمتع  التي  ميلوين  تعيني  اإىل  اجلمعة،  نهار  منت�سف  و�ستنتهي 

يف  مطلقة  باأغلبية  القومي،  اليمني  عليه  يهيمن  ال��ذي  ائتالفها 
جمل�سي النواب وال�سيوخ. ،خالل اجتماع ق�سر، اقرحت ميلوين 
بعد  م��ي��ل��وين  وق��ال��ت  احل��ك��وم��ة.  بت�سكيل  تكليفها  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ى 
بالفعل،  ج��اه��زون  ونحن  اجلمهورية  رئي�س  ق��رار  “ننتظر  اللقاء 
باأنه  و�سفته  ما  خ��الل  وق��ت ممكن”،  اأ�سرع  يف  قدما  امل�سي  نريد 
“حلظة مهمة لالأمة«. كتبت ميلوين يف تغريدة على توير م�ساء 
حالت  ت��واج��ه  حكومة  اإي��ط��ال��ي��ا  ملنح  م�ستعدون  “نحن  اخلمي�س 
ثالث  يواجه  وبينما  وكفاءة«.  ب�سمر  ع�سرنا  وحتديات  الطوارئ 
اأكرب اقت�ساد يف منطقة اليورو، مثل جرانه، و�سًعا اقت�سادًيا �سعًبا 
ب�سبب اأزمة الطاقة والت�سخم، �ستكون مهمتها �سعبة خ�سو�سا واأن 
عليها اإدارة حليفني متعبني هما ماتيو �سالفيني الزعيم ال�سعبوي 
زعيم  برل�سكوين  و�سيلفيو  للمهاجرين،  املناه�س  الرابطة  حلزب 

حزب اإيطاليا اإىل الأمام )فورت�سا اإيطاليا(. ويبدو الرجالن اللذان 
و�سل كل منهما مع وفده اإىل الق�سر الرئا�سي اجلمعة، مرددين 
يف قبول �سلطة جيورجيا ميلوين التي فاز حزبها ب26 باملئة من 
الأ�سوات يف انتخابات 25 اأيلول-�سبتمرب، مقابل %8 فقط حلزب 

برلو�سكوين و9 باملئة للرابطة.
وحتى قبل تعيني ميلوين، حتدثت و�سائل الإعالم يف �سبه اجلزيرة 
الربملان  يف  املنا�سب  توزيع  حول  الثالثة  القادة  بني  خالفات  عن 

وداخل احلكومة املقبلة.
اأوك��ران��ي��ا �سد  امل��وؤي��دة حللف �سمال الأط��ل�����س��ي ول��دع��م  وم��ي��ل��وين 
للجدل  مثرة  ت�سريحات  ملواجهة  الأ�سبوع  هذا  ا�سطرت  رو�سيا، 
فالدمير  م��ع  الت�سال”  “ا�ستاأنف  اأن��ه  اأك��د  ال��ذي  لربل�سكوين، 
بوتني وحمل كييف م�سوؤولية احلرب. وتاأتي هذه الت�سريحات يف 

وقت �سيء جدا بينما تتابع احلكومات بدقة و�سول هذا التحالف 
م�سطرة  اأن��ه��ا  ميلوين  و�سعرت  اأوروب����ا.  يف  امل�سككة  الغالبية  ذي 
لت�سحيح الو�سع الأربعاء بالتاأكيد على اأن اإيطاليا “جزء بالكامل” 

من اأوروبا وحلف �سمال الأطل�سي و”را�سها مرفوع«.
ويتوقع اأن تعك�س ت�سكيلة حكومتها هذه الرغبة يف طماأنة �سركاء 
روما. ويبدو اأن الرئي�س ال�سابق للربملان الأوروبي اأنطونيو تاجاين 
الع�سو يف حزب اإيطاليا اإىل الأمام هو املر�سح الأوفر حظا لل�سوؤون 
اخلارجية وجانكارلو جورجيتي اأحد ممثلي اجلناح املعتدل يف حزب 
الرابطة والوزير يف حكومة ماريو دراغي حاليا، حلقيبة القت�ساد. 
حلقوق  معادية  حمافظة  م�سيحية  املوهوبة،  اخلطيبة  وميلوين 
بعدم  وع��دت  لكنها  العائلة”.  الوطن،  “اهلل،  �سعار  وترفع  املثليني 

امل�سا�س بالقانون الذي يجيز الإجها�س.

جون�سون و�سوناك اأبرز املر�سحني خلالفة ترا�س

حملة خاطفة الختيار رئي�س للحكومة الربيطانية

اأونروا تطلب 13 مليون دوالر لدعم الالجئني الفل�سطينيني قادة االحتاد االأوروبي يلجوؤون لل�سيا�سة اخلارجية 
  •• بريوت-�أ ف ب

الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  غوث  وكالة  نا�سدت 
ب�سكل  احل�����س��ول  اجلمعة  امل��ان��ح��ة  اجل��ه��ات  “اأونروا” 
اأجل  م��ن  دولر  مليون   13 بقيمة  متويل  على  عاجل 
موا�سلة دعمها للالجئني الفل�سطينيني يف لبنان، البلد 

الغارق منذ ثالث �سنوات يف اأزمة اقت�سادية مت�سارعة.
بيان  يف  لزاري��ن��ي  فيليب  للوكالة  العام  املفو�س  وق��ال 
“تنا�سد الأونروا احل�سول ب�سكل عاجل على 13 مليون 

دولر من اأجل لجئي فل�سطني يف لبنان«.
من �ساأن هذا التمويل، وفق لزاريني، اأن ميّكن الوكالة 
احلاجة  ت�ستد  التي  النقدية  امل�ساعدات  “تقدمي  م��ن 
اإل��ي��ه��ا، وم��وا���س��ل��ة ت��ق��دمي خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�سحية 

الأولية، واإبقاء مدار�سنا مفتوحة حتى نهاية العام«.
امل�سبوقة، ومعدلت  الفقر غر  “م�ستويات  اأن  واأو�سح 
املتزايدة”  الياأ�س  ودرج���ات  للغاية،  املرتفعة  البطالة 
الفل�سطينيني  والالجئني  اللبنانيني  على  �سلباً  اأّث��رت 

وال�سوريني على حّد �سواء.
يعي�س قرابة 210 األف لجئ فل�سطيني، ثالثني األفاً 
منهم قدموا من �سوريا املجاورة اإثر اندلع النزاع عام 
اإىل  ال�سنني  م��ّر  على  حتولت  خميماً   12 يف   ،2011
والأ�سالك  والأبنية  بال�سكان  مكتظة  ع�سوائية  اأح��ي��اء 
الكهربائية. وي�سهد بع�س املخيمات توترات اأمنية بني 

املتمادي  القت�سادي  الن��ه��ي��ار  وف��اق��م  والآخ����ر.  احل��ني 
���س��وء ظ��روف��ه��م املعي�سية، مع  ���س��ن��وات م��ن  م��ن��ذ ث���الث 
اأب�سط  توفر  ال�سرائية وعجزهم عن  قدراتهم  تراجع 
ال��ط��ع��ام وال��رع��اي��ة ال�سحية.  ذل���ك  اخل���دم���ات مب��ا يف 
ويحظر على الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان التمّلك 

وممار�سة 39 مهنة.
وبح�سب اآخر م�سح اأجرته الأونروا، فاإن 93 باملئة من 

الالجئني الفل�سطينيني هم من الفقراء.
ودفع هذا الواقع املئات منهم اىل �سلوك طريق الهجرة 
غر ال�سرعية عرب ما يعرف ب�”قوارب املوت” خ�سو�ساً 
من خميمي البداوي ونهر البارد يف �سمال لبنان. وكان 
العديد من الالجئني يف عداد اأكرث من مئة قتيل من 
ال�سواحل  قبالة  امل��ا���س��ي  ال�سهر  غ��رق  م��رك��ب  �سحايا 

ال�سورية.
اأم لثالثة اأطفال  اإمي��ان، وهي  اأون��روا عن  ونقل تقرير 
من خميم مار اليا�س يف ب��روت، “املوت من الفقر لن 
يختلف كثراً عن املوت يف البحر. لقد اأ�سبحت احلياة 

يف لبنان ل تطاق مع وقوع اأزمة تلو الأخرى«.
ت��ق��ّدم��ه��ا وكالته  ال��ت��ي  امل�����س��اع��دات  اإن  وق���ال لزاري���ن���ي 
واأ�ساف  الياأ�س”.  �سوى قطرة يف حميط من  “لي�ست 
“مع النق�س ال�سديد الذي نواجهه يف متويل املنا�سدات 
الإن�سانية الطارئة ... هناك حاجة فورية اإىل اأكرث من 

ذلك بكثر لتجنب املزيد من املاآ�سي«.
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املال والأعمال
بنك دبي االإ�سالمي ين�سر اإطار عمله اخلا�س بالتمويل امل�ستدام 

ليف  “ري.  وم�����س��روع��ه��ا  عملياتها، 
ماركت” الذي يوفر لل�سركات بدياًل 
ل��ب��ي��ع و����س���راء ال�سلع  م���ط���وراً  رق��م��ي��اً 
ع���رب عملية  وامل�����س��ت��ع��م��ل��ة  امل�������س���ردة 
ر�سم  يف  وي�ساهم  ومب�سطة،  �سفافة 
القابلة  امل��واد  مالمح م�ستقبل جتارة 

لإعادة التدوير يف دولة الإمارات. 

مذكرات تفاهم 
اإطار  ويف  الجتماع،  فعاليات  و�سمن 
القطاع  م�����س��ارك��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ج��ه��وده��ا 
معدلت  خلف�س  ال�سعي  يف  اخل��ا���س 
ال��دف��ي��ئ��ة، وتطبيق  ان��ب��ع��اث��ات غ����ازات 
وتعزيز  ال��دائ��ري،  القت�ساد  معاير 
للنفايات،  املتكاملة  الإدارة  منظومة 
والبيئة،  املناخي  التغر  وزارة  وقعت 
اأ�سمنت  ���س��رك��ة  م���ع  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
الحت����اد، ل���س��ت��خ��دام ال��وق��ود البديل 
النفايات  معاجلة  حمطة  م��ن  املنتج 
اأم القيوين  اإم��ارة  البلدية ال�سلبة يف 
يف  الت�سغيلية  للعمليات  جزئي  ب�سكل 

م�سانعها. 
ومت����ث����ل ����س���ي���ا����س���ة دول�������ة الإم����������ارات 
لالقت�ساد الدائري التي مت اعتمادها 
يف يناير 2021 اإطاراً عاماً لتحديد 
ال��ت��ي تدعم  وامل��ع��اي��ر  ال�سبل  اأف�����س��ل 
الدائري؛  الق��ت�����س��اد  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول 
وت�سمل اأهدافها بناء اقت�ساد م�ستدام، 
للموارد  الفعال  ال�ستخدام  وتعزيز 
اخلا�س  القطاع  وت�سجيع  الطبيعية، 
الإنتاج  اأ���س��ال��ي��ب  اإىل  ال��ت��ح��ول  ع��ل��ى 
ال�سناعي النظيفة التي تنطوي على 
ا�ستخدام الذكاء ال�سطناعي وغره 
من تقنيات الثورة ال�سناعية الرابعة، 
والإنتاج  ال�ستهالك  اأمن��اط  واعتماد 
البيئي  الإجهاد  تقلل  التي  امل�ستدامة 
الأ�سا�سية  الح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي��ة  م���ع 

لل�سكان. 
لالقت�ساد  الإم����ارات  جمل�س  وي�سم 
اجلهات  ع���ن  مم���ث���اًل   17 ال����دائ����ري 
احل��ك��وم��ي��ة الحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة ذات 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  و����س���رك���ات  ال�����س��ل��ة 

واملنظمات الدولية. 

•• دبي-و�م

افتتح معايل كل من عبداهلل بن طوق 
مرمي  ومعايل  القت�ساد،  وزير  املري 
���س��ع��ي��د ح�����ارب املهري  ب��ن��ت حم��م��د 
وزيرة التغر املناخي والبيئة، م�سنع 
الوقود احليوي التابع ل�سركة “لوتاه 
دبي  م��دي��ن��ة  يف  احليوي”،  ل��ل��وق��ود 
ال�سناعية، فيما عقد جمل�س الإمارات 
لالقت�ساد الدائري، اجتماعه الثالث 
خالله  عملت  وال��ذي   ،2022 للعام 
وال��ب��ي��ئ��ة على  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ر  وزارة 
ل��ت��و���س��ي��ع نطاق  ت��وج��ه��ات��ه��ا  ت��ع��زي��ز 
توقيع  عرب  البديل  الوقود  ا�ستخدام 
اإ�سمنت  ���س��رك��ة  م���ع  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
البديل يف  الوقود  الحتاد ل�ستخدام 

العمليات الت�سغيلية مل�سانعها. 
الجتماع  واأع���م���ال  الف��ت��ت��اح  ح�����س��ر 
اإىل ج��ان��ب م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن طوق 
امل������ري، وم���ع���ايل م����رمي ب��ن��ت حممد 
امل���ه���ري، م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين بن 
اأح��م��د ال��زي��ودي وزي���ر دول���ة للتجارة 
اخل������ارج������ي������ة، وم������ع������ايل ع����م����ر بن 
للذكاء  دول���ة  وزي���ر  ال��ع��ل��م��اء  �سلطان 
الرقمي  والق���ت�������س���اد  ال���س��ط��ن��اع��ي 
وتطبيقات العمل عن بعد، وال�سيخة 
�سما بنت �سلطان بن خليفة اآل نهيان 
حتالف  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س 
و�سعادة  العاملية،  ال�ستدامة  اأجل  من 
املهند�س اأ�سامة ف�سل، الوكيل امل�ساعد 
وزارة  يف  ال�سناعية  امل�سرعات  لقطاع 
املتقدمة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����س��ن��اع��ة 
املنتدب  الع�سو  املبارك،  رزان  و�سعادة 
و�سعادة  اأب��وظ��ب��ي،   – ال��ب��ي��ئ��ة  لهيئة 
مدير  النعيمي  حممد  عبدالرحمن 
والتخطيط  ال���ب���ل���دي���ة  دائ�������رة  ع�����ام 
امل��ه��ن��د���س عي�سى  ب��ع��ج��م��ان، و���س��ع��ادة 
امل�����س��اع��د لقطاع  ال��وك��ي��ل  ال��ه��ا���س��م��ي 
التغر  ب���وزارة  امل�ستدامة  املجتمعات 
املهند�س  و���س��ع��ادة  وال��ب��ي��ئ��ة،  امل��ن��اخ��ي 
امل�ساعد  ال���وك���ي���ل  ع���ل���ي  اآل  ي���و����س���ف 
وطاقة  وامل����ي����اه  ال���ك���ه���رب���اء  ل���ق���ط���اع 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  يف  امل�ستقبل 

اإن��ت��اج ال��ربوت��ني ب��ع��ي��داً ع��ن الزراعة 
ب�سكل تام، واعتماداً على جمموعة من 
العمليات با�ستخدام الهواء والكهرباء 
ك����م����واد خ�����ام ل��ل��ت�����س��ن��ي��ع والإن�����ت�����اج، 
 1000 اأقل  م��وارد مياه  وبا�ستخدام 
مرة مما هو مطلوب لإنتاج الربوتني 
100 مرة  واأق���ل  املا�سية،  م��ن حل��وم 
و�سركة  النباتي؛  الربوتني  انتاج  من 
“ايفو اأند كو” واملتخ�س�سة يف احلد 
البال�ستيك عن طريق  ا�ستخدام  من 
جديدة  ت�����س��ن��ي��ع  مب�����واد  ا���س��ت��ب��دال��ه 
الأع�ساب  الطبيعة مثل  م�ستمدة من 
البحرية وق�س الأرز وخملفات ق�سب 
والذي  ميميكا”  و”خمترب  ال�سكر؛ 
منخف�سة   - ذك��ي��ة  م��ل�����س��ق��ات  ي��ن��ت��ج 
لتحديد �سالحية  - ح�سا�سة  القيمة 
احلرارة  درج���ات  قيا�س  ع��رب  الطعام 
ومتابعة درجة ن�سارة الطعام، بهدف 

تعزيز احلد من هدر الغذاء. 
جمل�س  رئي�س  لوتاه،  يو�سف  واأع��رب 
عن  احليوي”  للوقود  “لوتاه  اإدارة 
الكبر  ل�”الهتمام  وتقديره  �سكره 
الذي توليه القيادة الر�سيدة للجهود 
اإىل  الن���ت���ق���ال  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
القت�ساد الدائري، الذي ميثل م�ساراً 

مهماً لر�سيخ التنمية امل�ستدامة. 
يف  ال��دائ��ري  القت�ساد  ي�سهم  وق���ال: 
وامل�سوؤولية  الفعالية  م�ستويات  زيادة 
يف الإنتاج وال�ستهالك، ويتيح فر�ساً 
وا�سعة للنمو والإزدهار لل�سركات التي 
ال�ستدامة  قيم وممار�سات  ُتعلي من 

مثل “لوتاه للوقود احليوي«. 
للم�ساريع  احلكومة  دعم  اأن  واأ�ساف 
ي�����س��ه��م يف حت��ف��ي��ز ومتكني  ال����رائ����دة 
تطلعاته  حتقيق  م��ن  ال��وط��ن  �سباب 
الوطنية  الأجندة  دعم  يف  وامل�ساهمة 
حر�س  م����وؤك����داً  مبتكرة”،  ب���ط���رق 
الفر�س  اأف�سل  توفر  على  ال�سركة 
ل��ت��اأه��ي��ل ال�����س��ب��اب ع��رب ت��وف��ر فر�س 

للتدريب. 

الوقود احليوي 
اآل���ي���ة ع��م��ل م�����س��ن��ع لوتاه  وت��ع��ت��م��د 
ل��ل��وق��ود احل��ي��وي ع��رب ات��ف��اق��ي��ات مع 
العديد من موؤ�س�سات وجهات القطاع 
الغذائي  امل��ج��ال  يف  العاملة  اخل��ا���س 
الطهي  زي��وت  جمع  على  وال�سيافة، 
امل�ستعملة، ومعاجلتها وحتويلها عرب 
وقود  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة  التقنيات  اأح����دث 
مناف�سة  �سعرية  بقيمة  حيوي  دي��زل 

لوقود الديزل العتيادي. 
اإىل  ومن �ساأن دخول امل�سنع اجلديد 
العمل وما يرتب على ذلك من زيادة 
ال�سعة الإنتاجية الإ�سافية من وقود 
100 طن  البالغة  احل��ي��وي  ال��دي��زل 
يومًيا م�ساعدة الإمارات على حتقيق 
هدفها املتمثل يف احل�سول على 5% 
من الوقود امل�ستخدم يف و�سائل النقل 
م���ن ن���ف���اي���ات ال���ط���ع���ام وامل��������وارد غر 

املتجددة. 
وُيعد هذا امل�سروع منوذجاً ُيحتذى به 
الإدارة  عمليات  وحت�سني  حتقيق  يف 
�سي�ساهم  ك��م��ا  ل��ل��ن��ف��اي��ات،  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
نحو منوذج  الن��ت��ق��ال  عملية  دف��ع  يف 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال����دائ����ري  الق��ت�����س��اد 

الدولة بكفاءٍة عالية. 
وع��ق��ب ت��ق��دمي اإح��اط��ة ح��ول التقدم 
القت�ساد  م�����س�����������������������اري��ع  يف  امل��ح��ق��ق 
امل�ساريع  ومعطيات  احلالية  الدائري 
اطلع  الإم��������ارات،  دول��ة  يف  النا�سئة 
القت�سادي  املنتدى  من  ن�سار  اأني�س 
ال��ع��امل��ي اأع�����س��اء امل��ج��ل��������س ع��ل��ى اآخر 
 Scale360° التط��ورات يف مبادرة
التي جتمع �س������ركاء عامليي�����ن لتو�سيع 
ن���ط���اق ا����س���ت���خ���دام ت��ق��ن��ي��ات ال���ث���ورة 
ت�سريع  به�������دف  الرابعة  ال�سناعية 
القت�ساد  م��ب��������ادئ  اع���ت���م���اد  وت�����رة 

الدائري. 
تقدمي  الج����ت����م����اع  ج�������دول  و����س���م���ل 
“بيئة”  ����س���رك���ة  ج����ه����ود  ع����ن  مل���ح���ة 
يف  الدائري  القت�ساد  من��وذج  لتنفيذ 

ال��ت��ح��ت��ي��ة، و���س��ع��ادة خ��ال��د احلرميل 
بيئة،  ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
وليلى عبداللطيف مدير عام جمعية 
عدد  ج��ان��ب  اإىل  للطبيعة،  الإم����ارات 
امل��دع��وي��ن م���ن ج��ه��ات حكومية  م���ن 
اإم��ارات الدولة.   وخا�سة من خمتلف 
وق��ال معايل ع��ب��داهلل ب��ن ط��وق وزير 
التحول  ممكنات  تعزيز  اإن  القت�ساد 
ن��ح��و من����وذج الق��ت�����س��اد ال���دائ���ري يف 
التعاون  الإم������ارات م��ن خ���الل  دول����ة 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني  ال��وث��ي��ق 
واخلا�س يعد اأحد امل�سارات الرئي�سية 
ال����ت����ي ي���ق���وده���ا جم���ل�������س الإم���������ارات 
على  وامل��رت��ك��زة  ال��دائ��ري  لالقت�ساد 
اخلا�س  القطاع  مع  حقيقية  �سراكة 
يف الدولة ل�ستك�ساف الفر�س وطرح 
الالزمة  ال�سيا�سات  وتطوير  احللول 
لر�سيخ مكانة دولة الإمارات كمركز 
عاملي رائد يف تطبيق منوذج القت�ساد 
اأح�����د حمركات  ب��اع��ت��ب��اره  ال����دائ����ري 
ال��ن��م��و الق��ت�����س��ادي امل�����س��ت��دام خالل 

املرحلة املقبلة. 
لوتاه  م�����س��ن��ع  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����اف 
للوقود احليوي ُيقدم منوذجا مبتكرا 
لتحويل زيوت الطبخ اإىل وقود حيوي 
يتم ا�ستخدامه يف اإنتاج الطاقة وُيعزز 
اأكرث  طاقة  نحو  التحول  جهود  م��ن 
اقت�سادية  ف��ر���س  وخ��ل��ق  ا���س��ت��دام��ة 
ج����دي����دة ت����خ����دم ج����ه����ود ال�����دول�����ة يف 
اأكرث  اقت�سادي  نحو من��وذج  النتقال 
املعرفة  ع��ل��ى  وت���ن���وع وق���ائ���م  م���رون���ة 
التنمية  اأه�����داف  وُي��ح��ق��ق  والب��ت��ك��ار 

امل�ستدامة. 
وق����ال����ت م���ع���ايل م�����رمي ب���ن���ت حممد 
نحو  الن���ت���ق���ال  ت��ع��زي��ز  اإن  امل���ه���ري 
دوره  م��ن  ال��دائ��ري  القت�ساد  من��وذج 
امل�ساهمة بفاعلية يف حتقيق منظومة 
التي  امل�ستدامة  القت�سادية  التنمية 
الإم��������ارات، والتي  ت�����س��ت��ه��دف��ه��ا دول����ة 
ال��ن��م��و مبعدلت  م��وا���س��ل��ة  ت�����س��م��ن 

م��ت��زاي��دة م��ع ���س��م��ان ح��م��اي��ة البيئة 
الطبيعية  م���وارده���ا  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
اإىل  بالإ�سافة  ا�ستدامتها،  وحتقيق 
النبعاثات  خ��ف�����س  ج���ه���ود  ت���ع���زي���ز 

وال�سعي لتحقيق احلياد املناخي. 
على  الع��ت��م��اد   : معاليها  واأ���س��اف��ت 
تعزيز  دوره��ا  من  البتكارية  احللول 
القت�ساد  من������وذج  ن���ح���و  الن����ت����ق����ال 
ال���دائ���ري وت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ره ب�سكل 
لوتاه  م�سنع  اإط����الق  ومي��ث��ل  ف��ع��ال، 
ناجحاً  من����وذج����اً  احل���ي���وي  ل���ل���وق���ود 
م����ن احللول  ال����ن����وع  ه�����ذا  ل��ت��ط��ب��ي��ق 
ال�ستخدام  اإع����ادة  اإىل  ت�ستند  ال��ت��ي 
مل�ساركة  ف��ع��ال��ة  وخ��ط��وة  وال���ت���دوي���ر، 
القطاع اخلا�س يف حتقيق م�ستهدفات 
دولة الإم��ارات لالنتقال نحو تطبيق 

منوذج القت�سادي الدائري. 
اأحمد  الدكتور ثاين بن  واأك��د معايل 
الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية 
اأن موا�سلة اجلهود الرامية اإىل تنفيذ 
لالقت�ساد  الإم�������ارات  دول����ة  ���س��ي��ا���س��ة 
الدائري 2021-2031 من �ساأنها 
تر�سيخ مكانة الدولة مركزاً اقت�سادياً 
لال�ستثمارات  مف�سلًة  ووجهًة  عاملياً، 
الباحثة عن فر�س جمزية  الأجنبية 
يف قطاعات اقت�ساد امل�ستقبل القائمة 
تراعي  والتي  والبتكار  املعرفة  على 
على  واملحافظة  ال���س��ت��دام��ة  معاير 

املوارد الطبيعية. 
وامل�ساريع  ال��ربام��ج  اإن  معاليه  وق��ال 
التي يتم تنفيذها حتت مظلة �سيا�سة 
الدائري  لالقت�ساد  الإم�����ارات  دول���ة 
للدولة،  ال�ستثمارية  البيئة  ت��دع��م 
املرتبطة  الفر�س  العديد من  وتوفر 
على  تعمل  كما  ال��دائ��ري،  بالقت�ساد 
القطاع  لهذا  التحتية  البنية  تو�سيع 
للقطاع  احل���واف���ز  وت���وف���ر  ال���واع���د، 
اأ�ساليب  اإىل  التحول  بهدف  اخلا�س 
النظيفة با�ستخدام  ال�سناعي  الإنتاج 
الذكاء ال�سطناعي وتطبيقات الثورة 

مكانة  يعزز  ومبا  الرابعة،  ال�سناعية 
القت�سادات  �سمن  الإم������ارات  دول���ة 
وعاملياً،  اإقليمياً  ال��واع��دة  ال��دائ��ري��ة 
م�سنع  افتتاح  اأهمية  تنبع  هنا  وم��ن 
الوقود احليوي التابع ل�سركة “لوتاه 
دبي  م��دي��ن��ة  يف  احليوي”  ل���ل���وق���ود 
التعاون  جل��ه��ود  ك��ث��م��رة  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  القطاعني  ب��ني 

لتحقيق امل�ستهدفات الوطنية. 
العلماء  ���س��ل��ط��ان  واأك����د م��ع��ايل ع��م��ر 
ال�سطناعي  ل���ل���ذك���اء  دول������ة  وزي������ر 
والقت�ساد الرقمي وتطبيقات العمل 
اأن حكومة دول���ة الإم���ارات  ب��ع��د،  ع��ن 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
مفاهيم  ر���س��خ��ت  اهلل”،  “رعاه  دب���ي 
ال�ستدامة والفكر ال�ستباقي لتعزيز 
اجل���اه���زي���ة ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل، م���ن خالل 
الدولة  الق��ت�����س��اد يف  ت��ن��وي��ع من����اذج 
ب���ني ال���ع���ام وال��رق��م��ي وال����دائ����ري ما 
يعترب اأمراً �سرورياً واأ�سا�سياً لتحقيق 
ت�سريع  و�سمان  النمو  يف  ال�ستدامة 

وترة التقدم نحو امل�ستقبل. 
اإن تبني منوذج اقت�ساد  وقال معاليه 

فر�ساً  ���س��ي��خ��ل��ق  ال����دول����ة  يف  ج���دي���د 
ا�ستثنائية وجديدة من خالل حتفيز 
التناف�سية  ال��ق��درة  وزي����ادة  الب��ت��ك��ار 
جودة  ي�سمن  وال���ذي  النمو  وتعزيز 
وامل�ستقبلية،  احلالية  الأج��ي��ال  حياة 
التدريبي  ال���ربن���ام���ج  ���س��ي�����س��ه��م  ك��م��ا 
وتو�سيع  ال�����س��ب��اب  م���ه���ارات  ���س��ق��ل  يف 
مداركهم وتوعيتهم بنماذج القت�ساد 

لت�سميم م�ستقبل الدولة. 

ال�سركات النا�سئة  
و�سمل جدول اأعمال الجتماع العديد 
العالقة  ذات  املهمة  املو�سوعات  م��ن 
تطبيق  خ����ط����وات  ت����ط����ور  مب���ت���اب���ع���ة 
م��ع��اي��ر الق���ت�������س���اد ال����دائ����ري على 
م�ستوى كافة القطاعات، وم�ستجدات 

القرارات ال�سابقة للمجل�س. 
وبدورها قدمت وزارة التغر املناخي 
مناذج  ح��ول  تقدمييا  عر�سا  والبيئة 
لل�سركات النا�سئة ذات الطموح العايل 
والتي  ال��دائ��ري،  القت�ساد  يف جم��ال 
م�سرعات  خطة  �سمن  �سمها  ميكن 
الدائري،  الق��ت�����س��اد  من���وذج  تطبيق 
املتخ�س�سة  “�سولني”  �سركة  ومنها 
عمليات  يف  وال��ت��ط��وي��ر  الأب���ح���اث  يف 

ابن طوق ومرمي املهريي يفتتحان م�سنع لوتاه للوقود احليوي 

وتوفر  العمل،  فر�س  تعزز خلق  اجتماعية  م��ب��ادرات  دع��م  عن 
الإ�سكان مي�سور التكلفة، واحل�سول على اخلدمات الأ�سا�سية.

التزام بنك دبي الإ�سالمي بتعزيز  العمل اجلديد  اإطار  ويدعم 
ت��وج��ه��ات��ه اخل��ا���س��ة ب��ال���س��ت��دام��ة، وذل���ك ع��رب ت��وف��ر التمويل 
لل�سركات وامل�ساريع التي تبذل جهوداً ملمو�سة يف جمال حتول 
اأطلق البنك بالفعل  الطاقة يف الإم��ارات العربية املتحدة. وقد 
التمويل  مثل  امل�ستدام،  للتمويل  املبتكرة  العرو�س  م��ن  ع���دداً 
الأخ�سر لل�سيارات الكهربائية والهجينة، وحلول متويل الإ�سكان 
الإمارات.  دولة  يف  التكلفة  مي�سورة  م�ساكن  لتوفر  املخ�س�سة 
ويتيح اإطار عمل التمويل امل�ستدام لبنك دبي الإ�سالمي ت�سريع 
م�ستدام  متويل  لتوفر  للبنك  امل��ج��ال  يتيح  م��ا  اجل��ه��ود،  ه��ذه 

متنوع عرب �سيغ متعددة يف امل�ستقبل.

للتمويل  عملنا  اإط��ار  بن�سر  للغاية  �سعداء  “نحن  الإ���س��الم��ي: 
امل�ستدام، وبالأ�سداء الإيجابية التي ح�سل عليها من الأطراف 
واملوؤ�س�سية  والج��ت��م��اع��ي��ة  البيئية  احل��وك��م��ة  هيئة  يف  املعنية 
العمل  اإط���ار  ويعك�س  املوؤ�س�سيني.  امل�ساهمني  خ��دم��ات  ملوؤ�س�سة 
على  تطلعاته  بتحقيق  الرا�سخ  الإ�سالمي  دبي  بنك  التزام  هذا 
النبعاثات  ���س��ايف  ب��اأج��ن��دة  ق��دم��اً  وامل�����س��ي  ال���س��ت��دام��ة،  �سعيد 
دبي  وا�سراتيجية  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  لدولة  ال�سفرية 
الهائلة  لالإمكانات  ج��داً  متحم�سون  ونحن  النظيفة.  للطاقة 
العمل هذا لت�سريع وتعزيز جهودنا لن�سبح  اإطار  التي يوفرها 
التمويل  اإىل  الو�سول  تعزيز  على  ع��الوة  ا�ستدامة،  اأك��رث  بنكاً 
امل�ستدام  التمويل  حمفظة  لدعم  امل��ال  راأ���س  اأ�سواق  يف  امل�ستدام 

التي يوفرها البنك«.

•• دبي – �لفجر:

اأعلن بنك دبي الإ�سالمي “�س.م.ع” اأم�س عن ن�سره اإطار عمله 
لت�سهيل  و�سعه  مت  وال��ذي  للبنك،  امل�ستدام  بالتمويل  اخلا�س 
توفر التمويالت املتعلقة مببادرات وم�ساريع بيئية واجتماعية. 
وبذلك، يعد بنك دبي الإ�سالمي اأول بنك اإ�سالمي يف الإمارات 

العربية املتحدة ين�سر اإطار عمٍل من هذا القبيل.
الإ�سالمي  دب���ي  ب��ن��ك  �سيقوم  امل���ذك���ور،  ال��ع��م��ل  اإط����ار  ومب��وج��ب 
بتوفر التمويل للم�ساريع التي تنطوي على منافع بيئية �سمن 
الطاقة،  وكفاءة  املتجددة،  الطاقة  مثل  املوؤهلة،  امل�ساريع  فئات 
وال�سيطرة  التلوث  ومنع  اخل�سراء،  واملباين  النظيف،  والنقل 
ف�ساًل  ال�سحي،  وال�����س��رف  للمياه  امل�ستدامة  والإدارة  عليه، 

هذا ومت تقييم اإطار عمل التمويل امل�ستدام لبنك دبي الإ�سالمي 
واملوؤ�س�سية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة  ه��ي��ئ��ة احل��وك��م��ة  ق��ب��ل  م��ن 
خل�ست  والتي   ،)ISS( املوؤ�س�سيني  امل�ساهمني  خدمات  ملوؤ�س�سة 
اإطار العمل هذا يتوافق مع مبادئ ال�سندات اخل�سراء،  اأن  اإىل 
ال�ستدامة  �سندات  واإر����س���ادات  الجتماعية  ال�سندات  وم��ب��ادئ 
اإىل مبادئ  ب��الإ���س��اف��ة  امل���ال،  راأ����س  لأ���س��واق  ال��دول��ي��ة  للرابطة 
القرو�س اخل�سراء ومبادئ القرو�س الجتماعية لرابطة �سوق 
القرو�س. وجدير بالذكر اأن بنك �ستاندرد ت�سارترد، قام ب�سفته 
املنظم الوحيد لال�ستدامة، بدعم بنك دبي الإ�سالمي يف تطوير 

اإطار العمل هذا.
ويف معر�س تعليقه على ن�سر اإطار عمل التمويل امل�ستدام، قال 
دبي  بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  �سلوان،  عدنان  الدكتور 

بح�سور م�سلم بن حم العامري

»بركة« تقيم حفاًل تعريفيًا عن م�ساريعها امل�ستقبلية
•• �أبوظبي- �لفجر 

العقارية  ب���رك���ة  ���س��رك��ة  اأق���ام���ت 
اإح��دى �سركات جمموعة بن حم 
ا�ستعرا�س  مب��ن��ا���س��ب��ة  اح���ت���ف���اًل 
امل�ستقبلية  العقارية  م�ساريعها 
وذلك يف فندق الهيلتون اأبوظبي 
ال�سيخ  ، بح�سور  يا�س  يف جزيرة 
رئي�س  ال��ع��ام��ري  ح��م  ب��ن  م�سلم 
حم   ب��ن  جم��م��وع��ة  ادارة  جمل�س 
وال�������س���ي���خ ال����دك����ت����ور حم���م���د بن 
بن  اأحمد  وال�سيخ  حم  بن  م�سلم 
بن  �سامل  وال�سيخ  حم  بن  م�سلم 

م�سلم بن حم .
م�سورة  مبقاطع  احلفل  ا�ستهل 
تعمل  التي  امل�ساريع  اأب���رز  تظهر 
ع���ل���ي���ه���ا ����س���رك���ة ب����رك����ة وحت�����دث 
الدكتور ح�سام العامري مدير عام 
خطة  ع��ن  العقارية  بركة  �سركة 
امل�ستقبل  يف  واأه��داف��ه��ا  ال�سركة 
زمني  ت�سل�سل  عر�س  خ��الل  من 
ال�س�������ركة  ا�سراتيجية  يظهر 

خالل ال�سنوات القادمة .
وبهذه املنا�سبة قال ال�سيخ م�سلم 
بن حم :يحظى القطاع العقاري 
يف الإم������ارات ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ر من 
حت�سن  ي�����س��اح��ب��ه  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
لل�سراء  الداعمة  ال�سوق  عوامل 
ال��ع��ق��ارات يف  الطلب على  زاد  م��ا 
الفرة الأخرة حملياً وخارجياً، 
يف ظل جاذبية القطاع، واعتباره 

وتابع العامري : ويف اإط��ار رغبة 
التميز  يف  العقارية  بركة  �سركة 
قامت  ال�سوق  متغرات  ومواكبة 
اأ�سحاب  من  عمل  فريق  بتكوين 
اختيارهم  مت  ال���ذي���ن  اخل�����ربات 
خمتلف  يف  �����س����دي����دة  ب���ع���ن���اي���ة 
اأ�س�س  لو�سع  وذل���ك  ال��ق��ط��اع��ات، 
ال�سركة  وط���م���وح���ات  ت��ت��ن��ا���س��ب 
وتغرات  ال��ت��و���س��ع��ي��ة  ورغ��ب��ت��ه��ا 

القطاع العقاري
اعتمد   : ال��دك��ت��ور ح�����س��ام  واأك�����د 
اآليات  اب��ت��ك��ار  على  العمل  ف��ري��ق 
ج������دي������دة م������ن خ��������الل اإج����������راء 
للتعرف  م�����س��ت��ف��ي�����س��ة  درا�����س����ات 
وزي���ادة  ال��ع��م��الء  متطلبات  ع��ل��ى 
بامل�سروعات  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  م���ع���دلت 
لتقدمي اأف�سل العرو�س املنا�سبة 

لل�سوق والعمالء.
باي”  “يا�س  م���������س����روع  وي����ع����د 
امل�ساريع  اأب�����رز  ي��ا���س  ج���زي���رة  يف 
الوقت  يف  ل��ل�����س��رك��ة  احل���ي���وي���ة 
امل�سروع  ي��ت��م��ي��ز  ح���ي���ث  احل������ايل 
جديدة  ب���ح���ري���ة  وج���ه���ة  ب���ك���ون���ه 

لأبوظبي..
املرافق  م���ن  ق��رب��ه  اىل  ا���س��اف��ة   
متيزه  ج���ان���ب  اىل  ال��رف��ي��ه��ي��ة 
ب���ث���الث م���ن���اط���ق اأ����س���ا����س���ي���ة هي 
»الواجهة البحرية«، و»ريزيدن�سز 
يف يا�س باي« و»املنطقة الإبداعية 
- يا�س«، وذلك على م�ساحة ت�سل 

اإىل 14 مليون قدم مربعة .

وتاريخ  خل���ربة  ام���ت���دادا  اإل  ه��ي 
راكمت  وال��ت��ي  ب��ن ح��م  جمموعة 
خ��������ربات ك����ب����رة م�����ن جم�����الت 
متعددة تاركة ب�سمة يف 50 عاماً 

التي تلت ن�ساأتها .

ا����س���ت���م���رار ع��ج��ل��ة ال���ت���ط���ور دون 
توقف .

ح�سام  الدكتور  ق��ال  جانبه  وم��ن 
العامري: 

ال�سوق ما  ال�سركة يف  اأن خ��ربات 

تعي�������س  اهلل  حفظه  الدول��������ة 
يف  امل�ستمر  الزده����ار  م��ن  حال����ة 
احليوية  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف 
�سموه  ن���ظ���ر  ب���ع���د  اىل  م�������س���را 
وق����رارات����ه احل��ك��ي��م��ة ���س��اه��م��ا يف 

اأح��������د اأب���������رز امل�����������الذات الآم����ن����ة 
لال�ستثمار.

واأك����د ب��ن ح��م ع��ل��ى اأن الإم����ارات 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��ق��ي��ادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 

النقد العربي: �سوق اأبوظبي يتقدم البور�سات العربية 
خالل الربع الثالث مبكا�سب 58.3 مليار دوالر 

•• �أبوظبي-و�م

املالية على  ل��الأوراق  اأبوظبي  العربي عن تقدم �سوق  النقد  اأعلن �سندوق 
البور�سات العربية خالل الربع الثالث من العام اجلاري مبكا�سب �سوقية 

جتاوزت 58.3 مليار دولر. 
القيمة  اأن  العربية،  املال  لأ�سواق  الف�سلية  الن�سرة  يف  ال�سندوق،  واأ�ساف 
ال�سوقية ل�سوق اأبوظبي ارتفعت من 542.42 مليار دولر يف نهاية الربع 
الثاين من العام اجلاري لت�سل اإىل 600.76 مليار دولر يف نهاية الربع 

الثالث 2022. 
13.14 مليار  اأن �سوق دبي املايل حقق مكا�سب �سوقية بقيمة  واأو�سحت 
دولر خالل الربع الثالث لرتفع راأ�س ماله ال�سوقي من 143.57 مليار 
دولر يف نهاية الربع الثاين اإىل 156.7 مليار دولر يف نهاية الربع الثالث 

من العام اجلاري. 
واأ�سارت اإىل اأن القيمة ال�سوقية يف بور�سات كل من م�سقط وم�سر والكويت 
وقطر �سجلت ارتفاعاً كذلك بنحو 2.39 و3.60 و4.77 و5.85 مليار 
ودم�سق  فل�سطني  م��ن  ك��ل  ب��ور���س��ات  �سهدت  ك��ذل��ك  ال��ت��وايل.  على  دولر 
و106.45   100.25 بنحو  ال�سوقية  القيمة  يف  ارت��ف��اع��اً  وال��ب��ح��ري��ن 

و676.41 مليون دولر على الرتيب. 
واأو�سحت الن�سرة اأن غالبية موؤ�سرات اأداء البور�سات العربية �سهدت تبايناً 
2022، رغم  غلب عليه التح�سن الن�سبي يف نهاية الربع الثالث من عام 
الأ�سواق  موؤ�سرات  غالبية  �سهدتها  التي  ال�ستقرار  وع��دم  التذبذب  حالة 

املالية العاملية، وعدد من الأ�سواق النا�سئة خالل الربع الثالث 2022. 
واأ�سارت الن�سرة اإىل اأن الأداء الفردي لالأ�سواق املالية العربية خالل الربع 
الأداء يف  موؤ�سرات  ارتفعت  الرتفاع، حيث  عليه  غلب  متبايناً  الثالث جاء 
بور�سات  تراجعاً يف خم�س  ت�سجيلها  بور�سة عربية، مقابل  اإح��دى ع�سرة 
عربية.  و�سجلت قيمة الأ�سهم املتداولة يف الأ�سواق املالية العربية جمتمعًة 
168.47 مليار دولر، فيما  العام اجل��اري نحو  الثالث من  خالل الربع 

و�سلت اأحجام التداول اإىل نحو 118.69 مليار �سهم. 
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املال والأعمال

 %  �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية يوا�سل م�سرية منوه مع ارتفاع »فاداك�س 15« 16.9 

•• �أبوظبي-و�م

عقد جمل�س الأعمال الإماراتي الربيطاين يف اأبوظبي 
اجتماعه الع�سرين برئا�سة معايل اأحمد بن علي حممد 

ال�سايغ وزير دولة ، واللورد اأودين لي�سر. 
لتوقيع  الأوىل  ال�سنوية  بالذكرى  الجتماع  واحتفى 
الإماراتية  ال�����س��راك��ة  ب���ارزت���ني:  ثنائيتني  ات��ف��اق��ي��ت��ني 
ال�ستثمار  و���س��راك��ة  امل�ستقبل  اأج���ل  م��ن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ال�سيادي. تهدف التفاقية الأوىل اإىل تعزيز العالقات 
الق��ت�����س��ادي��ة ب��ني دول���ة الإم�����ارات واململكة امل��ت��ح��دة يف 
ال�سحية  وال��رع��اي��ة  والتعليم  التكنولوجيا  ق��ط��اع��ات 
البلدين  ج��ه��ود  ت�سافر  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز  م��ع  وال��ط��اق��ة، 
���س��راك��ة ال�ستثمار  اأّم����ا  ال��ع��امل��ي��ة.  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة 
����س���رك���ة مبادلة  وق���ع���ت مب��وج��ب��ه��ا  وال����ت����ي  ال�������س���ي���ادي 
اتفاقية  ال��ربي��ط��اين  ال���س��ت��ث��م��ار  وم��ك��ت��ب  لال�ستثمار 
التحتية  والبنية  التكنولوجيا  يف  كبرة  با�ستثمارات 
ومن  املتحدة،  اململكة  يف  واملتجددة  النظيفة  والطاقة 
املرتقب احلفاظ على هذا الزخم من امل�ساركة على مدار 

الفرة املتبقية من الربنامج الذي ميتد ل� 5 �سنوات. 
واأعلن جمل�س الأعمال الإماراتي الربيطاين عن دعم 

“موؤ�س�سة �سري بلر للمراأة” التي تدعو قادة الأعمال 
يف دولة الإمارات اإىل توجيه رائدات الأعمال يف البلدان 

الأقل منواً. 
الآن  حتى  امراأة”   100000 “برنامج  يف  وي�سارك 
اأك���رث م��ن 100 م��ن ق���ادة الأع���م���ال، وي��ت��م التخطيط 
وقد  املقبل.  ال��ع��ام  م��دار  على  امل�ساركة  نطاق  لتو�سيع 
خطاب  يف  اجل��دي��دة  ال�سراكة  ع��ن  بلر  ���س��ري  اأعلنت 

خالل اجلل�سة العامة للمجل�س. 
اإزالة  اأهمية دفع عجلة  اآخ��ر، ناق�س املجل�س  من جانب 
العام  املدير  ال�سويدي،  ماجد  �سعادة  واأطلع  الكربون. 
اأع�ساء   ،COP28 للمناخ  الأط����راف  م��وؤمت��ر  ملكتب 
الذي  للموؤمتر  الأولوية  ذات  املو�سوعات  على  املجل�س 

�سيعقد يف اإك�سبو دبي يف نوفمرب 2023. 
ويف هذا ال�سدد، مت اإطالق الورقة البي�ساء ب�ساأن حتّول 
ب�ساأن  ملقرحات  العري�سة  اخل��ط��وط  لو�سع  الطاقة 
التعاون الثنائي يف جمال نقل الطاقة. و�سُتقدم الورقة 
املتحدة  وامل��م��ل��ك��ة  الإم������ارات  دول���ة  اإىل احل��ك��وم��ت��ني يف 
الإعالن  العام. كما مت  فيها يف وقت لحق هذا  للنظر 
ع��ن م�����س��روع ج��دي��د ب�����س��اأن ف��ر���س ال��ت��ع��اون ب��ني دولة 

الإمارات واململكة املتحدة يف جمال اإزالة الكربون. 

جمل�س االأعمال االإماراتي الربيطاين يعلن مبادرات جديدة

للفرة املمتدة منذ بداية العام اجلاري وحتى نهاية الربع الثالث، مقارنة 
مع 495 مليار درهم خالل الفرة ذاتها من العام املا�سي، اأي بزيادة قدرها 

 .%  31
19.8 مليار درهم خالل الفرة  اإىل  وارتفع �سايف ال�ستثمارات الأجنبية 
املمتدة منذ بداية العام اجلاري وحتى نهاية الربع الثالث، مقارنًة ب� 7.1 
مليار درهم خالل الفرة ذاتها من العام املا�سي، اأي بنمو قدره 176%، 
هذا بجانب زيادة قيم الأ�سهم املتداولة من قبل امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات 

بن�سبة %28.7 ارتفاعاً اإىل 541.5 مليار درهم خالل الفرة ذاتها. 
املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �سوق  يف  املدرجة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  وزادت 
الثالث  الربع  نهاية  مع  دره��م  تريليون   2.2 اإىل  لت�سل   59.7% بن�سبة 
من العام باملقارنة مع 1.38 تريليون درهم خالل الفرة ذاتها من العام 

 .2021

املوؤ�سرات املتداولة يف ال�سوق اإىل �سبعة، وهو اأكرب عدد من هذه ال�سناديق يف 
�سوق مايل �سمن منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. 

غر  ال�ستثمار  ا�سراتيجيات  على  املتزايد  الطلب  لتلبية  �سعيه  اإط��ار  ويف 
�سركة  م��ع  �سراكة  ال��ع��ام  ه��ذا  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  اأب���رم  الن�سط، 
مت  ال�سياق،  ه��ذا  ويف  امل��وؤ���س��رات.  م��ن  جمموعة  لتطوير  را�سل”  “فوت�سي 
اإطالق موؤ�سر فوت�سي �سوق اأبوظبي – �سوق منو )فادجمي( يف الربع الثالث، 
وهو يتيح للم�ستثمرين اإمكانية تتبع اأداء “�سوق منو” الذي ي�سم جمموعة 

وا�سعة من ال�سركات املتنامية التي بداأت رحلتها يف الأ�سواق املالية. 
وارتفعت قيم التداول يف �سوق منو خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من العام 
اجلاري بن�سبة %147.7، مقارنة مع الفرة ذاتها من العام املا�سي لت�سل 
 84.8% بن�سبة  ال�سوقية  قيمته  ارتفعت  فيما  دره��م،  مليار   20.1 اإىل 

لت�سل اإىل 76.6 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من العام. 

•• �أبوظبي- و�م

زيادة  م�سجاًل  الطموح  من��وه  م�سار  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  وا���س��ل 
اأبوظبي  �سوق  فوت�سي  موؤ�سر  لل�سوق،  املرجعي  املوؤ�سر  يف   16.9% بن�سبة 
خالل الفرة املمتدة منذ بداية العام  لالأوراق املالية 15 “فاداك�س 15”، 

اجلاري وحتى نهاية الربع الثالث. 
وجاءت هذه املكا�سب نتيجة لزيادة عدد امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد 
يف ال�سوق، وارتفاع ن�ساط التداول يف �سوق �سناديق املوؤ�سرات املتداولة �سريع 
الإدراج  عمليات  اإىل  بالإ�سافة  املالية،  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  ل��دى  النمو 
“فوت�سي  �سركة  مع  بالتعاون  تطويره  مت  جديد  موؤ�سر  وط��رح  اجل��دي��دة، 

را�سل«. 
درهم  مليار   648.9 اإىل  ال�سوق  و���س��راًء( يف  )بيعاً  ال��ت��داول  قيم  وارتفعت 

كما �سهدت الفرة املمتدة منذ بداية العام اجلاري وحتى نهاية الربع الثالث 
ارتفاع قيم التداول يف �سناديق املوؤ�سرات املتداولة يف �سوق اأبوظبي لالأوراق 
 105 ب�  مقارنًة  دره��م،  مليار   886.9 اإىل  لت�سل   744% بن�سبة  املالية 
مليار درهم خالل الفرة ذاتها من العام، مما يجعل �سوق �سناديق املوؤ�سرات 
�سيولة �سمن فئته يف  الأك��رث  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �سوق  املتداولة لدى 

املنطقة. 
اأدرج  باملوؤ�سرات،  املرتبطة  املنتجات  اإدراج  بت�سجيع  التزامه  على  وت��اأك��ي��داً 
�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية خالل الربع الثالث �سندوق موؤ�سرات متداول 
ببور�سة  املدرجة  الإ�سالمية  ال�سريعة  مع  املتوافقة  الأ�سهم  حركة  يتتبع 

اإ�سطنبول. 
التداول يف  املتداول  اآند بورز تركيا �سريعة  �ستاندرد  وبداأ �سندوق �سيمرا 
اأغ�سط�س، لرفع بذلك عدد �سناديق   1 اأبوظبي ل��الأوراق املالية يوم  �سوق 

بنك دبي التجاري و�سركة Hello Paisa يعلنان عن �سراكة لت�سهيل حتويل االأموال بني االإمارات وكافة اأنحاء العامل

اليوم العاملي للطاقة فر�سة لت�سليط ال�سوء على دور
 االإمــارات يف تعزيـز التحول نحو الطاقـة املتجـددة 

�سفني اأوف�سور تو�سع قدرات خدماتها البحرية حتت �سطح املاء عرب ال�ستحواذ على �سفينة جديدة

  »�سفني �سريفيور« �ستدعم عمليات الفح�س واالإ�سالح وال�سيانة حتت �سطح املاء

•• دبي -د.حممود علياء

اأحد   ، التجاري  دب��ي  بنك  اأع��ل��ن   
ال���ب���ن���وك ال��وط��ن��ي��ة ال����رائ����دة يف 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
التابعة   ،Hello Paisa و�سركة 
 Daytona Capital ل�سركة 
 ،Management Limited
حتويل  يف  ال������رائ������دة  ال�������س���رك���ة 
اململكة  م��ن  تتخذ  التي  الأم���وال 
ل��ه��ا، ع��ن �سراكة  امل��ت��ح��دة م��ق��راً 
عملية  ل��ت�����س��ه��ي��ل  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
حتويل الأموال ب�سكل فوري بني 

اأك����رث من  اإىل  حت��وي��ل الأم������وال 
ب��دًءا من التحويالت  60 دول��ة، 
تطبيق  با�ستخدام  باك�ستان،  اإىل 
من�سة  اأو  ل���ل���م���وب���اي���ل   CBD
عرب  امل�سرفية  للخدمات  البنك 
الإنرنت. ن�سعى جاهدين لتزويد 
�سريعة  دف����ع  ب��ت��ج��رب��ة  ال��ع��م��الء 
يقني  على  واآم��ن��ة،ون��ح��ن  و�سهلة 
باأن هذه ال�سراكة ال�سراتيجية 
البتكار  م��ن  م��زي��د  اإىل  ���س��ت��ق��ود 
املالية  ال��ت��ح��وي��الت  خ���دم���ات  يف 
وجتعل رحلة التحويل خالية من 

املتاعب للعمالء ».

نقداً من خالل مواقع ال�ستالم 
النقدي، وذلك با�ستخدام تطبيق 
على  واحل��ائ��ز  للموبايل   CBD
خالل  م����ن  اأو  ع����دي����دة  ج����وائ����ز 
من�سة البنك للخدمات امل�سرفية 

عرب الإنرنت.«
املدير  �سهيل نظامي،  قال  بدوره 
وال�سرق  لأوروب����������ا  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
الأو������س�����ط واإف���ري���ق���ي���ا، وال���دف���ع 
 Hello يف  وال��ت��ح��وي��الت  امل�سبق 
 Hello »ي�����������س�����ر   :Paisa
دبي  ب��ن��ك  ت��ت��ع��اومن��ع  اأن   Paisa
ال����ت����ج����اري ل����دع����م ع���م���الئ���ه يف 

اأن ت�سل  امل��ت��وق��ع  ان���ه م��ن  ح��ي��ث 
ق��ي��م��ة ال���ت���ح���وي���الت امل���ال���ي���ة اإىل 
يف  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليار   6.32
توفر  ف����اإن  ول����ذا   ،2022 ع���ام 
لتحويل  وب�سيطة  اآم��ن��ة  طريقة 
الأموال يعد يف �سدارة اأولوياتنا. 
 Hello نحن �سعداء ب�سراكتنا مع
عمالءنا  �ستمكن  وال��ت��ي   Paisa
تقنية  من�سة  من  ال�ستفادة  من 
ا  خ�سي�سً م�����س��م��م��ة  م���ت���ط���ورة 
لتحويل الأموال ب�سال�سة وب�سكل 
امل�سرفية،  احل�سابات  اإىل  ف��وري 
ا�ستالمها  اأو  الرقمية  واملحافظ 

الإمارات وكافة اأنحاء العامل.
وق����د مت ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة بني 
ليندر،  ف�����ان  ب����رن����د  ال����دك����ت����ور 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ن��ك دبي 
ال����ت����ج����اري، وم���و����س���ى م���اجن���را، 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
“هالو” خالل حفل اأقيم يف املقر 

الرئي�سي للبنك يف دبي.
تعليًقا على ال�سراكة، قال الدكتور 
الرئي�س  ل���ي���ن���در،  ف�����ان  ب����رن����د 
التجاري:  دب��ي  لبنك  التنفيذي 
“تعد الإمارات من اأكرب م�سدري 
العامل  م�ستوى  على  التحويالت 

الفح�س والإ�سالح وال�سيانة والتي 
الكثر  �سرفيور”  “�سفني  حققت 

من الإجنازات الالفتة فيها«. 
اخلدمات  ق��ط��اع  “يتمتع  واأ���س��اف: 
البحرية يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
ب��ح��ي��وي��ة كبرة،  اأف��ري��ق��ي��ا  و���س��م��ال 
عرو�س  نقدم  باأننا  واث��ق��ون  ونحن 
خدمات ا�ستثنائية مدعومة باأف�سل 
ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة وب��اأ���س��ط��ول فريد 

ومتطور«.
جمموعة  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  وجت����در 
�����س����ف����ني حت�����ر������س ع����ل����ى ت���و����س���ي���ع 
برنامج  اإط�����ار  يف  ���س��ف��ن��ه��ا  اأ����س���ط���ول 
والذي  تتبناه  ال��ذي  الطموح  النمو 
�سامل  ن���ط���اق  ت���ق���دمي  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع 
م��ن اخل��دم��ات على ام��ت��داد خدمات 
ال�سحن،  واإع����ادة  ال��ب��ح��ري،  ال�سحن 
وخدمات الأوف�سور، واخلدمات حتت 

�سطح املاء، واخلدمات البحرية.

متنها  ع��ل��ى  وحت��م��ل  ط���ن،   6،300
بحمولة  م���دجم���ة  ب��ح��ري��ة  راف���ع���ة 
معادلة  ب��ن��ظ��ام  وم������زودة  ط��ن��اً   80
اإت�س �سي(، وتتمتع  متوج ن�سط )اإي 
ب��اإم��ك��ان��ي��ة اإمت�����ام امل���ه���ام ح��ت��ى عمق 

2،000 مراً. 
وقال الكابن عمار ال�سيبة، الرئي�س 
القطاع   - ب����الإن����اب����ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ال����ب����ح����ري وجم����م����وع����ة ����س���ف���ني - 
“ياأتي  اأب��وظ��ب��ي:  م��وان��ئ  جمموعة 
“�سفني �سرفيور”  ال�ستحواذ على 
التي  التو�سع  ا�سراتيجية  �سياق  يف 
قدراتنا  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف  ن��ن��ت��ه��ج��ه��ا 
وحت�����س��ني حم��ف��ظ��ة اخل���دم���ات التي 
نقدمها اإىل متعاملينا حول العامل. 
اأمام  ال��ب��اب  ال��ي��وم  ال�ستحواذ  يفتح 
قطاع  يف  للتو�سع  متميزة  اإمكانيات 
خ���دم���ات ال���دع���م حت���ت ���س��ط��ح امل���اء 
بعمليات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ت���ل���ك  وخ���ا����س���ة 

عملية حتويل  اإىل  الت�سغيل  مرحلة 
نظام  ت��رك��ي��ب  ع��ل��ى  ت�ستمل  ���س��ام��ل��ة 
غو�س متكامل لدعم اأعمال �سيانة 
واإ����س���الح الأن��اب��ي��ب امل���م���دودة حتت 

�سطح املاء.
من  نا�سع  ب�سجل  ال�سفينة  وتتمتع 
متنوعة  م�ساريع  تنفيذ  يف  النجاح 
حيث  الأو����س���ط،  ال�����س��رق  منطقة  يف 
قدمت خدمات دعم �سملت الفح�س 
جانب  اإىل  وال�����س��ي��ان��ة،  والإ����س���الح 
املائية  باملركبات  اخلا�سة  الأع��م��ال 

املُدارة بالتحكم عن ُبعد.
�سفينة  �سرفيور”  “�سفني  وتعترب 
خ��دم��ات حت��ت ���س��ط��ح امل����اء م��ن فئة 
“يف اإ�س 460 اإم كي 3” وامل�سممة 
“فيك-�ساندفيك  ���س��رك��ة  ق��ب��ل  م��ن 
حمل  ع��ل��ى  ق�����ادرة  وه���ي  ديزاين”، 
60 �سخ�ساً ويبلغ طولها الإجمايل 
اإىل  ت�سل  م��ع حمولة  م��راً   75.5

 ••  �أبوظبي-�لفجر:

العاملة  ���س��ف��ني،  اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة   
حت������ت م���ظ���ل���ة جم����م����وع����ة م����وان����ئ 
اأبوظبي، اأن وحدة الأعمال البحرية 
لها  ال���ت���اب���ع���ة  اأوف�سور”  “�سفني 

بهدف  دع��م  �سفينة  على  ا�ستحوذت 
حت�سني قدرات اخلدمات حتت �سطح 

املاء التي تقدمها جمموعة �سفني.
التي  اجل���دي���دة  ال�سفينة  ب��ن��اء  ومت 
عام  “�سفني �سرفيور”  ا�سم  حتمل 
دخولها  قبيل  و�ستخ�سع   ،2014

والح���ت���ب���ا����س احل��������راري، وزي�����ادة 
احلمل البيئي. 

للماء  “الحتاد  اإن  ���س��ال��ح  وق���ال 
مهمة  اأدواراً  تلعب  والكهرباء” 
ال���ق���ي���ادة يف هذا  روؤي�����ة  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
تعرب  ال��ت��ي  الأدوار  وه���ي  امل���ج���ال، 
اإدارة  ت��ق��ن��ي��ات  يف  ج��ه��وده��ا  ع��ن��ه��ا 
وتوفر  امل��ي��اه،  حتلية  يف  ال��ط��اق��ة 
ت�سمح  ال����ت����ي  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال���ب���ن���ي���ة 
النظيفة  الطاقة  اأنظمة  بانت�سار 
اخل�سراء  ال�سواحن  م�سروع  مثل 
للمركبات، ف�ساًل عن جهودها يف 
اإدارة موارد الطاقة وتر�سيخ ثقافة 
ت��ر���س��ي��د ال���س��ت��ه��الك، لف���ت���اً اإىل 
الوطنية،  اجل��ه��ود  تكامل  اأه��م��ي��ة 
القطاع  م����ع  ال����ت����ع����اون  وت���ع���زي���ز 
ع��ل��ى حتديات  ل��ل��ت��غ��ل��ب  اخل���ا����س 
حتقيق ال�ستدامة املن�سودة يف هذا 
اأن �ساحب  املجال.  جدير بالذكر 
اآل  ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 
اهلل” اعتمد خالل انعقاد منتدى 
دبي،  يف   2012 ال��ع��امل��ي  ال��ط��اق��ة 
للطاقة”  العاملي  “اليوم  م��ب��ادرة 
ال���ت���ي ت��ب��ن��اه��ا مم��ث��ل��و 54 دول����ة، 
اإ�سافة اإىل الأمم املتحدة، وجامعة 
الدول العربية، ومفو�سية الحتاد 
ختامه  يف  و�����س����در  الإف�����ري�����ق�����ي، 
“الطاقة  اإع��الن دبي حتت عنوان 
على  الت��ف��اق  مت  حيث  للجميع”، 
تخ�سي�س يوم 22 اأكتوبر من كل 
“اليوم  مبنا�سبة  لالحتفال  ع��ام 

العاملي للطاقة«. 

•• دبي-و�م

اجلهود  الإم�����������ارات  دول������ة  ت���ق���ود 

ال����ط����اق����ة  ق������ط������اع  يف  ال�����ع�����امل�����ي�����ة 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة وامل���ت���ج���ددة م���ن خالل 
وا�ستثماراتها  ا���س��رات��ي��ج��ي��ات��ه��ا 
ع����ام  ويف  ال�����ط�����اق�����ة؛  جم�������ال  يف 
عن  الإم���������ارات  اأع���ل���ن���ت   ،2021
لتحقيق  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  امل���ب���ادرة 
احل��ي��اد امل��ن��اخ��ي ب��ح��ل��ول 2050، 
 600 اأك������رث م����ن  وا����س���ت���ث���م���اره���ا 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  يف  دره���م  مليار 
لت�سبح   ،2050 حتى  واملتجددة 
بذلك اأول دولة يف منطقة ال�سرق 
الأو����س���ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا تطلق 

هذه املبادرة ال�سراتيجية. 
الإم�������ارات اجلهود  دول����ة  وت���دع���م 
الت�سدي  اإىل  ال���ه���ادف���ة  ال��ع��امل��ي��ة 
اإعالن  خ��الل  من  املناخي  للتغر 
القطاعات  ل���دع���م  ف��اع��ل��ة  ح���ل���ول 
امل���ح���ل���ي���ة م��ن��خ��ف�����س��ة ال���ك���رب���ون، 
وم�������������س������روع������ات رائ�������������دة ت����دع����م 
الدولة  وتطلعات  ا�سراتيجيات 
م�سدر  م��دي��ن��ة  م��ث��ل  امل�ستقبلية 
يف اأب��وظ��ب��ي، وجم��م��ع حم��م��د بن 
را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية 
يف دب�������ي؛ وحت���ت�������س���ن الإم����������ارات 
يف  متخ�س�سة  ع��امل��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ات 
جم���ال الق��ت�����س��اد الأخ�����س��ر مثل 
املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة 
اأبوظبي،  العا�سمة  يف  )اأي��ري��ن��ا( 
لالقت�ساد  ال���ع���امل���ي���ة  وامل���ن���ظ���م���ة 
الأخ�������س���ر يف دب�����ي، وغ���ره���ا من 

دبي  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  يف  امل�ستهدفة 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن  للحد 
خف�س  اإىل  هدفت  والتي   2021
بحلول   16% بن�سبة  النبعاثات 

عام 2021. 
املحربي،  اأح���م���د  ����س���ع���ادة  وق�����ال 
الأعلى  للمجل�س  ال���ع���ام  الأم�����ني 
املجل�س  ي�سعى   : دب��ي  يف  للطاقة 
الأعلى للطاقة يف دبي من خالل 
تعزيز  اإىل  ال��ع��امل��ي  ال��ط��اق��ة  ي���وم 
م���ف���ه���وم ت���وف���ر ال���ط���اق���ة واحل����د 
وذلك  الكربونية  النبعاثات  م��ن 
الكربوين  احل��ي��اد  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
مت��ا���س��ي��اً م���ع ا���س��رات��ي��ج��ي��ة دبي 
 2050 ال����ن����ظ����ي����ف����ة  ل����ل����ط����اق����ة 
الكربوين  احل��ي��اد  وا�سراتيجية 
لتوفر  دب������ي  لإم����������ارة   2050
الإنتاجية  ال��ق��درة  م��ن   100%
الطاقة  م�������س���ادر  م����ن  ل���ل���ط���اق���ة 

النظيفة بحلول العام 2050. 
علي،  اآل  ع���ث���م���ان  ����س���ع���ادة  وق������ال 
مياه  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
العاملي  اليوم  الإم����ارات:  وكهرباء 
لزيادة  رئ��ي�����س��ي��ة  ف��ر���س��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
ال����وع����ي ب���اأه���م���ي���ة احل����ف����اظ على 
املوارد الطبيعية، وتعزيز ا�ستخدام 
والنظيفة،  امل����ت����ج����ددة  ال���ط���اق���ة 
م�ستدام  م�������س���ت���ق���ب���ل  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
ل��الأج��ي��ال ال���ق���ادم���ة، م�����س��را اإىل 
الإمارات  وكهرباء  مياه  �سركة  اأن 
اأ�سا�سي يف دعم مبادرة  تقوم بدور 
لتحقيق  ال�سراتيجية  الإم���ارات 
احل��ي��اد امل��ن��اخ��ي ب��ح��ل��ول 2050، 
وذلك بت�سريع خطة انتقال الطاقة 

متنامية  جم���م���وع���ة  خ�����الل  م����ن 
م���ن امل�����س��اري��ع ال����رائ����دة ع��امل��ي��اً يف 
جمال الطاقة املتجددة والنظيفة 
التنا�سح  ب��ت��ق��ن��ي��ة  امل���ي���اه  وحت��ل��ي��ة 
على  الكربون،  منخف�سة  العك�سي 
الكربون من  اإزال���ة  يف  ي�سهم  نحو 

قطاع املاء والكهرباء. 
بدورنا  ف��خ��ورون  : نحن  واأ���س��اف 
يف ت��ع��زي��ز ري�����ادة دول����ة الإم������ارات 
النظيفة،  ال����ط����اق����ة  جم������ال  يف 
دولة  متكني  �سبيل  يف  معاً  ونعمل 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة من 
حتقيق طموحاتها ال�سراتيجية، 
وزيادة ح�سة الطاقة امل�ستدامة يف 
الدولة،  ال��ك��ل��ي يف  ال��ط��اق��ة  م��زي��ج 
مبتطلبات  ال��ن��ه��و���س  وم��وا���س��ل��ة 

املناخ وال�ستدامة. 
�����س����ع����ادة حم����م����د حممد  واأك�����������د 
للماء  “الحتاد  عام  مدير  �سالح، 
الإم�����ارات  دول����ة  اأن  والكهرباء” 
القيادة  ظ��ل  يف  امل��ت��ح��دة،  العربية 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد 
والتوجهات  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة، 
روؤية  عنها  تعرب  التي  احلكومية 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
تبواأت  اهلل”،  رع����اه  دب����ي،  ح��اك��م 
مكاناً قيادياً على اخلريطة العاملية 
النظيفة  ال���ط���اق���ة  جم�������الت  يف 
وامل�����س��ت��دام��ة، وم��وق��ع��اً ري���ادي���اً يف 
الأجيال  حلماية  املبذولة  اجلهود 
املقبلة من خماطر ا�ستنفاد املوارد، 

امل��وؤ���س�����س��ات ال����رائ����دة.  وت��ع��د دبي 
تطوير  يف  ال�����رائ�����دة  امل������دن  م����ن 
والبديلة  املتجددة  الطاقة  قطاع 
اإطار ا�سراتيجية دبي للطاقة  يف 
وا�سراتيجية   2050 النظيفة 
لإمارة   2050 الكربوين  احلياد 
القدرة  %100 من  لتوفر  دبي 
م���ن م�سادر  ل��ل��ط��اق��ة  الإن��ت��اج��ي��ة 
العام  ب��ح��ل��ول  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��ة 

 .2050
وي�سكل اليوم العاملي للطاقة الذي 
ك��ل عام  اأك��ت��وب��ر م��ن   22 ي�سادف 
فر�سة مهمة لت�سليط ال�سوء على 
به  ت�سطلع  ال���ذي  ال���رائ���د  ال����دور 
التحول  تعزيز  الإم����ارات يف  دول��ة 
ن���ح���و الع����ت����م����اد ع���ل���ى ال���ط���اق���ة 

املتجددة والنظيفة. 
وقال �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد 
الأعلى  املجل�س  رئي�س  مكتوم،  اآل 
اليوم  مبنا�سبة  دب���ي،  يف  للطاقة 
ل��ل��ط��اق��ة : حت��ر���س دولة  ال��ع��امل��ي 
بقيادة  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د 
حفظه اهلل، واأخيه �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل، على 
وتنويع  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��دام��ة  تعزيز 
املحوري  ل��دوره��ا  نظراً  م�سادرها 
ال���ن���م���و الق���ت�������س���ادي  يف مت���ك���ني 
العاملي  ال��ي��وم  وي��ه��دف  امل�����س��ت��دام، 
ل��ل��ط��اق��ة، ال���ذي ان��ط��ل��ق م��ن دولة 
ال��وع��ي حول  الإم������ارات، اإىل رف���ع 

الأولويات  مقدمة  يف  يجعلها  م��ا 
لدولة  ال�سراتيجية  والتوجهات 
الإمارات التي تقود اجلهود لتبني 
مل�سرة  الدافعة  البتكارات  اأح��دث 
مواجهة اآثار تغّر املناخ والتخفيف 

من الحتبا�س احلراري. 
وقال معايل �سعيد حممد الطاير، 
ن����ائ����ب رئ���ي�������س امل���ج���ل�������س الأع����ل����ى 
املنتدب  والع�سو  دب��ي،  يف  للطاقة 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
حمركاً  الطاقة  تعد  دب��ي:  وم��ي��اه 
القت�سادية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  رئ���ي�������س���اً 
والج����ت����م����اع����ي����ة، وت���������ويل دول�����ة 
الإم��ارات العربية املتحدة، يف ظل 
ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  القيادة 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد 
رئي�س الدولة حفظه اهلل، و�ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
دبي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
رعاه اهلل، اأولوية كربى ل�ستدامة 
العاملية  اجل���ه���ود  ودع�����م  ال��ط��اق��ة 
للتغر  ال��ت�����س��دي  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
امل��ن��اخ��ي م��ن خ���الل ح��ل��ول فاعلة 
لدعم القطاعات املحلية منخف�سة 
الكربون، وتنفيذ م�سروعات رائدة 
وتطلعات  ا���س��رات��ي��ج��ي��ات  ت��دع��م 

الدولة امل�ستقبلية. 
نعمل  دب���ي،  يف   : معاليه  واأو����س���ح 
املتجددة  الطاقة  ن�سبة  زي��ادة  على 
الطاقة  م��زي��ج  ���س��م��ن  وال��ن��ظ��ي��ف��ة 
اأه��������داف  م�����ع  يف دب�������ي مت����ا�����س����ي����اً 
ا�سراتيجية دبي للطاقة النظيفة 
احلياد  وا���س��رات��ي��ج��ي��ة   2050

الطاقة  م�������س���ادر  ت��ن��وي��ع  اأه���م���ي���ة 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ن�����س��ب��ة  وزي������ادة 
تطوير  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��ن��ظ��ي��ف��ة، 
وطنية  وا�سراتيجيات  �سيا�سات 
وت�سهم  امل�ستدامة  التنمية  تدعم 
وا�ستخدام  اإن���ت���اج  ك���ف���اءة  رف���ع  يف 
ال���ط���اق���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال����ت����وازن بني 
البيئة للحد من  التنمية وحماية 
حق  على  للحفاظ  املناخي  التغر 
الأجيال القادمة يف العي�س يف بيئة 

نظيفة و�سحية واآمنة. 
وق�����ال م���ع���ايل ���س��ه��ي��ل ب���ن حممد 
فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة 
وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة : ل����دى دول���ة 
الإمارات خططا م�ستقبلية لتنويع 
م�����س��ادر ال��ط��اق��ة وال��ت��ح��ول نحو 
النووية،  �سيما  ل  منها،  النظيفة 
واإن ت�سغيل )حمطة براكة للطاقة 
عجلة  �سيدفع  ال�سلمية(  النووية 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول 
الأم���ام، وهي  اإىل  الدولة قدماً  يف 
وم��ه��م��ة ل�ستدامة  ك��ب��رة  خ��ط��وة 
ال��ط��اق��ة وت��ن��وع��ه��ا واأم��ن��ه��ا لعقود 

مقبلة. 
الحتفال  مبنا�سبة  معاليه،  واأك��د 
ب���ال���ي���وم ال���ع���امل���ي ل��ل��ط��اق��ة، ال���ذي 
ي�����ت�����زام�����ن م������ع ظ����������روف دول����ي����ة 
قطاع  ع���ل���ى  حت�����دي�����ات  ف���ر����س���ت 
ال��ط��اق��ة و���س��ال���س��ل اإم����داداه����ا، اأن 
الأمد  ط��وي��ل  نهجاً  تتبع  ال��دول��ة 
الطاقة  مل�����س��ت��ق��ب��ل  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
وخف�س النبعاثات ال�سادرة منه. 

ونوه اإىل اأن الطاقة النظيفة ركيزة 
ال�ستدامة،  رك��ائ��ز  م��ن  اأ���س��ا���س��ي��ة 

دبي  لإم������ارة   2050 ال���ك���رب���وين 
ال���ق���درة  م����ن   100% ل���ت���وف���ر 
م���ن م�سادر  ل��ل��ط��اق��ة  الإن��ت��اج��ي��ة 
العام  ب��ح��ل��ول  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��ة 
2050.  وقال اإن اأهم م�سروعات 
تنفذها  ال��ت��ي  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��ة 
جممع  دب���ي،  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة 
مكتوم  اآل  را������س�����د  ب�����ن  حم����م����د 
م�ساريع  اأك��رب  ال�سم�سية،  للطاقة 
واحد  موقع  يف  ال�سم�سية  الطاقة 
نظام  وف��ق  ال��ع��امل،  م�ستوى  على 
اإنتاجية  وب��ق��درة  امل�ستقل،  املنتج 
ميجاوات   5000 اإىل  ���س��ت�����س��ل 
املحطة  وم�سروع   ،2030 بحلول 
الطاقة  ب��ت��ق��ن��ي��ة  ال���ك���ه���روم���ائ���ي���ة 
با�ستخدام  حتا،  يف  املخزنة  املائية 
امل�سروع  وه����و  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��ة 
الأول من نوعه يف منطقة اخلليج 
“الهيدروجني  وم�سروع  العربي، 
الذي د�سنته الهيئة يف  الأخ�سر” 
جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ويعد  دب���ي،  يف  ال�سم�سية  للطاقة 
امل�سروع التجريبي الأول من نوعه 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
ن�سبة  اأن  اإىل  م�����س��را  اإف��ري��ق��ي��ا، 
القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة 
اإجمايل  من   12.1% نحو  تبلغ 
اأن  م��زي��ج الطاقة يف دب���ي، وت��وق��ع 
ت�سل اإىل نحو %14 بداية العام 

اجلاري. 
اأ�سهمت  اأن هذه اجلهود  اإىل  ونوه 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  خف�س  يف 
يف دبي بن�سبة بلغت %21 يف عام 
الن�سبة  بذلك  لتتخطى   ،2021
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املال والأعمال

م��ون��ري��ال يف ك��ن��دا ع��ل��ى هام�س 
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  اج��ت��م��اع��ات 
املدين  ال��ط��ران  ملنظمة   41 ال���� 
ال��دويل، حيث مت ت�سليط ال�سوء 
ال����رائ����دة التي  امل�����س��اه��م��ات  ع��ل��ى 
قدمتها مطارات دبي �سمن قطاع 
العديد  اإط�����الق  ع���رب  ال���ط���ران 
الهادفة  اخل�سراء  امل��ب��ادرات  م��ن 
البيئية.  ال���س��ت��دام��ة  تعزيز  اإىل 
ا�ستبدال  املبادرات  هذه  وتت�سمن 
كهربائي  م�����س��ب��اح  األ�����ف   150
امل�سافرين  م���ب���اين  يف  ت��ق��ل��ي��دي 
واإ������س�����ارات الإن�������ارة الأر����س���ي���ة يف 
املمرات مب�سابيح LED موفرة 
تعتمد على الطاقة الهجينة وذات 
تركيب  عن  ف�ساًل  عالية،  كفاءة 

•• دبي-�لفجر:

اجلهة  دب�������ي،  م�����ط�����ارات  ح�������ازت 
املُ�������س���غ���ل���ة ل���ك���ل م����ن م���ط���ار دبي 
دبي  وم����ط����ار   DXB ال�������دويل 
DWC، على  ���س��ن��رال  وورل���د 
ج��ائ��زة ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
اأف�سل  ل��ف��ئ��ة  ل��ل��ط��ران  ال��ع��امل��ي��ة 
الطران  يف  ا���س��ت��دام��ة  ب��رن��ام��ج 
تقديراً  وذل��ك  البيئة،  معيار   –
حتقيق  نحو  املتوا�سلة  جلهودها 
ا�ستدامة يف قطاع  اأكرث  م�ستقبل 

الطران العاملي.
حفل  خ���الل  اجل���ائ���زة  ت�سليم  مت 
ب��ح�����س��ور ممثلي  اأق����ي����م  خ���ا����س 
جمتمع الطران الدويل يف مدينة 

 15 ال�سم�سية من  الطاقة  األ��واح 
األف لوحة يف مبنى امل�سافرين 2 
 ،DXB يف م��ط��ار دب���ي ال����دويل 
وال��ذي يعد الأك��رب على م�ستوى 
جميع املطارات يف منطقة ال�سرق 

الأو�سط.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ق����ال ع��م��ر بن 
التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب  ع���دي، 
والبنية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل�������س���وؤون 
دب�����ي:  م������ط������ارات  ال���ت���ح���ت���ي���ة يف 
جائزة  على  بح�سولنا  “�سعداء 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
يعك�س  ل���ل���ط���ران، مب���ا  ال��ع��امل��ي��ة 
م��ك��ان��ت��ن��ا امل��رم��وق��ة ���س��م��ن قطاع 
الفاعلة  وم�ساهماتنا  ال��ط��ران 
العاملي  الطران  جمتمع  دعم  يف 

والتزامنا بدفع م�سرته الريادية 
ا�ستدامة،  اأك����رث  م�ستقبل  ن��ح��و 
مب�����ا ي���ت���م���ا����س���ى م�����ع الأه����������داف 
ال�سراتيجية طويلة الأمد التي 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأطلقتها 

املتحدة ب�ساأن املناخ.« 
اأطلقت “جائزة ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم العاملية للطران” 
تكرمي  ب��ه��دف   ،2016 ع����ام  يف 
واإبراز اإ�سهامات الدول واملنظمات 
�سناعة  جن�������اح  يف  والأف����������������راد 
الطران، اإمياناً من قيادة الدولة 
الطران  قطاع  باأهمية  الر�سيدة 
الطران  منظمة  مل��ب��ادرة  ودع��م��اً 
املدين الدويل “عدم ترك الدول 

خلف الركب«.

وت��ت�����س��م��ن ال������دورة ال��ث��ان��ي��ة من 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  “جائزة 
للطران”  ال��ع��امل��ي��ة  م��ك��ت��وم  اآل 

ثالث فئات رئي�سية هي: 
لل���دول  خم�����س�����س�����������������ة  ف��ئ��������������������ة 
امل�����س�����������������اه��م��ة يف ت���وف���ر امل������وارد 
ال��داع��م��ة ل��ل��دول الأخ����رى وذلك 
والفئة  لتحقيق اأهداف “اإيكاو”، 
ا�ستدامة  برنامج  لأف�سل  الثانية 
يف الطران، وت�سمل معيار البيئة 
واملعيار الجتماعي والقت�سادي، 
الثالثة  ال��ف��ئ��ة  ت��خ��ت�����س  ح���ني  يف 
وت�ستهدف  الأكادميية،  بالبحوث 
ج������ه������ود ال�����ب�����ح�����ث وال����ت����ط����وي����ر 
العالقة  ذات  ال��ت��ق��ن��ي�����������������������ات  يف 

بالطران.

مطارات دبي حت�سد »جائزة ال�سيخ حممد بن را�سد
 العاملية للطريان« لفئة اأف�سل برنامج ا�ستدامة يف الطريان

»بيانات« تعلن عن �سعر العر�س لل�سهم الواحد وبدء االكتتاب العام االأويل 
•• �أبوظبي-و�م

وم�سجلة  عامة حم��دودة  “ �سركة  �سي  ال  بي  اي  اي��ه  “بيانات  �سركة  اأعلنت 
اأم�س، عن �سعر العر�س لل�سهم الواحد وفتح فرة  اأبوظبي العاملي،  يف �سوق 
الكتتاب يف طرحها العام الأويل )“الكتتاب العام” اأو “العر�س”( يف ال�سوق 

 .)»ADX«( الأول ببور�سة اأبوظبي لالأوراق املالية
 25 تغلق يف  اأن  على  الطرح  الت�سجيل لالكتتاب يف  ف��رة  فتح  اأم�س  وب��داأت 
لل�سهم  دره��م   1.10 بقيمة  العر�س  �سعر  حتديد  مت  وق��د   .2022 اأكتوبر 
اإماراتي  دره��م  628 مليون  يقارب من  ما  ال�سركة  توقع جمع  ال��واح��د، مع 
املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �سوق  يف  الأ�سهم  اإدراج  و�سيتم  الكتتاب.  نهاية  عند 
بتاريخ 31 اأكتوبر 2022.  وتعتزم ال�سركة طرح 571.428.572 �سهماً 
اأ�سهم ال�سركة يف تاريخ  %22.22 من راأ�س مال  لالكتتاب العام )ما ميثل 

�سنوًيا  الإي���رادات  من  دولر  مليار   266 من  يقارب  ما  ليك  �سيلفر  �سركات 
تقوم  العامل، حيث  م�ستوى  على  �سخ�س  األ��ف   591 يقارب من  ما  وتوظف 
�سيلفر ليك باأول ا�ستثمار لها يف �سركة يتم اإدراجها يف �سوق اأبوظبي لالأوراق 

املالية من خالل اكتتاب �سركة بيانات. 
ا�ستثماراتها  اأك��رب  من  الكتتاب  يف  القاب�سة  العاملية  ال�سركة  ا�ستثمار  ويعد 
العاملية  ال�سركة  واأ�س�ست  ال�سطناعي،  بالذكاء  تعمل  تكنولوجية  �سركة  يف 
القاب�سة يف عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال 
الأكرث  املدرجة  القاب�سة  ال�سركة  لت�سبح  ومن��ت  الإم���ارات  يف  النفطية  غر 
تاريخ  دره��م يف  مليار   619 يبلغ  �سوقي  �سقف  الأو�سط مع  ال�سرق  قيمة يف 
ال�ستدامة  م��ب��ادرات  تنفيذ  اإىل  ال�سركة  ت�سعى  حيث   ،2022 يونيو   30
والبتكار والتنويع القت�سادي عرب ما يعد اأحد اأكرب تكتالت املنطقة، و ت�سم 
وت�سعى  موظًفا،  و52345  جهة   372 من  اأكرث  القاب�سة  العاملية  ال�سركة 

الإدراج( ب�سعر العر�س. واعتبارا من تاريخ الإدراج، وب�سرط الكتتاب الكامل 
من   77% بن�سبة  امل��ح��دودة  القاب�سة   42 جي  �ستحتفظ  الطرح،  اأ�سهم  يف 
كٍل من  ا�سراتيجي مع  ا�ستثمار  اتفاقيات  ال�سركة  واأبرمت  ال�سركة.   اأ�سهم 
مبوجبها  التزم  والتي   ،)»IHC«( القاب�سة  العاملية  وال�سركة  ليك  �سيلفر 
درهم   1.10 نف�سه  بال�سعر  ال��ط��رح  يف  اأ�سهم  ب�سراء  بقيامهم  امل�ستثمرين 
لل�سهم املتاح مل�ستثمري التجزئة واملحرفني الآخرين الراغبني بامل�ساركة يف 
العاملية  وال�سركة  ليك  �سيلفر  ثقة  ال�سراتيجية  التفاقيات  وتعزز  الطرح، 
42 واأبوظبي ،  اآخرين يف �سركة بيانات وجي  القاب�سة وم�ستثمرين دوليني 

وتفتح فر�ساً ملزيد من التعاون وتطوير الأعمال. 
، مع  التكنولوجي  ال�ستثمار  رائ��دة يف جمال  �سركة عاملية  و�سيلفر ليك هي 
اأكرث من 92 مليار دولر من الأ�سول املجمعة حتت الإدارة وراأ�س املال امللزم 
وفريق من املهنيني مقرها يف اأمريكا ال�سمالية واأوروبا واآ�سيا، وتدر حمفظة 

ذلك  يف  مبا  القطاعات،  من  متزايد  ع��دد  عرب  حيازاتها  وتنويع  تو�سيع  اإىل 
العقارات، الزراعة، الرعاية ال�سحية، الأغذية وامل�سروبات، املرافق، ال�سناعات، 

التكنولوجيا والت�سالت والتجزئة والرفيه والأ�سول. 
واأفادت “�سركة بيانات” عن اإيرادات بلغت 366.7 مليون درهم للعام املايل 
2021 بزيادة على اأ�سا�س �سنوي بن�سبة %48 مقارنة مع 247.8 مليون 
درهم لعام 2020. وبلغ الهام�س الإجمايل لبيانات %48 يف 2021 مقابل 
وال�سرائب  الفوائد  احت�ساب  قبل  الأرب���اح  ارتفعت  فيما   ،2020 يف   46%
وال�ستهالك واإطفاء الدين من 76.7 مليون درهم يف 2020 اإىل 104.7 
�سنوي.  اأ�سا�س  على   37% بن�سبة  زي��ادة  ميثل  ما   ،2021 يف  دره��م  مليون 
الت�سعة  الأ�سهر  لفرة   30% اإىل  بيانات  ل�سركة  ال�سايف  الهام�س  وارت��ف��ع 
من  نف�سها  للفرة   22% م��ن  ارت��ف��اع��اً   2022 �سبتمرب   30 يف  املنتهية 

 .2021

�سبتمرب   30 يف  دره�������م  م���ل���ي���ون 
2022 مقارنة ب� 130.15 مليون 

درهم يف بداية العام. 
جي  اإ���س  اإي��ه  جمموعة  �سجلت  كما 
اأرباحها  اأع��ل��ى  الإم����ارات  �ستاليونز 
ال�سركة  ق���ال���ت  و  الإط�������الق،  ع��ل��ى 
�ستتجاوز  اأن���ه���ا  ال���ع���ام  ه����ذا  م��ط��ل��ع 
ارتفعت  اأن��ه��ا  ال�����س��وق. كما  ت��وق��ع��ات 

•• �أبوظبي-و�م

لي�س”  “اإيزي  ����س���رك���ة  اأع����ل����ن����ت 
التنقل،  ح����ل����ول  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
القاب�سة  العاملية  لل�سركة  والتابعة 
و  املالية  نتائجها  اأبوظبي،  ومقرها 
قرارات اجتماع جمل�س الإدارة للربع 
م�سجلة   ،2022 ع���ام  م��ن  ال��ث��ال��ث 
ارتفاًعا بن�سبة 32% يف �سايف الربح 
منذ بداية العام و بارتفاع 17% عن 

تقديرات ال�سوق. 
وح���ق���ق���ت اإي�������زي ل��ي�����س ����س���ايف ربح 
م�ستقل قدره 32.73 مليون درهم 
يف الأ�سهر الت�سعة الأوىل من ال�سنة 
امل��ال��ي��ة احل��ال��ي��ة، وه��واأع��ل��ى بن�سبة 
من  نف�سها  بالفرة  مقارنة   %32
اإجمايل  بلغ  ، يف حني  املا�سي  العام 
املنتهي  الثالث  الربع  يف  الإي����رادات 
يف �سبتمرب 156.11 مليون درهم 
مقارنة ب� 103.99 مليون درهم يف 

الفرة نف�سها من العام ال�سابق. 
و تو�سعت ال�سركة يف �سوقها املحلية، 
 30 اإىل  ل���ل���و����س���ول  ت�����س��ع��ى  ح���ي���ث 
ن���اري���ة ب��ح��ل��ول نهاية  األ����ف دراج�����ة 

ي�����س��اع��ف حجم  2022، مم��ا  ع���ام 
ولقد  ال�سابق،  العام  عن  اأ�سطولها 
ن���ادي  55% م���ن  ا���س��ت��ح��وذت ع��ل��ى 
للقوارب  ن��ادي  اأك��رب  الكابن كلوب، 
يف الإمارات بقيمة 70 مليون درهم 
، كخطوة نحو تنويع حلول التنقل. 
بن�سبة  الأ����س���ول  اإج���م���ايل  وارت���ف���ع 
 249.58 اإىل  ل��ت�����س��ل   %91.7

مقارنة   %219 م��ن  اأك����رث  بن�سبة 
املا�سي،  ال��ع��ام  م��ن  نف�سها  بالفرة 
درهم  م���الي���ني   108 اإىل  ل��ت�����س��ل 
وح�������س���دت امل����ك����اف����اآت م����ن وح�����دات 
لالأداء  التابعة  وال�سركات  الأع��م��ال 
ال����ق����وي.  وق����ال م��ط��ر ���س��ه��ي��ل علي 
اليبهوين، رئي�س جمل�س اإدارة ايزي 
اأداوؤن��ا خالل الربع  “يو�سح  لي�س : 
ومرونتنا  ق��وت��ن��ا  ا���س��ت��م��رار  ال��ث��ال��ث 
اإيزي  ك���ان من��و  اأع��م��ال��ن��ا.  يف جميع 
ل��ي�����س ه����ذا ال���رب���ع ق���وي���اً ل��ل��غ��اي��ة يف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  ���س��وق 
التقليدية  ال��ت��و���س��ي��ل  اأ����س���واق  ع��رب 
اإي��زي لي�س  واجل��دي��دة«.  و�ستفتتح 
فروعا حملية لها يف اململكة العربية 
ال�سعودية والبحرين قبل نهاية هذا 
العام، م�ستهدفة ح�سة 10% بحلول 
نهاية عام 2023 من �سوق اململكة 
العربية ال�سعودية، والتي تبلغ حالًيا 
�سهرًيا.  ت�سليم  عملية  مليون   36
على  ال����س���ت���ح���واذ  اإىل  ت���ه���دف  ك��م��ا 
ال��ب��ح��ري��ن بحلول  ���س��وق  م��ن   %10
حالًيا  ت��وظ��ف  ح��ي��ث   ،2025 ع���ام 

25000 دراجة نارية للتو�سيل. 

االإمارات ت�سارك الأول مرة يف معر�س �سيتك يف اليابان 

مليار درهم الودائع االدخارية يف القطاع امل�سريف بنهاية اغ�سط�س  249.6

الدولية حيث تعترب دولة الإمارات رائدة التكنولوجيا يف ال�سرق الأو�سط. 
يوا�سل حجم  اليابان حيث  مع  را�سخة  بعالقات  الإم���ارات  دول��ة  وترتبط 
125.2 مليار درهم يف العام  اإذ بلغ  التبادل التجاري بني البلدين منوه، 
2021. وت�سكل امل�ساركة يف معر�س �سيتك فر�سة مثالية لتعزيز ال�سراكة 
بني البلدين«. وبالتوازي مع املعر�س، �سارك وفد ر�سمي يف اجتماعات مع 
القيادات القت�سادية والتكنولوجية يف اليابان �سم كل من م�سعود رحمة 
جمل�س  وع�سو  واليابان،  الإم���ارات  بني  ال�سداقة  جمعية  ممثل  امل�سعود، 
اإدارة غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي ورئي�س جمل�س اإدارة جمعية الإمارات 
اأع�ساء  ماغنو�س  وك��ارل  العامري،  خديجة  ود.  امل��ب��ادري��ن،  للم�ستثمرين 
اأبوظبي، واملهند�س خليفة اجلزيري ال�سحي م�ست�سار  اإدارة غرفة  جمل�س 
الزعابي مدير  وال�سيد حمد  القت�ساد،  وزارة  التجارية يف  ال�سوؤون  قطاع 
واملهند�س  اأبوظبي،   - القت�سادية  التنمية  دائرة  املعلومات يف  تقنية  اإدارة 
خالد الكعبي مهند�س اأمن املعلومات يف دائرة البلديات والنقل يف اأبوظبي.  
وكان الوفد برئا�سة ال�سيد م�سعود رحمة امل�سعود قد التقى �سابقاً مع �سعادة 
�سهاب اأحمد الفهيم، �سفر دولة الإمارات لدى اليابان، حيث اأكد �سعادته 
متانة العالقات بني الإمارات واليابان، و�سكر الوفد على هذه املبادرة التي 
العالقات  على  عاماً  خم�سني  مب��رور  البلدين  احتفالت  مع  تزامناً  تاأتي 

الدبلوما�سية التي بداأت يف مايو 1972.

�سنوي  اأ�سا�س  على  ب��زي��ادة  املا�سي  اأغ�سط�س  نهاية  دره��م  مليار   895.8
مليار   787.69 مقابل  دره��م  مليار   108.15 تعادل   13.7% بن�سبة 

درهم يف اأغ�سط�س2021.
و زادت الودائع حتت الطلب خالل الأ�سهر الثمانية الأوىل من العام اجلاري 
بنحو %5.64 اأو ما يعادل 47.8 مليار درهم مقارنة بنحو 848.04 

مليار درهم يف نهاية العام املا�سي.
574.9 مليار  اإىل  ال��ودائ��ع لأج��ل  امل��رك��زي، و�سلت  امل�سرف  ن�سرة  ووف��ق 
 7.5% بن�سبة  �سنوي  اأ�سا�س  على  ب��زي��ادة  املا�سي  اأغ�سط�س  نهاية  دره��م 
زادت خالل  2021، فيما  اأغ�سط�س  534.8 مليار درهم يف  مقابل نحو 
الثمانية اأ�سهر الأوىل من العام اجلاري بنحو %7.75 مقابل 533.57 

مليار درهم يف نهاية العام املا�سي.

•• �أبوظبي- �لفجر

ا�ستثنائية  م�ساركة  “�سيتك”  املتقدمة  للتقنيات  امل�سرك  املعر�س  �سهد 
افتتح  وال��ذي  الأوىل،  للمرة  الإماراتية  التكنولوجية  ال�سركات  من  لعدد 

اأبوابه يف 18 ال�سهر اجلاري مب�ساركة عمالقة التكنولوجيا يف العامل.
وُيعترب �سيتك اأكرب معر�س وموؤمتر لتكنولوجيا املعلومات والإلكرونيات 
يف اليابان، وُيقام يف �سهر اأكتوبر من كل عام وي�سكل من�سة مثالية ل�سركات 
املبتكرة،  تقنياتها  اأحدث  ل�ستعرا�س  الإلكرونيات  وت�سنيع  التكنولوجيا 

ف�ساًل عن ت�سليط ال�سوء على م�ستقبل التكنولوجيا الإلكرونية.
 وخالل زيارته جلناح دولة الإم��ارات يف معر�س �سيتك، قال �سعادة �سهاب 
اأحمد الفهيم، �سفر دولة الإمارات لدى اليابان اأن م�ساركة دولة الإمارات 
لكربيات  ملتقى  باعتباره  بالغة  باأهمية  حتظى  الأوىل  للمرة  املعر�س  يف 
ال�سركات التكنولوجية من خمتلف دول العامل، وتعترب م�سدر فخر كونها 
ُت�سهم يف بناء ج�سور التعاون وت�سليط ال�سوء على ريادة قطاع التكنولوجيا 
ال�سيد م�سعود رحمة  امل�ساركة، قال  الإم��ارات«. وتعليقاً على هذه  يف دولة 
جمل�س  وع�سو  واليابان،  الإم���ارات  بني  ال�سداقة  جمعية  ممثل  امل�سعود، 
اإدارة غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي ورئي�س جمل�س اإدارة جمعية الإمارات 
للم�ستثمرين املبادرين: “فخورون بتواجد ال�سركات الإماراتية يف املحافل 

•• �أبوظبي-و�م:

 ارتفعت الودائع الدخارية يف القطاع امل�سريف بالدولة - با�ستثناء الودائع 
بني البنوك - اإىل 249.65 مليار درهم يف نهاية اأغ�سط�س املا�سي بزيادة 
على اأ�سا�س �سنوي بنحو 17.02 مليار درهم اأو ما ن�سبته %7.3 مقابل 
نحو 232.64 مليار درهم يف اأغ�سط�س 2021، وفق اأحدث اإح�سائيات 

م�سرف الإمارات املركزي.
الثمانية  الأ�سهر  زادت خالل  الودائع الدخارية  اأن  الإح�سائيات  واأظهرت 
الأوىل من العام اجلاري بن�سبة %3.2 مقابل نحو 241.82 مليار درهم 

يف نهاية العام املا�سي 2021، بزيادة تعادل 7.83 مليار درهم.
اإىل  ارتفعت  الطلب  حتت  الودائع  اأن  املركزي  امل�سرف  اإح�سائيات  وبينت 

مليون درهم اإيرادات »�سركة اإيزي لي�س« خالل 9 اأ�سهر   32.73

اأراَد تختتم بنجاح اإ�سدار �سكوك بقيمة 100 مليون دوالر اأمريكي 
•• �ل�سارقة-و�م

بنجاٍح  ال��ع��ق��اري  ل��ل��ت��ط��وي��ر  اأراَد(   ( ���س��رك��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
دولر  مليون   100 بقيمة  ال�سكوك  لإ���س��دار  �سفقة 
اإ�سدار  امل��ا���س��ي يف  ي��ون��ي��و  اأم��ري��ك��ي ع��ق��ب جن��اح��ه��ا يف 
اأمريكي  دولر  مليون   350 وبقيمة  الأوىل  �سفقتها 
املالية حيث  ل��الأوراق  اإدراجها يف �سوق لندن  والتي مت 
بعائد  للدولر  �سنتاً   99 عند  ال�سكوك  ت�سعر  ج��رى 

 .% ا�ستثماري يبلغ 8.386 
خم�سة  مل��دة  القيا�سية  ال�سكوك  اإ���س��دار  ت�سنيف  ومت 
اأع��وام من فئة )RegS( بدرجة )BB-( من جانب 
موؤ�س�سة  ج��ان��ب  م��ن   )B1( ودرج����ة  فيت�س  موؤ�س�سة 

موديز. 
للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س  اخل�سيبي  اأحمد  وق��ال 
�سريعة  وت��رة  على  التو�سع  اأراَد  توا�سل   :  ) اأراَد   ( يف 
متا�سياً مع ا�سراتيجية النمو الطموحة التي تتبناها 
ال�سركة وبناًء على ذلك فقد اتخذنا قراراً بال�ستفادة 
الذي  املال  راأ���س  لتاأمني  املنا�سب  بال�سكل  الأ�سواق  من 

ي�سمن بقاءنا على امل�سار ال�سحيح. 
واأ�ساف : متثل ال�ستجابة ال�ستثنائية وحجم الكتتاب 
املال  اأ�سواق راأ�س  الكبر الذي حظيت به ال�سفقة من 
املدين عالمة اأخرى على مدى ثقة امل�ستثمرين بزخم 
النمو الهائل الذي حققته اأراَد وعلى الآفاق امل�ستقبلية 
على  بقدرتنا  م�سرورون  ونحن  ال�سركة  ل��دى  املب�ّسرة 
اإغالق هذا الإ�سدار خالل وقٍت تت�سم الأ�سواق العاملية 

فيه بعدم الو�سوح والذي ي�سر مرة 
التي  الإيجابية  الأ���س��داء  اإىل  اأخ��رى 
ال�ستثماري  م��ق��رح��ن��ا  ب��ه��ا  يحظى 
وال����ق����وة  امل���م���ي���زة  الإدارة  و����س���ج���ّل 

الئتمانية التي تتمتع بها ال�سركة. 
وق��د �سهد ه��ذا الإ���س��دار طلباً كبراً 
م��ن ج��ان��ب الأ����س���واق امل��ال��ي��ة العاملية 
اأمريكي  دولر  مليون   185 وبواقع 
من طلبات الكتتاب و�سيتم ا�ستخدام 
لتمويل  ال�������س���ك���وك  ه�����ذه  ع����ائ����دات 
الأغ����را�����س ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��رك��ة ودعم 
حالياً.   القائمة  اأراَد  م�ساريع  تطوير 

امل�سركني  ال��رئ��ي�����س��ي��ني  امل��دي��ري��ن  ق��ائ��م��ة  وت�����س��م��ن��ت 
ومدراء الكتتاب لعملية الإ�سدار كاًل من بنك �ستاندرد 
ت�سارترد والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك اإت�س اإ�س 
بي �سي وبنك اأبوظبي التجاري وبنك امل�سرق وم�سرف 
وبنك  لال�ستثمار  كامكو  و�سركة  الإ�سالمي  ال�سارقة 
وربة.  وكانت ) اأراَد ( قد ح�سلت يف مايو املا�سي وللمرة 
جانب  م��ن  مرتفعة  ائتمانية  ت�سنيفات  على  الأوىل 
 )B1( درج��ة  من  العامليتني  وفيت�س  موديز  موؤ�س�ستي 
و)B+( على التوايل مع نظرة م�ستقبلّية م�ستقّرة من 

كال املوؤ�س�ستني. 
2017 واأطلقت منذ ذلك  اأعمالها يف  اأراَد (  وب��داأت ) 
معاير  �سياغة  اأع��ادت  ناجحة  م�ساريع  ثالثة  احل��ني 
اإجمالية  وبقيمة  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  الع�سرية  احلياة 
العام  من  يناير  يف  واأعلنت  دره��م،  مليار   33.5 بلغت 
احلايل �سراء قطعة اأر�س �ساطئية كربى �سمن م�سروع 
نخلة جمرا الأيقوين يف دبي وذلك متا�سياً مع م�ساعي 

ال�سركة املعلنة للتو�سع يف اأ�سواٍق جديدة. 
جديٌر بالذكر اأن ) اأراَد ( ت�سعى لتحقيق زيادة يف قيمة 
 25% بن�سبة   2022 ع���ام  خ���الل  امل��ب��اع��ة  ع��ق��ارات��ه��ا 
لت�سل اإىل 3 مليارات درهم كما تعتزم اإكمال 4،000 
وحدة �سكنية خالل هذا العام وباعت ال�سركة يف املجمل 
قرابة 11،000 وحدة �سكنية منذ انطالقها وبقيمة 
تزيد عن 8 مليارات درهم ، وقد اأكمل املطّور العقاري 
27،500 منزل  وج��ود  2،600 منزل مع  الآن  حتى 

اآخر قيد الإن�ساء حالياً. 

احتاد الغرف يبحث اآليات تعزيز عالقات القطاع اخلا�س مع بيالرو�سيا
•• دبي-و�م:

 اأك����د ح��م��ي��د حم��م��د ب��ن ���س��امل، الأم����ني ال��ع��ام لحت����اد غ���رف التجارة 
امل�ستمر  و�سعيه  الماراتي  الأعمال  بالدولة، حر�س جمتمع  وال�سناعة 
على ا�ستك�ساف الفر�س مع نظرائه البيالرو�س، داعياً اأ�سحاب الأعمال 
الواعدة  القطاعات  يف  الفر�س  ا�ستغالل  اإىل  البيالرو�س  وامل�ستثمرين 
واخلدمات  املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�سناعة  مثل  الإم����ارات  دول��ة  يف 
التي  ال�سراكات  من  املزيد  لعقد  وال�سحن،  النقل  قطاع  يف  اللوج�ستية 

تخدم اقت�ساد البلدين ال�سديقني.
و�سدد ابن �سامل، خالل لقاءه �سعادة اأندري لوتي�سينوك �سفر جمهورية 
العام،  القن�سل  لزاري���ف  ايفغيني  بح�سور  ال��دول��ة،  ل��دى  بيالرو�سيا 
على  ال��غ��رف،  باحتاد  القت�سادية  الإدارة  مدير  القيزي  جامع  واأح��م��د 
للنهو�س  ال�سديقني،  البلدين  بني  العالقات  وتطور  ا�ستثمار  �سرورة 
بالعالقات التجارية والرتقاء بها للم�ستويات التي يتطلع اإليها اأ�سحاب 
الأعمال يف كال اجلانبني وذلك �سمن الإمكانات املتاحة، موؤكداً اأن احتاد 
غرف الإمارات لن يدخر جهدا يف �سبيل تطوير عالقات القطاع اخلا�س 
وزيادة منو التبادلت التجارية بني البلدين وتذليل خمتلف التحديات 

التي تواجه ذلك. 
املنتجات  ت���وزي���ع  لإع�����ادة  م���رك���زا  الم������ارات  دول����ة  ت��ك��ون  اأن  اإىل  ودع����ا 
البيالرو�سية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي والدول العربية و�سمال 
اإفريقيا، وذلك ملا تتمتع به دولة الإمارات من موقع جغرايف مهم كنقطة 
التقاء جتارية دولية، وخربات اأكادميية مدربة يف جميع جمالت العمل 

التجاري، وما تقدمه من ت�سهيالت وحوافز للم�ستثمرين.
وب��ح��ث الإج��ت��م��اع اأي�����س��ا، ع���دداً م��ن ال����روؤى والتو�سيات ال��ت��ي ج��اء بها 
جمل�س الأعمال الإماراتي البيالرو�سي والتي ا�ستهدفت تقوية وتنمية 
حجم التبادلت التجارية بني البلدين ال�سديقني، والدعوة اإىل تكثيف 
زيادة تبادل الزيارات بني الوفود القت�سادية، واإقامة خمتلف الفعاليات 

امل�سركة بني اجلانبني للتعريف بالفر�س ال�ستثمارية املتوفرة.

من جانبه، اأعرب �سفر جمهورية بيالرو�سيا، عن �سكره وتقديره للدور 
القطاع اخلا�س  الإم���ارات يف متكني  غ��رف  يبذله احت��اد  ال��ذي  الفاعل 
الإماراتي، وملا يقوم به من اأدوار وجهود فاعلة لتطوير عالقات ال�سراكة 

القت�سادية بني الإمارات وبيالرو�سيا.
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•• �أبوظبي-و�م 

كاأ�س  الأوروبية بطولة  القارة  ا�ستعادت  ن�سختني متتاليتني خارجها،  بعد 
العامل اإىل مالعبها من خالل الن�سخة ال�21 التي ا�ست�سافتها رو�سيا يف 

وتوج املنتخب الفرن�سي بلقبها.   2018
وبداأت عملية التقدم مبلفات ال�ست�سافة لهذه الن�سخة يف مطلع 2009، 
وبداأت ب� 9 ملفات، لكن املك�سيك واإندوني�سيا ان�سحبا مبكرا ثم تراجعت كل 
من اأ�سراليا واليابان والوليات املتحدة لتظل 4 ملفات اأوروبية مقدمة 
واآخر م�سرك  اإجنلرا ورو�سيا وملف م�سرك بني هولندا وبلجيكا  من 

بني الربتغال واإ�سبانيا. 
وقبل عملية الت�سويت، التي جرت يف 2 دي�سمرب 2010 مبدينة زيوريخ 
ال�سوي�سرية، �سبت معظم الر�سيحات والتكهنات يف �سالح امللف الإجنليزي، 
وكانت املفاجاأة هي خروج هذا امللف يف اجلولة الأوىل من الت�سويت بر�سيد 

�سوتني فقط من 22 �سوتا. 
ويف اجلولة الثانية، ح�سم امللف الرو�سي حق ال�ست�سافة مبا�سرة بح�سد 

اأ�سوات مللفي التنظيم امل�سرك جمتمعني.   9 مقابل  �سوتا   13
و�سهدت هذه الن�سخة ا�ستخدام تقنية حكم الفيديو امل�ساعد )فار( للمرة 

الأوىل يف تاريخ بطولت كاأ�س العامل. 
ولعبت هذه التقنية دورا يف العديد من القرارات خالل هذه الن�سخة، وكان 
للبطولة  الأول  بالدور  الربتغال  الإ�سباين دييجو كو�ستا يف مرمى  هدف 
هو اأول هدف يحت�سب بعد الرجوع لتقنية )فار( يف بطولت كاأ�س العامل، 
فيما كانت �سربة اجلزاء التي ح�سل عليها املنتخب الفرن�سي يف مباراته 
اأمام اأ�سراليا بنف�س الدور هي اأول ركلة جزاء حتت�سب بعد الرجوع لتقنية 

)فار( يف تاريخ بطولت كاأ�س العامل. 
الن�سخة  ه��ذه  خ��الل  قيا�سي جديد حتقق  رق��م  التقنية يف  ه��ذه  و�ساهمت 
حيث �سهدت اأكرب عدد من ركالت اجلزاء يف ن�سخة واحدة على مدار تاريخ 

البطولة وبلغ 29 ركلة جزاء. 
واأ�سفر هذا عن رقم قيا�سي اآخر بعدما اأ�سبحت البطولة �ساهدة على اأكرب 
اأه���داف يف تاريخ  ع��دد م��ن رك��الت اجل���زاء التي ت�سدد بنجاح وت�سفر ع��ن 
اأهداف  اإىل  ركلة ج��زاء حتولت   22 بر�سيد  وذل��ك  العامل،  كاأ�س  بطولت 
اأن �سهدت  ي�سبق  اأي�سا فلم  املهدرة رقما قيا�سيا  ال�7  الركالت  فيما كانت 
العدد من ركالت  ه��ذا  اإه��دار  العامل  كاأ�س  �سابقة من بطولت  ن�سخة  اأي 

اجلزاء. 
الن�سخة رقما قيا�سيا  اأي�سا، �سهدت هذه  القيا�سية  الأرق��ام  وعلى م�ستوى 

يف عدد الأه��داف العك�سية )اأه��داف النران ال�سديقة( حيث �سهدت هذه 
مرمى  يف  الالعبون  )اأح��رزه��ا  ال�سديقة  النران  من  هدفا   12 الن�سخة 

فرقهم( . 
وخالل البطولة، كانت املفاجاآت حا�سرة بقوة منذ اللحظة الأوىل؛ حيث 
ودع املنتخب الأملاين حامل اللقب فعاليات هذه الن�سخة من الدور الأول 

)دور املجموعات( بعدما كان مر�سحا بارزا لإحراز اللقب. 
5 ن�سخ  واأ�سبحت هذه هي الن�سخة الثالثة على التوايل والرابعة يف اآخر 
الأول  ال���دور  م��ن  اللقب  ح��ام��ل  خ���روج  ت�سهد  ال��ت��ي  البطولة  م��ن  اأقيمت 

للبطولة. 
وبرغم خروج املنتخبات العربية ال�4 امل�ساركة يف هذه الن�سخة )ال�سعودية 
وم�سر وتون�س واملغرب( من الدور الأول للبطولة، قدمت هذه املنتخبات 
يف  الثالث  انت�ساره  ال�سعودي  املنتخب  وحقق  ج��ي��دة،  وعرو�سا  م�ساركة 
بطولت كاأ�س العامل بعد انت�سارين يف مونديال 1994، كما حقق املنتخب 

التون�سي انت�ساره الثاين فقط يف بطولت كاأ�س العامل. 
ويف امل��ق��اب��ل، ك���ان امل��ن��ت��خ��ب ال��رو���س��ي م��ن م��ف��اج��اآت ال��ب��ط��ول��ة ح��ي��ث حقق 
ال��ث��اين على عك�س  ال���دور  اإىل  ب��ج��دارة  وت��اأه��ل  الأول  ال���دور  انت�سارين يف 
العديد من التوقعات التي �سبقت هذه الن�سخة، بل اإن الفريق اأطاح بنظره 

الإ�سباين من دور ال� 16 قبل اأن يخ�سر بركالت الرجيح فقط اأمام نظره 
الكرواتي يف دور الثمانية. 

وتناف�ست عدة منتخبات على لقب احل�سان الأ�سود لهذه الن�سخة حيث �سق 
كل من املنتخبني البلجيكي والإجنليزي طريقيهما بجدارة اإىل الدور قبل 

النهائي فيما و�سل املنتخب الكرواتي اإىل النهائي اأمام نظره الفرن�سي. 
ويف املقابل، �سقط املنتخب الأرجنتيني اأمام نظره الفرن�سي يف دور ال�16 
ن�سخة  نهائي  ط��ريف  م��ن  البطولة  ه��ذه  يف  الثمانية  دور  فعاليات  لتخلو 
2014 )اأملانيا( والأرجنتني كما خرج املنتخب الربازيلي من دور الثمانية.  
وقاد  تاألقه  مبابي  كيليان  اخلطر  الفرن�سي  املهاجم  وا�سل  النهائي،  ويف 
اإجن��از يف  اأف�سل  ال��ذي حقق  الكرواتي  املنتخب  الثمني على  للفوز  فريقه 
اللقب يف  ولكن  للنهائي،  الو�سول  باملونديال من خالل  م�ساركاته  تاريخ 
النهاية كان للمنتخب الفرن�سي ليكون الثاين له يف بطولت كاأ�س العامل. 

وفيما فاز مبابي بجائزة اأف�سل لعب �ساب يف البطولة، توج لوكا مودريت�س 
الإجنليزي  واأح��رز  الن�سخة  لأف�سل لعب يف هذه  الذهبية  الكرة  بجائزة 
6 اأهداف كما  هاري كني جائزة احلذاء الذهبي لهداف البطولة بر�سيد 
اأحرز البلجيكي تيبو كورتوا جائزة القفاز الذهبي لأف�سل حار�س مرمى 

يف هذه البطولة. 

••  �لذيد –�لفجر:

نظم نادي الذيد الثقايف الريا�سي بالتعاون مع م�ست�سفى الذيد حما�سرة 
اأهداف  م��ع  تالقت  وال��ت��ي  ال�سريعة"  الوجبات  "خماطر  بعنوان  توعوية 
خالل  من  والأ�سبال  الرباعم  لالعبني  البدنية  اللياقة  رف��ع  يف  موؤ�سراته 

احلفاظ على �سحتهم.
 قدمت املحا�سرة جيهان حممد زايد م�سوؤول متري�س العيادات اخلارجية 

ح�سر املحا�سرة لعبي النادي وموظفي ومدربي النادي والإداريني.
وتناولت املحا�سرة عدة حماور اأهمها  الهتمام بال�سحة والتغذية ال�سحية 

والن�ساط الريا�سي و اأهمية املوازنة بني الأغذية التي حتتوي على ال�سعرات 
احلرارية.

كما  والطاقة  الغازية  امل�سروبات  عن  البتعاد  اإىل  املحا�سرة  خ��الل  ودع��ت 
تت�سبب  وال��ت��ي  ال�سحية  غ��ر  الأك����الت  م��ث��ل  اخل��اط��ئ��ة  للمفاهيم  ت��ط��رق 
بالربوتني مثل  الغنية  اللحوم  وتناول  ال�سريعة  والوجبات  بالكولي�سرول 

الأ�سماك واخل�سروات والتقليل من الدهون املهدرجة.
ويف نهاية املحا�سرة قام �سعادة �سامل حممد بن هويدن رئي�س جمل�س اإدارة 
نادي الذيد بتكرمي املحا�سرة تقديراً ملا قدمته من معلومات قيمة كما �سكر 

م�ست�سفى الذيد على التعاون.

ن�سخة 2018 .. فرن�سا حترز لقبا ثانيا يف بطولة االأرقام القيا�سية 

نادي الذيد الريا�سي يوعي العبيه من 
الرباعم واالأ�سبال مبخاطر الوجبات ال�سريعة  

•• �أبوظبي-و�م

مناف�سات  ال�����س��ب��ت  ال����ي����وم  ت��ن��ط��ل��ق 
اأدن����وك  اجل��ول��ة ال�����س��اب��ع��ة م��ن دوري 
مدار  على  تقام  وال��ت��ي  للمحرفني، 
ثالثة اأيام ال�سبت والأحد، والثالثاء 

 .
البطائح  م��ب��ارات��ي  ت��اأج��ي��ل  مت  ف��ي��م��ا 
الظفرة،  م��ع  وال��وح��دة  ال�سارقة،  م��ع 
نظرا لن�سغال الفريقني بنهائي كاأ�س 
اأن ت��ق��ام ثالث  ال���دول���ة ع��ل��ى  رئ��ي�����س 
مباريات باليوم الأول واثنتان باليوم 

الثاين. 
ال�ساعة  ال�سبت  النطالقة  و�ستكون 
الإم����ارات  بتوقيت  م�����س��اء   17:00
مب��ب��اراة خ��ورف��ك��ان ال��ث��اين ع�سر )5 
ال�ساد�س  الأه��ل��ي  ���س��ب��اب  ن��ق��اط( م��ع 
)10 ن��ق��اط( ع��ل��ى ا���س��ت��اد ���س��ق��ر بن 
التي  امل��ب��اراة  وه��ي  القا�سمي،  حممد 
ت�سحيح  اإىل  خ��ورف��ك��ان  فيها  ي�سعى 
ال�سلبي  تعادله  بعد  خا�سة  اأو�ساعه، 
عجمان،  اأم�����ام  ال�����س��اد���س��ة  ب��اجل��ول��ة 
طاحما اإىل ح�سد املزيد من النقاط، 
البتعاد عن موؤخرة جدول  اأج��ل  من 
�سباب  يطمح  امل��ق��اب��ل  ويف  ال��رت��ي��ب، 
الأه����ل����ي ال���ع���ائ���د م���ن ان��ت�����س��ار على 

من  �سحوته  موا�سلة  اإىل  اجل��زي��رة 
اأجل اللحاق باملربع الذهبي. 

دبا  م��ن  ك��ل  يلتقي  نف�سه  ال��ي��وم  ويف 
الرابع ع�سر )نقطة واح��دة( مع بني 
يا�س احلادي ع�سر )5 نقاط( ال�ساعة 
17:00 بتوقيت الإمارات على ا�ستاد 
اللقاء بطموح  دب��ا، وكل فريق يدخل 
الفوز بعد التعرث يف اجلولة املا�سية، 
اأم�����ام احت����اد كلباء،  ح��ي��ث خ�����س��ر دب���ا 
وتعادل بني يا�س مع الن�سر، ويبحث 
كال الفريقني عن حت�سني و�سعيته. 

بلقاء  الأول  اليوم  مناف�سات  وتختتم 

العني  نقاط( مع  العا�سر )6  الن�سر 
ا�ستاد  ع���ل���ى  ن����ق����اط(   10( ال����راب����ع 
 20:00 ال�����س��اع��ة  ب��دب��ي  م��ك��ت��وم  اآل 
بتوقيت الإم���ارات، وه��ي امل��ب��اراة التي 
بالعودة  الأر���س  اأ�سحاب  يطمح فيها 
اإىل النت�سارات بعد غياب من الفوز 
من اجلولة الثانية، بينما ياأمل العني 
يف جتاوز اخل�سارة التي مني بها اأمام 
الوحدة يف قمة اجلولة ال�ساد�سة من 
املربع  يف  مكانته  على  احل��ف��اظ  اأج���ل 
واحلفاظ  الرتيب  جل��دول  الذهبي 

على فر�سه يف املناف�سة. 

)الثالث(  اجل���زي���رة  الأح����د  وي��ل��ت��ق��ي 
ال��ت��ا���س��ع )8  11 نقطة م��ع ع��ج��م��ان 
نقاط( على ا�ستاد حممد بن زايد يف 
اأبو ظبي ال�ساعة 17:00 حيث ياأمل 
التي  اجل���زي���رة يف جت�����اوز اخل�������س���ارة 
باجلولة  الأه��ل��ي  �سباب  اأم���ام  تلقاها 
اللحاق  موا�سلة  اأج���ل  م��ن  امل��ا���س��ي��ة، 
املركزين  اأ�سحاب  وال�سارقة  بالو�سل 
الأول والثاين، اأما عجمان فيطمح يف 
الدافئة  املنطقة  يف  م�سواره  موا�سلة 
اللقاء  ن��ق��اط  على  للح�سول  �ساعيا 

لتاأمني و�سعيته مبكرا. 

الثاين  ال����ي����وم  م��ن��اف�����س��ات  وت��خ��ت��ت��م 
الإم���ارات  بتوقيت   20:00 ال�ساعة 
على ا�ستاد زعبيل حيث يلتقي الو�سل 
املت�سدر بر�سيد 14 نقطة، مع احتاد 

والعائد  ن��ق��اط(   10( ال�سابع  كلباء 
من انت�سار ثمني على دبا، حيث ياأمل 
�سدارته  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف  ال��و���س��ل 
وتو�سيع الفارق مع ال�سارقة الو�سيف 

القمة،  م�سواره يف  موا�سلة  اأجل  من 
الرتقاء  يف  كلباء  احت��اد  ي��اأم��ل  بينما 
ملركز اأف�سل وفك ا�ستباك النقاط مع 
كل من �سباب الأهلي والوحدة والعني 

اأ�سحاب الر�سيد نف�سه. 
وت�������س���ت���اأن���ف م���ب���اري���ات اجل����ول����ة يوم 
يلتقي  ح��ي��ث  امل���ق���ب���ل،  "الثالثاء" 
ن���ق���اط( مع  ال���ث���ام���ن )9  ال��ب��ط��ائ��ح 
على  نقطة   )13( ال��ث��اين  ال�����س��ارق��ة 
 17:00 ال�ساعة  كلباء  احت��اد  ا�ستاد 
الإم���ارات، وك��ل فريق يدخل  بتوقيت 
اأ�سحاب  ف��ي��اأم��ل  خم��ت��ل��ف،  ب��ط��م��وح 
الأر�س يف موا�سلة م�سوار الفوز بعد 
انت�سار اجلولة املا�سية على الظفرة، 
ا�ستعادة  يف  ال�����س��ارق��ة  ي���اأم���ل  ب��ي��ن��م��ا 
اجلولة  يف  ف��ق��ده��ا  ال���ت���ي  ال�������س���دارة 

ال�ساد�سة باخل�سارة اأمام الو�سل. 
مبواجهة  اجلولة  مناف�سات  وتختتم 
ال��وح��دة اخل��ام�����س )10 ن��ق��اط( مع 
نقاط(   4( ع�����س��ر  ال��ث��ال��ث  ال��ظ��ف��رة 
اآل  ا����س���ت���اد  ع��ل��ى   20:00 ال�����س��اع��ة 
اإىل موا�سلة  الوحدة  و يطمح  نهيان 
انت�سارات بامل�سابقة وا�ستغالل ن�سوته 
التي حققها خ��الل اجل��ولت الثالث 
اأ�سحاب  مزاحمة  يف  تواليا  املا�سية 
الظفرة  ي��اأم��ل  بينما  الذهبي،  امل��رب��ع 
النقاط  م��ن  مزيد  على  احل�سول  يف 
م���ن اأج����ل حت�����س��ني و���س��ع��ي��ت��ه يف ظل 
ع��دم حتقيقه ���س��وى ف��وز وح��ي��د منذ 

انطالقة امل�سابقة. 

»اجلولة ال�سابعة« من دوري اأدنوك للمحرتفني.. لتثبيت ال�سدارة وت�سحيح االأو�ساع 

•• �أبوظبي-�لفجر

 انطلقت  مباريات الدور التمهيدي  �سباح اأم�س اجلمعة على 3 ح�سائر 
اأحمد  ال�ساب  منتخبنا  لع��ب  خ�سارة  �سهدت  وال��ت��ي  الرئي�سية،  بال�سالة 
66 كجم من ال��دور التمهيدي  "19 �سنة" يف وزن حتت  جا�سم الثمري 
امل��ب��اراة، وق��د كان  اآخ���ر دقيقة م��ن عمر  اأم���ام ال��الع��ب ال�سيني زي���اجن يف 
وا�سحا فارق اخلربة التي رجحت ل�سالح ال�سيني.. ويف نف�س الوزن خ�سر 
لعبنا على اليماحي من بطل الكوادور بر�سادو، كما خ�سر لعب منتخبنا 
اأحمد النقبي )اأ�سغر لعب يف البطولة( يف وزن حتت 60 كجم من الالعب 
احمد  ال�سعودي  على  ح��داد  ج��و  اللبناين  وف��از  )طاجك�ستان(،  ك��رمي��وف 
ال�سعودي  يو�سف على  �سامي  امل�سري  وفاز  التمهيدي  ال��دور  اجليزاين يف 

معتز خواجة.
ومن نتائج املنتخبات العربية يف نف�س الوزن حتت 66 كجم بلغ اجلزائري 
وائل عزالدين الدور الثاين بفوزه على الركي حممد دميريل بعد ان تاأهل 
مبا�سرة من الدور التمهيدي )باي(، وخ�سر ال�سوري وتر حممد يو�سف يف 

وزن حتت 66 كجم من الإيطايل بري�س، والقطري اأيوب الدري�سي من يف 
نف�س الوزن من الركي حممد دميريل يف الدور التمهيدي.

ا�ستئناف املباريات اليوم 
وت�ستاأنف اعتبارا من العا�سرة من �سباح اليوم ال�سبت ب�سالة »جو جيت�سو 
اأرينا«، مبدينة زايد الريا�سية يف اأبو ظبي، مباريات بطولة اأبو ظبي جراند 
�سالم للجودو لعام 2022، مباريات الدور التمهيدي لأوزان حتت 63 كجم 
73 كجم للرجال التي ت�سهد  70 كجم لل�سيدات، ومباريات حتت  وحتت 
عبيد  نومونوف  اأوزبك�ستان  بطل  مع  النقبي  �سعيد  ال�ساعد  لعبنا  لقاء 
ترا�سفيلي  جيورجي  اجلورجي  ال��وزن  ه��ذا  ذهبية  على  ويتناف�س  خ��ان.. 
على  احلا�سل  اإ�سبوزيتو  والإيطايل جيوفاين  اأبو ظبي،  يف  الأول  امل�سنف 

امليدالية الف�سية يف بطولة اأوروبا والكندي اآرثر مارجليدون.
اجلولة  ت�سهد  ال��ي��وم  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ل��ل��رج��ال  كجم   81 حت��ت  مناف�سات  ويف 
اأوروج����واي  بطل  م��ع  احلو�سني  خليفة  ال�����س��اب  لعبنا  ل��ق��اء  الفتتاحية 
تاتال�سفيلي نوغزاري مع  يلعب لعبنا  ، فيما  العني  اأراهاميان  املخ�سرم 
البلغاري جراماتيكوف جورجى ..و�سيكون التناف�س مفتوحا يف هذا الوزن 
وان رجحت كفه كل من البلجيكي �سامي �سو�سي )بلجيكا( وزميله ماتيا�س 
اجلولت  و�ستكون  وي��ت،  دي  فرانك  الهولندي  اأي�سا  القائمة  ويف   ، كا�س 
النهائية للفئتني اعتبارا من اخلام�سة من م�ساء اليوم نف�سه ، والتي يعقبها 
تتويج الفائزين الأربعة من كل وزن، فيما يعقب مناف�سات اليوم الثاين من 
يف  للم�ساركني  امليزان  عملية  م�ساء  ال�ساد�سة  من  اعتبارا  وذل��ك  البطولة 

مناف�سات يوم الأحد اخلتامي لأبطال الوزن الثقيل من اجلن�سني.

اأبطال العامل للجودو يف اأبوظبي 
ك�سفت بطولة العامل اجلودو الأخرة التي اأقيمت يف العا�سمة الأوزبكية 
يتطلعون  الذين  اجلن�سني  م�ستوى  على  جدد  اأبطال  اأ�سماء  عن  ط�سقند 
لأوملبياد باري�س 2024 بعد ح�سد املزيد من النقاط، ويف مقدمه هوؤلء 
حمله ذهب الوزن اخلفيف من ال�سيدات ويف مقدمتهن اليابانية ناتا�سومي 
ت�سوندا الفائزة بذهب وزن حتت 48 كجم ، وفازت مواطنتها اآبي يوتا بلقب 
رافايال  الربازيلية  كجم   57 حتت  وزن  ذهبية  ونالت   ، كجم   52 حتت 
�سيلفا ، ونالت اليابانية ميجومي هور كاوا ذهبية حتت 63 كجم ، واأحرزت 
الفرن�سية  وتوجت   ، مايرا  اغيار  الربازيلية  كجم   70 حتت  وزن  ذهبية 
القوية ديكو رومان بذهبية الوزن الثقيل فوق 78 كجم .. وعلى م�ستوى 
بلقب  الرجال نال الياباين تاكاو ناوهي�سا ذهبية وزن حتت 60 كجم، وفاز 
وزن حتت 66 كجم الياباين اآبي هيومي، ويف وزن حتت 73 فاز بالذهبية 
تاتو  اجلورجي  كجم   81 حتت  وزن  بذهبية  وف��از  او�سر،  ت�سند  املنغويل 

جرجال ا�سفيلي، وفاز بذهبية وزن حتت 90 الوزبكي بابنونوف دافالت.

انطالق مباريات بطولة اأبوظبي جراند �سالم للجودو 2022 
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الفجر الريا�ضي

تلقي حلقة جديدة من م�سل�سل امتعا�س النجم الربتغايل 
يونايتد،  مان�س�سر  يف  و�سعه  م��ن  رون��ال��دو  كري�ستيانو 
بظاللها على القمة املرتقبة اأمام م�سيفه ت�سل�سي �سمن 
النكليزي  ال��دوري  من  ع�سرة  الثالثة  املرحلة  مناف�سات 

املمتاز لكرة القدم.
نونيي�س  داروي���ن  الوروغ���وي���اين  املهاجم  ي��رّد  املقابل،  يف 
اجلميل لميان املدرب يوغن كلوب به يف ليفربول، فيما 

ل يزال توتنهام يكافح لإثبات نف�سه بني نخبة الدوري.
اأحدث حلقات مترد رونالدو يف الدقائق الأخرة  وجاءت 
توتنهام،  �سيفه  على  الأرب��ع��اء  -2�سفر  يونايتد  فوز  من 
امل��ب��اراة اىل  الدقيقة الخ��رة من  الدكة يف  غ��ادر  عندما 

غرفة تبديل املالب�س يف حني كان اللقاء ل زال م�ستمًرا.
اأب��ل��غ مدربه  رون��ال��دو  اأن  اىل  ت��ق��اري��ر �سحافية  واأ���س��ارت 
الدخول كبديل يف  اأن��ه ل يريد  ه��اغ  اإري��ك تن  الهولندي 

الدقائق الخرة.
املو�سم،  ه���ذا  الأوىل  ه��ي  رون���ال���دو  غ�سب  ن��وب��ة  ت��ك��ن  مل 
ال�سيف  يف  ال��ف��ري��ق  ع��ن  للرحيل  حم��اول��ت��ه  ب���اءت  بعدما 
دوري  غمار  يخو�س  ن��اٍد  مع  املناف�سة  يف  لرغبته  بالف�سل 

اأبطال اأوروبا.
هاغ  ت��ن  ق��رار  ج��اء  الغريبة،  رون��ال��دو  ت�سرفات  على  رًدا 
�سارًما هذه املرة با�ستبعاده عن القائمة التي �ست�سافر اىل 

لندن ملواجهة ت�سل�سي ال�سبت.
بعد �ساعات م��ن اإع���الن ن��ادي��ه، ب��دا رون��ال��دو وك��اأن��ه يقدم 
اع���ت���ذاًرا م��ب��ط��ًن��ا ع��رب م��ن�����س��ور ع��ل��ى اإن�����س��ت��غ��رام ج���اء فيه 
الذين ن�ساأوا يف  لل�سباب  مثال  اأ�سّكل  اأن  حاولت  "لطاملا 
جميع الفرق التي مّثلتها. لالأ�سف. هذا لي�س ممكًنا دائًما 

واأحياًنا ننجر يف خ�سم اللحظة".
العمل  يف  ال�ستمرار  علّي  اأن��ه  فقط  اأ�سعر  "راهًنا،  واأك���د 
اأدعم  اأن  يونايتد"،  تدريب  "مركز  كارينغتون  يف  جاهًدا 
زمالئي واأكون جاهًزا لكل �سيء يف اأي مباراة. ال�ست�سالم 
لل�سغط لي�س خياًرا. مل يكن يوًما. هذا مان�س�سر يونايتد 

ويجب اأن نبقى موحدين. قريًبا �سنكون مًعا جمدًدا".
واأ�سارت العديد من التقارير اىل اأن يونايتد �سيحاول بيع 
رونالدو الذي �سجل هدفني يف 12 مباراة هذا املو�سم يف 
ال�ستوية مطلع عام  النتقات  �سوق  امل�سابقات، يف  خمتلف 

.2023
الدوري  امل��ب��اري��ات يف  غالبية  ال��ب��دلء يف  دك��ة  ب���داأ على 

يف  املو�سم،  هذا  فقط  اأ�سا�سًيا مرتني  �سارك  اإذ  املمتاز، 
اخل�سارة اأمام برنتفورد �سفر4- يف بدايته، والتعادل 

ال�سلبي مع نيوكا�سل نهاية ال�سبوع املا�سي.
ويحتل فريق "ال�سياطني احلمر" املركز اخلام�س يف 
الدوري متاأخراً بفارق نقطة عن ت�سل�سي الرابع، وقد 

منذ  واح��د  تعادل  مقابل  مباراتني  يف  الفوز  من  متكن 
�سقوطه 6-3 �سد مان�س�سر �سيتي.

اأما ت�سل�سي، ورغم اكتفائه بالتعادل ال�سلبي 
برنتفورد،  م���ع  الخ�����رة  م��ب��ارات��ه  يف 

اأربعة  م��ن  �سل�سلة  بعد  اأت���ى  اأن���ه  اإل 
انت�سارات توالًيا يف الدوري.

يف املقابل، وبخالف رونالدو يبدو 
اأن الوروغوياين نونيي�س وجد 
مع  املنا�سب  ال��وق��ت  يف  فورمته 

ليفربول بعد بداية متخبطة.
بعد اأن �سجل هدًفا يف املرحلة 
مباراته  يف  ُط��رد  الفتتاحية، 
اأنفيلد يف  الوىل على ملعب 
الدوري �سد كري�ستال بال�س 
ومل  الثانية("  "املرحلة 
يجد طريقه اىل ال�سباك يف 
التالية،  اخلم�س  امل��ب��اري��ات 
مما خفف من املقارنات مع 
�سيتي  مان�س�سر  مهاجم 
هالند،  اإرلينغ  الرنوجي 
ع����ن����وان  ك�������ان  اأن  ب����ع����د 
عقب  بينهما  ال�����س��راع 
اإنكلرا  اىل  و�سولهما 

خالل ال�سيف.
ول�����ك�����ن م������ع اإ�����س����اب����ة 

الربتغايل  امل��ه��اج��م��ني 
ديوغو جوتا الذي �سيغيب 

عن مونديال قطر، والكولومبي 
لوي�س ديا�س، كان كلوب بحاجة لأن 

 64 ال���ن���ادي  دف���ع  مل����اذا  نونيي�س  ي��ظ��ه��ر 
مليون جنيه اإ�سرليني ل�سمه من بنفيكا 

الربتغايل.
التحدي،  م�ستوى  اىل  عاًما  ال�23  ابن  وارتقى 

ال���ف���وز ع��ل��ى و�ست  ال��وح��ي��د يف  ال���ه���دف  ���س��ج��ل  اإذ 
اأه���داف  ه���ام الرب���ع���اء ل��رف��ع ر���س��ي��ده اىل خم�سة 

الربع  املباريات  يف  منها  ثالثة  املو�سم،  ه��ذا  الفريق  مع 
الخرة.

ق���ال ك��ل��وب "هذا م��ه��م ج����ًدا. ���س��ج��ل ب��ع�����س اله�����داف يف 
الرقام  م��ع  ولكن  ج��اه��ًزا  و�سل  لقد  الخ���رة.  مبارياته 

الآن، باتت المور اأف�سل".
الفوز  اأعقاب  ال��ذي جاء يف  ومع النت�سار على و�ست هام 
على مان�س�سر �سيتي بهدف امل�سري حممد �سالح، يكون 
16 نقطة، قد حقق فوزين  ال��دوري مع  ليفربول، �سابع 
توالًيا للمرة الثانية فقط هذا املو�سم ويتوجه اىل املتذيل 
املركز  من  الق���راب  ملحاولة  ال�سبت  فوري�ست  نوتنغهام 

الرابع وال�ستفادة من قمة ت�سل�سي-يونايتد.
فوزه  لتحقيق  مر�سًحا  اأر���س��ن��ال  ي��ب��دو  الآخ����ر،  املقلب  يف 
ال��دوري وتعزيز �سدارته عندما يحل  اخلام�س توالًيا يف 

على �ساوثمبتون الحد.
يدخل املواجهة بعد اأن بلغ اخلمي�س الدور الثاين مل�سابقة 
�سيفه  ع��ل��ى  ب���ف���وزه  ليغ"  "يوروبا  الوروب�������ي  ال������دوري 
غرانيت  لل�سوي�سري  وحيد  بهدف  الهولندي  اأيندهوفن 

ت�ساكا، وذلك قبل جولتني من نهاية الدور الول.
14 مباراة هذا  13 من  وحقق النادي اللندين الفوز يف 
املو�سم يف جميع امل�سابقات، وكانت خ�سارته الوحيدة اأمام 

مان�س�سر يونايتد يف الدوري.
اأر�سنال يف  باأربع نقاط عن  املتخلف  �سيتي  اأما مان�س�سر 
املركز الثاين، فياأمل يف ا�ستعادة تعافيه من اخل�سارة اأمام 
امل�سابقات،  جميع  يف  املو�سم  ه��ذا  الوىل  كانت  ليفربول، 

عندما ي�ستقبل برايتون ال�سبت.
وبعد اأن �سقط بثنائية اأمام يونايتد كادت اأن تكون خ�سارة 
م��دوي��ة ل��ول ت��األ��ق احل��ار���س الفرن�سي هوغو ل��وري�����س، ل 
يت�ساءلون  الذين  املنتقدين  لإ�سكات  يكافح  توتنهام  يزال 

عن نتائجه املخيبة اأمام فرق الطليعة.
�سد  �سقط  اأن  بعد  ترافورد"  "اأولد  يف  اخل�����س��ارة  ج���اءت 
هدف  اىل  واح��ت��اج  لندن  �سمال  درب��ي  يف   3-1 اأر���س��ن��ال 
ب��دل ال�سائع للخروج  ال��وق��ت  ج��ديل م��ن ه��اري كاين يف 
اىل  ذلك  اأدى  املو�سم.  هذا   2-2 ت�سل�سي  اأم��ام  بالتعادل 
اللقب  على  املناف�سة  ���س��راع  ع��ن  املحللني  م��ن  ا�ستبعاده 
رغم احتالله راهًنا املركز الثالث. قال لوري�س قبل املباراة 
���س��د ���س��ي��ف��ه ن��ي��وك��ا���س��ل امل��ت��األ��ق �ساحب 
امل��رك��ز ال�����س��اد���س الح���د "من 
ال�سابق لأوانه التحليل لأنني 
ت�سل�سي  �ستقولون  اأنكم  اأعلم 
مان�س�سر  والآن  واأر����س���ن���ال 
نرى  اأن  علينا  لكن  يونايتد، 
ا عندما ياأتون اإىل ملعبنا  اأي�سً
كيف �سيكون الأمر. لكن نعم، 
من املحبط اأن تخ�سر مباراة 

�سعبة".

مترد رونالدو ُيلقي بظالله 
على قمة ت�سل�سي-يونايتد 

خ�سارته  غبار  نف�س  اإىل  بر�سلونة  فريقه  ليفاندوف�سكي  روب���رت  البولندي  ال���دويل  املهاجم  ق��اد 
الكال�سيكو وا�ستعادة �سكة النت�سارات بثنائية يف الفوز على �سيفه فياريال -3�سفر يف ختام املرحلة 

العا�سرة من بطولة اإ�سبانيا لكرة القدم.
و�سجل ليفاندوف�سكي ثنائيته يف الدقيقتني 31 و35 رافعا ر�سيده اىل 11 هدفا يف �سدارة لئحة 
اأمام  خميب  تعادل  بعد  لرب�سلونة  الأول  الفوز  وهو   .)38( الثالث  فاتي  اأن�سو  واأ�ساف  الهدافني، 
اأبطال  دوري  مل�سابقة  املجموعات  دور  الرابعة من  اجلولة  )3-3( يف  اليطايل  اإن��ر ميالن  �سيفه 

اأمام م�سيفه وغرميه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب يف  اأوروبا، وخ�سارة قا�سية 
الكال�سيكو )1-3(، والثامن له يف الليغا.

وعزز بر�سلونة موقعه يف املركز الثاين معيدا الفارق اإىل ثالث نقاط 
يف  الأح��د  بلباو  اأتلتيك  ا�ست�سافته  قبل  امللكي،  النادي  وبني  بينه 
املرحلة احلادية ع�سرة، ورحلته احلا�سمة اإىل ميونيخ ملواجهة بايرن 
الأربعاء املقبل يف اجلولة اخلام�سة من امل�سابقة القارية العريقة. 
ت�سايف هرناندي�س خم�سة تغيرات على  بر�سلونة  واأجرى مدرب 
الت�سكيلة التي �سقطت اأمام ريال مدريد، فدفع مباركو�س األون�سو 
األبا على  واأن�سو فاتي وف��ران توري�س وغايف واملخ�سرم ج��وردي 
عثمان  والفرن�سي  رافينيا  وال��ربازي��ل��ي  غار�سيا  اإي��ري��ك  ح�ساب 
دميبيليه والقائد �سرجيو بو�سكت�س واأليخاندرو بالدي. ووقف 

فياريال ندا اأمام املد الهجومي للنادي الكاتالوين ملدة 30 دقيقة 
�سبع دقائق. وجنح  اأه��داف يف  �سباكه ثالثة  ينهار وت�ستقبل  اأن  قبل 
ليفاندوف�سكي يف افتتاح الت�سجيل عندما تلقى كرة عر�سية من األبا 

داخل املنطقة فتالعب مبدافعني بلم�سة رائعة بكعب قدمه 
اليمنى قبل ان ي�سددها زاحفة بالقدم ذاته 

داخل املرمى )31(. واأ�ساف ليفاندوف�سكي الهدف الثاين عندما تلقى كرة من غايف فتالعب باأحد 
املدافعني و�سددها قوية بيمناه من خارج املنطقة يف الزاوية الي�سرى البعيدة للحار�س الأرجنتيني 
خرونيمو رويي )35(. وعزز فاتي تقدم النادي الكاتالوين عقب جمهود فردي رائع لفران توري�س 
داخل املنطقة ومتريرة زاحفة اأمام املرمى لزميله فتابعها بي�سراه وميناه ارتطمت بالقائم الأي�سر 
اأف�سليته  الي�سرى داخل املرمى اخلايل )39(.  وتابع بر�سلونة  اليه ليتابعها بكعب قدمه  وارت��دت 
يف ال�سوط الثاين دون اأن ينجح يف التعزيز على الرغم من دخول دمييبيليه ورافينيا. وحقق اأملريا 
فوزا ب�سق النف�س على �سيفه جرونا 3-2. وبدا اأملريا يف طريقه اإىل حتقيق فوز �سهل عندما 
ح�سم ال�سوط الأول بثالثية نظيفة تناوب على ت�سجيلها الربازيلي ليو باتي�ستاو )13( 
واملايل البالل توريه )17( واأدريان اإمباربا )38(. لكن جرونا �سرب بقوة يف ال�سوط 
الثاين بت�سجيله هدفني عرب رودريغو ريكيلمي )47( والقائد الأوروغوياين املخ�سرم 
كري�ستيان �ستوياين )36 عاما( من ركلة جزاء )83(. وكان جرونا قاب قو�سني من 
احلار�س  لها  ت�سدى   78 الدقيقة  يف  ج��زاء  ركلة  اأه��در  �ستوياين  ك��ون  الطاولة  قلب 
الفنزويلي يانغل هريرا هدفا يف الدقيقة  الو�سط  فرناندو مارتيني�س، و�سجل لعب 
األغي بعد اللجوء اىل حكم الفيديو امل�ساعد  ال�سابعة الخرة من الوقت بدل ال�سائع 

خطاأ ارتكبه بحق احلار�س مارتيني�س. اآر" ب�سبب  اأيه  "يف 
املراكز  الأك��رب بني خما�سي  امل�ستفيد  كان  ال��ذي  املو�سم لأملريا  الثالث هذا  الفوز  وهو 
الأخرة كونه الوحيد الذي حقق الفوز م�ستغال خ�سارة ريال مايوركا اأمام م�سيفه ريال 
�سو�سييداد �سفر1- الأربعاء وتعادل خيتايف اأمام �سيفه اأتلتيك بلباو 2-2 الثالثاء يف 
قاد�س  يتقا�سمه مع  كان  الذي  الثامن ع�سر  املركز  اأملريا من  املرحلة. وتخل�س  افتتاح 
 10 بر�سيد  ع�سر  الثالث  املركز  اإىل  فارتقى  الأرب��ع��اء،  بيتي�س  ري��ال  مع  �سلبا  املتعادل 
نقاط، فيما تراجع جرونا اإىل املركز الثامن ع�سر بعدما جتمد ر�سيده عند ثماين نقاط 
بخ�سارته ال�ساد�سة هذا املو�سم والرابعة يف مبارياته اخلم�س الأخرة التي مل يذق 
بعد  النت�سارات  نغمة  اأو�سا�سونا  وا�ستعاد  الفوز.  طعم  فيها 
اإ�سبانيول  �سيفه  على  تغلب  عندما  وتعادل  هزائم  ثالث 
بودمير  اأنتي  الكرواتي  الدويل  و�سجل  -1�سفر. 
الهدف الوحيد اثر متريرة من الدويل املغربي 
عبد ال�سمد الزلزويل املعار من بر�سلونة 
)55(. وارتقى اأو�سا�سونا اىل املركز 
ال�سابع بر�سيد 16 نقطة، فيما 
املركز  اإىل  اإ�سبانيول  ت��راج��ع 
بعدما  ع�����س��ر  ال�������س���اد����س 
جت��م��د ر���س��ي��ده عند 

ت�سع نقاط.

ليفاندوف�سكي يقود بر�سلونة لنف�س غبار الكال�سيكو 

•• �جلديدة- �ملغرب-و�م:

 هيمنت اخليول الإماراتية على معظم األقاب البطولة الدولية جلمال اخليل العربية التي اأقيمت 
مبدينة  يقام  للجديدة" ال��ذي  الفر�س  "معر�س  من  ال13  للن�سخة  الثالث  اليوم  فعاليات  �سمن 
"الفر�س عامال  اجلديدة باململكة املغربية حتت رعاية العاهل املغربي امللك حممد ال�ساد�س، ب�سعار 
للتنمية املجالية". وحققت املرابط الإماراتية 10 األقاب ملونة 4 منها ملربط دبي، و3 لإ�سطبالت 

الأريام ولقبان ملربط عجمان، ولقب واحد جلمعة ال�سميلي.
اآل نهيان نائب رئي�س  تاأتي امل�ساركة الإماراتية يف البطولة بدعم من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
التي  العربية  للخيول  الإم���ارات  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س  الرئا�سة،  دي��وان  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س 

ت�سارك باأن�سطة عديدة يف املعر�س الذي يختتم فعاليته يوم غد الأحد.
و�سهد اليوم الثالث اأم�س حما�سرة تثقيفية باإ�سراف جمعية الإمارات عن اخليل العربية ال�سحراوية 
الأر�سان  يخ�س  فيما  ال�سافية  ال��ب��دوي��ة  ال��دم��اء  ع��ن  خاللها  وحت���دث  امل��ط��رو���س��ي  حممد  قدمها 

واملرجعيات التاريخية اخلا�سة باخليل عند القبائل العربية.
التوا�سل  مل�سابقة  جائزتني  يف  متثلت  املعر�س  يف  التفاعلية  الفقرات  من  ع��ددا  اجلمعية  وقدمت 

الجتماعي، وجائزتني مت ال�سحب عليهما من قبل اجلمهور الزائر للمعر�س.
وبالعودة للبطولة الدولية جلمال اخليل فقد جاءت قوية ومثرة وافتتحت النت�سارات الإماراتية 
املهرة "دي نهب" ملربط دبي للخيول العربية والتي اأحرزت اللقب الذهبي يف بطولة املهرات، ونالت 
اللقب الف�سي رفيقتها يف املربط "دي رميه" ، فيما كان اللقب الربونزي من ن�سيب "الأريام الظنة" 
ل�سطبالت الأريام. وح�سدت "ع .ج براكة" ملربط عجمان، اللقب الذهبي لبطولة الأفرا�س واأهدت 

"ا�س ا�س فرح اأوليفيا" جمعة حممد ال�سميلي، اللقب الربونزي يف الفئة نف�سها .
وعادت خيول مربط دبي لل�سدارة جمددا عندما اعتلى "دي �سرط" �سدارة بطولة الأمهار حا�سداً 
اللقب  "الأريام ح�سيم" ل�سطبالت الري��ام، فيما ذهب  اللقب الف�سي للمهر  اللقب الذهبي، تاركاً 
الربونزي للفئة نف�سها اإىل انتاج مربط دبي املهر "ا�س ام م�سهور" لل�سيخ �سعيد بن جمعة اآل مكتوم. 
"الأريام �سكالن" ل�سطبالت الري��ام، اللقب الذهبي لبطولة الفحول، فيما حل يف املركز  و ح�سد 

الثاين ونال اللقب الف�سي " ادمرال" ملربط عجمان.

دعم كبري
بالنتائج  العربية  للخيول  دب��ي  مربط  ع��ام  مدير  العام  امل�سرف  التوحيدي  حممد  املهند�س  واأ���س��اد 

الذهبية خليول املربط، وبامل�ساركة الإماراتية املتميزة التي قادها مربط دبي.
ندية جتاه  م�ساركتنا  تكون  اأن  على  نحر�س  لذا  عامليا  اأ�سبحت حدثا  التوحيدي:" البطولة  وق��ال 
ولقب  النفي�سة  املعادن  اأن��واع  كل  خيولنا  ونالت  امل�ساركة  من  الهدف  حققنا  لقد  الكربى..  املرابط 

الدول  ال�سدارة بني  الإم��ارات لتكون يف  الأول وق��اد  املركز  البطولة، وهو ما منحنا  اأعلى معدل يف 
املتناف�سة". وتوقع اأن تكون امل�ساركة الإماراتية يف الن�سخ املقبلة اأكرث مما هي عليها الآن ملا تتمتع به 

مرابط الإمارات من دعم كبر من القيادة الر�سيدة.
من جهته اأعرب عبد العزيز املرزوقي املدير التنفيذي ملربط دبي عن �سعادته البالغة مبا حتقق للمربط 

من تاألق يف البطولة الدولية باملغرب، م�سيدا بالأجواء التنظيمية واللوج�ستية والتحكيمية.
املرابط الإماراتية ويف مقدمتها مربط دبي، كانت جيدة للغاية وحققت  املرزوقي": م�ساركة  وقال 
ال�سمو  ل�ساحب  والإمتنان  ال�سكر  اأجدد  اأن  اإل  تقدير.. لي�سعني  ن�ستحق من  ما  اأهدافها ومنحتنا 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي- رعاه اهلل على 
اإبداع مربط دبي ودعم �سموه حدود. وتقدم بال�سكر ل�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان على دعمه 
للفريق الوطني امل�سارك يف البطولة وتي�سر كافة اخلطوات مبا �ساهم يف حتقيق هذه الجنازات التي 

تليق باملكانة الدولية لالإمارات

نتائج مميزة.
وتوجه خليفة النعيمي الرئي�س التنفيذي ملربط الأريام العربية بال�سكر والتقدير اىل �سمو ال�سيخ 
من�سور بن زايد اآل نهيان، على دعمه الكبر مل�ساركة خيول الإمارات يف هذه البطولة، م�سيداً بجهود 
اأهم  ك��ان  الدعم  وقال:"هذا   .. الفعال  احل�سور  اأج��ل  من  ال�سعاب  كل  تذليل  يف  الإم���ارات  جمعية 
اأ�سباب تلك النتائج املميزة التي حققتها املرابط الإماراتية يف البطولة حيث ا�ستحوذت على معظم 

الألقاب".
واأعرب النعيمي عن �سعادته بالجنازات التي حققتها خيول اإ�سطبالت الأريام بعدما نالت 3 األقاب 

ملونة يف البطولة �سمن احل�سيلة املميزة وامل�سرفة خليول الإمارات.
من جانبه اأ�ساد خالد العمري املدير العام ملربط عجمان بالدعم الكبر من قبل �سمو ال�سيخ من�سور 
بن زايد اآل نهيان، وقال اإن تخ�سي�س طائرة خا�سة لنقل اخليول �ساهم يف ت�سهيل امل�ساركة الإماراتية 
العربية،  للخيول  الإم���ارات  جمعية  جهود  وثمن  امل��غ��رب..  اىل  مبا�سرة  �سحن  طائرات  وج��ود  لعدم 
واملتابعة احلثيثة لل�سيخ زايد بن حمد اآل نهيان نائب رئي�س اجلمعية، وحممد احلربي املدير العام 

والتي كان لها الأثر يف تذليل كل ال�سعاب للمرابط الإماراتية.

�سدارة عاملية
واأعرب جمعة حممد ال�سميلي عن �سعادته بتحقيق الفر�س "ا�س ا�س فرح اأوليفيا" اللقب الربونزي 
لبطولة الأفرا�س، م�سراً اىل اأن التطور الكبر لعرو�س جمال اخليل العربية يف الإمارات يجعلها يف 
ال�سدارة العاملية، وقال اإن م�ساركته يف هذا البطولة وحتقيق نتائج ايجابية يعك�س الهتمام الكبر 

من جمعية الإمارات للخيول العربية باملرابط اخلا�سة.
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•• �أبوظبي-و�م:

الذي  ال�سراعي  لالإبحار  العاملي  ال�سنوي  املوؤمتر  اليوم  اأبوظبي  ت�ست�سيف   
يبحث  حيث  للموؤمترات،  يا�س  مركز  يف  اجل��اري  اأكتوبر   29 حتى  ي�ستمر 
ويراجع وي�ستعر�س ا�سراتيجيات الإبحار العاملي واتخاذ القرارات الرئي�سية 
والهواة  املحرفني  البحارة  على  وتوؤثر  الريا�سة  م�ستقبل  على  توؤثر  التي 

على حد �سواء.
اإ�سافة  الأح��داث،  البحارة، ومنظمي  املوؤمتر ممثلون عن  اأعمال  ي�سارك يف 
وم�سنعي  واجلمعيات  ال���دويل،  الحت��اد  يف  الأع�ساء  الوطنية  الهيئات  اإىل 

القوارب، وال�سركاء من خمتلف اأنحاء العامل.
املقرحة  املوؤمتر مناف�سات املحرفني والهواة، والتغيرات  اأعمال  وتناق�س 
على لوائح و�سيا�سات وقواعد الإبحار العاملي، وم�ستجدات ريا�سات الإبحار 

ال�سراعي، واخلطط ال�سراتيجية للنهو�س بها.
التو�سيات  على  للموافقة  اأك��ت��وب��ر،   28 ي��وم  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  و�ستخ�س�س 
واملقرحات املقدمة من اللجان اأو رف�سها اأو تاأجيلها، كما �سي�سادق املوؤمتر 
اأكتوبر،   29 يوم  يقام  الذي  املقرحات يف الجتماع اخلتامي  ال�سنوي على 

فيما �سيقام حفل توزيع اجلوائز م�ساء يوم 25 اأكتوبر.
واأكد البيان ال�سادر ام�س عن جمل�س اأبوظبي الريا�سي اأنه �سيتم بث اجلل�سات 

والجتماعات املفتوحة مبا�سرة عرب قناة يوتيوب worldsailingtv ، يف 
حني يوفر املوقع الإلكروين الر�سمي لالحتاد الدويل لالإبحار ال�سراعي

باأعمال  املتعلقة  اخلدمات  كافة   /  https://www.sailing.org
املوؤمتر.

الريا�سي  اأبوظبي  العام ملجل�س  الأم��ني  العواين  ع��ارف حمد  �سعادة  ورح��ب 
 ،2022 ال�سراعي  لالإبحار  العاملي  ال�سنوي  املوؤمتر  اأعمال  يف  بامل�ساركني 
الدويل،  بثقة الحت��اد  اأي��ام، م�سيداً   8 م��دار  اأبوظبي على  ت�ست�سيفه  ال��ذي 
والهيئات واللجان الدولية، وجميع امل�ساركني مبختلف اأدوارهم، باإمكانيات 

اأبوظبي وقدرتها على ا�ست�سافة كربى الفعاليات العاملية.

اأبوظبي بتنظيم فعاليات ريا�سية عاملية تواكب  العام : تفخر  وقال الأمني 
ال�سنوي  وامل��وؤمت��ر  ال��دول��ة،  حتققها  التي  الوطنية  والنجاحات  الإجن����ازات 
العاملي لالإبحار ال�سراعي دللة مهمة على الإمكانيات والقدرات التنظيمية 

الكبرة والبنى التحتية املتينة، التي تتمتع بها اأبوظبي.
من جانبه قال ديفيد جراهام الرئي�س التنفيذي لالحتاد الدويل لالإبحار 
ال�سراعي: نتطلع للرحيب بالوفود يف مركز يا�س للموؤمترات يف اأبوظبي، 
حيث يعترب املوؤمتر ال�سنوي العاملي لالإبحار ال�سراعي فر�سة رائعة لاللتقاء 
التي  والتحديات  الفر�س  ب�ساأن  القرارات  واتخاذ  والنقا�س  الأفكار  وتبادل 

تواجه ريا�ستنا.

اأبوظبي ت�ست�سيف املوؤمتر ال�سنوي العاملي لالإبحار ال�سراعي 2022
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•• �أبوظبي-و�م:

ل�سباق  الت�سجيل  ب��اب  اإغ���الق  البحرية  للريا�سات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  اأع��ل��ن   
�سمو  رعاية كرمية من  يقام حتت  ال��ذي  اخلام�س  التاريخي  دملا  مهرجان 

ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة.
ال�سباق  يف  امل�ساركة  ال�سراعية  امل��ح��ام��ل  ع��دد  و���س��ول  ع��ن  ال��ن��ادي  وك�سف 
اإىل  امل�ساركني  البحارة  جمموع  و�سل  فيما  حممال   115 اإىل  التاريخي 

"اخلمي�س". اأم�س  الت�سجيل  باب  اإغالق  بعد  وذلك  بحار،   2500
كما اأعلن النادي عن عقد الجتماع التنويري مع نواخذة املحامل امل�ساركة 
اأكتوبر مبجل�س حممد خلف   23 الثامنة والن�سف من م�ساء الأحد  عند 

بالعا�سمة اأبوظبي .
التعاونية  دملا  وجمعية  البحرية  اأبوظبي  من  كل  توا�سل  اآخ��ر  جانب  على 
كافة  توفر  خالل  من  ع��ام،  ب�سكل  للمهرجان  اللوجي�ستي  الدعم  تقدمي 
املوؤن  لنقل  وم��راك��ب  ال�سراعية،  للمحامل  ناقالت  من  النجاح  متطلبات 
واملعدات الالزمة لكل ما يتعلق بال�سباق، وهو ما يعني اأهمية ال�سراكة مع 

هاتني املوؤ�س�ستني.
ويعد الرعاة وال�سركاء من اأهم عوامل جناح مهرجان �سباق دملا التاريخي 
يف الن�سخ الأربع املا�سية، وتوا�سل املوؤ�س�سات وال�سركات الوطنية م�سوارها 

مع احلدث الكبر يف هذه الن�سخة اأي�ساً.
ويعترب دور كل من اأبوظبي البحرية وجمعية دملا التعاونية رائداً يف املهرجان 
ب�سكل عام وال�سباق ب�سكل خا�س، ودائما ما يكون هناك تن�سيق تام بينهما 
وبني اللجنة العليا لل�سباق من اأجل امل�سي قدماً يف طريق النجاح وخروج 
ال�سباقات  تاريخ  يف  �سباق  كاأكرب  ومبكانته  به  يليق  ال��ذي  بال�سكل  احل��دث 
البحرية الراثية، من حيث امل�سافة وعدد امل�ساركني وقيمة اجلوائز املقدرة 

ب� 25 مليون درهم.

ويقام مهرجان �سباق دملا التاريخي يف منطقة الظفرة، بتنظيم نادي اأبوظبي 
للريا�سات البحرية، وجلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والراثية 

يف اأبوظبي، بالتعاون مع جمل�س اأبوظبي الريا�سي.
�سعادته  ع��ن  البحرية  اأبوظبي  ع��ام  مدير  امل��ه��ري  �سيف  ع��رب  جانبه  م��ن 
التواجد  اأن  موؤكداً  اخلام�س،  التاريخي  دملا  �سباق  مهرجان  ودع��م  برعاية 
والعمل يف هذا املحفل الراثي الكبر واجب وطني اأ�سيل، ل�سيما اأنه يعد 
عيداً لأهل الراث البحري، وقال: تراثنا جزء من هويتنا ومن هذا املنطلق 
الكربى  الأح���داث  ه��ذه  مثل  يف  التواجد  على  البحرية  اأبوظبي  حتر�س 

للقيام بدورها املجتمعي كونها موؤ�س�سة وطنية اأ�سيلة.
و�سدد املهري على اأن اجلميع �سيقدمون الدعم بكافة اأنواعه خا�سة على 

ال�سعيد اللوجي�ستي من اأجل اإجناح املهرجان واإخراجه بال�سورة املبهرة.
نهيان ممثل  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  اإىل  ال�سكر  امل��ه��ري  ووج��ه 
احلاكم يف منطقة الظفرة على رعاية �سموه الكرمية للمهرجان ..موؤكداً 
اأن رعاية �سموه ت�ساعف من قيمة اأي حدث وتعد اأكرب حافز للبحارة على 

التواجد وامل�ساركة .
جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�سو  املنتدب  الع�سو  احل��م��ادي  عامر  حممد  وق��ال 
اإىل  والعرفان  والتقدير  ال�سكر  بخال�س  نتقدم  اأن  ي�سعدنا  التعاونية:  دملا 
الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو 
لرعايته الكرمية لهذا احلدث الراثي، الذي اأ�سبح �سمة متيز جزيرة دملا 
املهرجانات  خريطة  على  مميزة  عالمة  يعترب  اأنه  اإىل  م�سراً  التاريخية، 
الراث  لإحياء  ومنا�سبة  الأج��ي��ال،  بني  و�سل  وحلقة  البحرية،  الراثية 
ف�ساًل  النا�سئة،  الأجيال  يف  الوطنية  ال��روح  وتعزيز  الذاكرة،  يف  وتخليده 
عن ت�سليطه ال�سوء على جزيرة دملا وعدد من اجلزر الإماراتية يف منطقة 

الظفرة باإمارة اأبوظبي.
اأبوظبي  لنادي  رئي�سي  ا�سراتيجي  �سريك  اجلمعية  اأن  �سك  ل  واأ���س��اف: 

�سواء  النادي  يقيمها  التي  الفعاليات  من  العديد  يف  البحرية  للريا�سات 
ت�سهم يف  التي  الأخ��رى  البحرية  الريا�سية  الفعاليات  اأو  املهرجان  يف هذا 
ن�سر وتن�سيط احلركة الريا�سية والبحرية يف جزيرة دملا، وتخدم الأ�سطة 
املهرجان واجلمعية  لهذا  ن�سخة  اأول  فمنذ  باجلزيرة،  البحرية  الريا�سية 
تقدم كافة اأوجه التعاون وت�سع كافة مرافقها من املركز التجاري وال�سوبر 
ال��ت��ي تقدمها  ال��ب��ح��ري ف�����س��اًل ع��ن اخل��دم��ات الفندقية  م��ارك��ت وامل��ي��ن��اء 
النجاحات  لها يف اجلزيرة، ومتنى موا�سلة  التابع  دملا  اجلمعية يف موتيل 

الباهرة لهذا احلدث الراثي الكبر .
واأعرب طارق اأحمد امل�سعود ع�سو جمل�س اإدارة جمموعة امل�سعود عن فخره 
نتوجه   : وق��ال  اخلام�س،  التاريخي  دمل��ا  �سباق  مهرجان  برعاية  واع��ت��زازه 
التاريخي  دملا  �سباق  ملهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة  اإىل  والتقدير  بال�سكر 
الذي  التاريخي،  احل��دث  ه��ذا  لرعاية  لنا  الفر�سة  اإت��اح��ة  على  اخلام�س 
يج�سد اهتمام ورعاية القيادة الر�سيدة براث الآباء والأجداد، خا�سة واأنه 
نهيان ممثل احلاكم يف  اآل  زاي��د  ال�سيخ حمدان بن  �سمو  يقام حتت رعاية 
الراثية،  امل�سابقات  ه��ذه  على  البي�ساء  الأي���ادي  �ساحب  الظفرة  منطقة 
اأ�سبح حديث املهتمني  وقد �ساعفت هذه الرعاية من قيمة ال�سباق الذي 
الرعاية  ه��ذه  اأن  كما  املا�سية،  ال�سنوات  م��دار  على  البحرية  بال�سباقات 
الإمكانيات  ك��ل  لتقدمي  ال�ستعداد  اأه��ب��ة  على  وت�سعهم  اجلميع  �ستحفز 
البحرية  ال�سباقات  يف  فارقة  عالمة  �سيظل  ال��ذي  ال�سباق  لإجن��اح  املتاحة 

الراثية باملنطقة.
وقال : ت�سعى امل�سعود دائما للقيام بدورها الوطني جتاه املجتمع من خالل 
الآباء  ب��راث  تتعلق  التي  الكربى  الريا�سية  الأح��داث  اإجن��اح  امل�ساهمة يف 
ال�سباقات البحرية التي ميار�سها عدد كبر من حمبي  والأج��داد، خا�سة 
للريا�سات  اأبوظبي  ن��ادي  جهود  ونثمن  الأ�سيلة،  الريا�سة  ه��ذه  وع�ساق 

البحرية ودوره الكبر يف دعم م�سرة احلدث.

•• �أبوظبي : رم�سان عطا

مزومليان  م����ارت����ون  الأرم����ن����ي  ف����از 
الن�سخة  يف  ال��رئ��ي�����س��ي  ب���ال���ن���زال 
ال���دول���ي���ة رق����م 34 م���ن ب��ط��ول��ة " 
حماربي الإمارات" للفنون القتالية 
ب�سالة  اأق��ي��م��ت  وال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ط��ة 
الأول  اأم�����س  م�ساء  اجل��زي��رة  ن���ادي 
الإ�سباين  ع��ل��ى  وت��غ��ل��ب  اخل��م��ي�����س، 
اأودي����ان دوك��ي��ه يف وزن احل��ر بقرار 
مواجهة  ال��ف��ائ��ز  وط���ل���ب  احل���ك���ام، 
الربازيلي برونو مات�سادو بطل وزن 
املقبلة  الن�سخة  لقب  على  اخلفيف 

من البطولة.  
بن  حمدان  ال�سيخ  الفائزين  وت��وج 
اآل  ب��ن حممد  ح��م��دان  ب��ن  �سلطان 
العميد  ���س��ع��ادة  ن��ه��ي��ان، يف ح�����س��ور 
حم��م��د ب��ن دمل���وج ال��ظ��اه��ري ع�سو 
اجلوجيت�سو-  احت��اد  اإدارة  جمل�س 
الحت�����اد  ل��رئ��ي�����س  الأول  ال���ن���ائ���ب 
القتالية  ل���ل���ف���ن���ون  الآ�������س������ي������وي 
مدير  اجلزيري  و�سالح  املختلطة، 
ال�سياحة  دائ����رة  يف  ال�����س��ي��اح��ة  ع���ام 
والكويتي  اأب���وظ���ب���ي،  يف  وال��ث��ق��اف��ة 
ال�سيا�سي  امل��ح��ل��ل  ال�����س��ل��ي��م��ي  ف��ه��د 
والإعالمي، وفوؤاد دروي�س الرئي�س 
الريا�سية  ب��امل��ز  ل�سركة  التنفيذي 

رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة.  
�سهدت  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  لف���ت���اً  وك����ان 
ال�سهر  ال���ع���امل���ي  امل���ق���ات���ل  ح�����س��ور 

حبيب نور حممدوف بطل العامل يف 
نزالت "يو اأف �سي"واملدرب احلايل 
جراي�سي  ه��ي��ن��زو  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
العاملي،  اجل��وج��ي��ت�����س��و  اأ�����س����ط����ورة 
وع����دد م��ن امل��ق��ات��ل��ني امل�����س��ارك��ني يف 
280 يتقدمهم  بطولة يو اف �سي 
النزالت،  ب��ق��ي��ة  حم���م���د،ويف  ب���الل 
الدين  العربي جالل  الثنائي  حقق 
ال��دع��ج��ة وال��ع��راق��ي ح�����س��ني �سامل 
الفلبيني  على  الأول  بتفوق  ال��ف��وز 

القا�سية  بال�سربة  ال��ك��وب��ا  م��ارك��و 
اأرلن  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي  ع���ل���ى  وال�����ث�����اين 
الفنية  القا�سية  بال�سربة  فوريلو 
اأي�ساً، وفازت ال�سويدية الني اوبرغ 
كارفالهو  لر���س��ي��ا  ال��ربازي��ل��ي��ة  على 
الفرن�سي  ف��از  كما  احل��ك��ام،  باإجماع 
الوزبك�ستاين  على  �سلفادور  ديالن 
والياباين  جوماييف،  جاخوجنر 
هيكارو يو�سينو على الركي جمال 

رو�ستني بقرار احلكام بالإجماع.  

من  اجلماهريي  الإقبال  زي��ادة 
خمتلف الفئات

العميد  �سعادة  اأع���رب  جانبه،  وم��ن 
حم��م��د ب��ن دمل����وج ال��ظ��اه��ري ع�سو 
الإم���������ارات  احت�������اد  اإدارة  جم���ل�������س 
الأول  ال���ن���ائ���ب   – ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
للفنون  ال�����دويل  الحت�����اد  ل��رئ��ي�����س 
�سعادته  ع���ن  امل��خ��ت��ل��ط��ة  ال��ق��ت��ال��ي��ة 
الن�سخة  ح��ق��ق��ت��ه  ال�����ذي  ب��ال��ن��ج��اح 
من بطولة "حماربي  الدولية   34

الفنية  الناحيتني  م��ن   الإمارات"، 
الذي  الأم���ر  للحدث  والتنظيمية 
اأن��ه يب�سر مبزيد من التطوير  اأك��د 

على كافة الأ�سعدة.  
األعاب  اأن  دمل����وج  ب���ن  حم��م��د  واأك�����د 
بداأت  املختلطة  ال��ق��ت��ال��ي��ة  ال��ف��ن��ون 
ت��ن��ت�����س��ر وب�������س���ك���ل لف������ت، وه�����و ما 
هذه  مب�ستقبل  ال��ت��ف��اوؤل  اإىل  يدعو 
الإقبال  زي���ادة  م��ع  خا�سة  الأل��ع��اب 
اجل���م���اه���ري ع��ل��ي��ه��ا م���ن خمتلف 

الفئات.  
واأو����س���ح اأن روؤي����ة احت���اد الإم�����ارات 
هذه  زي���ادة  يف  تتمثل  للجوجيت�سو 
ال��ن��وع��ي��ة م��ن الأن�����س��ط��ة خ��ا���س��ة يف 
اأ�سبحت  ال��ت��ي  ظبي  اأب���و  العا�سمة 
مركزا هاماً لألعاب الفنون القتالية، 
حيث ت�ستقطب نخبة جنوم العامل.  
وع�������ن اإق������ام������ة ب����ط����ول����ة حم����ارب����ي 
�سالة  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  الإم������ارات 
اأن����ه����ا فكرة  اأك������د  ن������ادي اجل����زي����رة 

الرويج  اأج��ل  م��ن  للغاية  اإيجابية 
لها يف اأكرث من مكان بجانب �سالة 

الحتاد اآرينا يف جزيرة يا�س.  

اأبوظبي حتقق جناحات كبرية 
يف الفنون القتالية  

اأ�����س����اد ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ب����الل حممد 
�سي"  اف  "يو  يف  ال����ب����ارز  امل���ق���ات���ل 
من  ابوظبي  العا�سمة  تقدمه  مبا 
الفنون  لريا�سات  ك��ب��رة  جن��اح��ات 

بطولة  اأن  م�����وؤك�����دا  ال���ق���ت���ال���ي���ة، 
"حماربي الإمارات" اأحد اأبرز هذه 

النجاحات.  
واأكد بالل اأن البطولة لها هويتها 
الحرافية، على م�ستوى التنظيم 
جميع  ب�����ني  ال����ق����وي����ة  وال������ن������زلت 
من  املوهوبني  امل�ساركني  املقاتلني 
اأنها  م��وؤك��دا  اجل��ن�����س��ي��ات،  خمتلف 
تتطور ب�سكل لفت من ن�سخة اإىل 

اأخرى.  

اجلزيرة  ن���ادي  لإدارة  �سكر 
على ا�ست�سافة احلدث

اأكد ف��وؤاد دروي�س الرئي�س  وب��دوره 
الريا�سية  باملز  ل�سركة  التنفيذي 
رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة اأن 
الن�سخة  احل�سور الذي حظيت به 
واأ�ساطر  امل�������س���وؤول���ني  م���ن   34
وجنوم اللعبة يف العامل واجلمهور 
احلما�سي يوؤكد اأن البطولة و�سعت 
اأر�سية �سلبة يف عامل  نف�سها على 

الفنون القتالية .  
بح�سور  �سعداء  اإنهم  دروي�س  وقال 
وم��ت��اب��ع��ة الأب���ط���ال ح��ب��ي��ب، وهنزو 
ب�����الل حممد  ج���ري�������س���ي وال���ب���ط���ل 
"يعد  م�سيفاً:  البطولة،  ملناف�سات 
وج����وده����م اإ����س���اف���ة ل��ل��ح��دث ال���ذي 
املقاتلني،  �سهد مناف�سات قوية بني 
نادي  اإدارة  اإىل  بال�سكر  م��ت��وج��ه��ا 

اجلزيرة على ا�ست�سافة احلدث". 

املختلطة  القتالية  للفنون  مركزا  مكانتها  تعزز  دملوج:اأبوظبي  • بن 
• فوؤاد دروي�س:احل�سور اجلماهريي يوؤكد باأن البطولة و�سعت نف�سها على اأر�سية �سلبة يف عامل الفنون القتالية

هويتها الحرتافية على م�ستوى التنظيم والنزلت القوية لها  حممد:البطولة  • بالل 

بح�سور حبيب نور حممدوف وجنوم »يو اف �سي«

حمدان بن �سلطان يتوج الفائزين يف دولية »حماربي االإمارات«الـ 34
الأرمني مزومليان يفوز بالنزال الرئي�سي ويتحدى مات�سادو على اللقب

�سباق  يف  م�ساركتهم  يوؤكدون  بحار   2500
مهرجان دملا التاريخي اخلام�س

م�سري جريارد على املحك بعد 
اخل�سارة اأمام فولهام 

بات م�سر مدرب اأ�ستون فيال �ستيفن جرارد على املحك عقب خ�سارة فريقه 
الثانية ع�سرة  اأمام م�سيفه فولهام بثالثية نظيفة اخلمي�س يف ختام املرحلة 

من الدوري النكليزي لكرة القدم.
ركلة  "68 من  األك�سندر ميروفيت�س  و�سجل هاري�سون ريد "36" وال�سربي 

جزاء" وتايرون مينغز "83 خطاأ يف مرمى فريقه" الأهداف.
فتجمد  املو�سم  ه��ذا  وال�ساد�سة  توالًيا  الثانية  باخل�سارة  فيال  اأ�ستون  ومني 

ر�سيده عند ت�سع نقاط وتراجع اإىل املركز ال�سابع ع�سر.
يكون يف  قد  ليفربول  اأ�سطورة  موقع  اأن  اىل  املحلية  التقارير  بع�س  واأ���س��ارت 

خطر وتطيح به الدارة من من�سبه.
يف املقابل، عاد فولهام اىل �سكة النت�سارات بعد خ�سارتني وتعادل رافًعا ر�سيده 

اىل 15 نقطة يف املركز التا�سع.
يونايتد  ليدز  �سيفه  على  ب��ف��وزه  الأخ���ر  امل��رك��ز  م��ن  �سيتي  لي�سر  وتخل�س 
خ��ط��اأ يف مرمى   16" ك��وخ  روب���ن  الأمل���اين  امل��داف��ع  �سجلهما  نظيفني  بهدفني 
فريقه" وهاريف بانز "35". وهذا الفوز الثاين فقط هذا املو�سم لبطل اإنكلرا 
2016 رافًعا ر�سيده اىل 8 نقاط و�سعد اإىل املركز ما قبل الخر مقابل ت�سع 

نقاط لليدز يونايتد ال�ساد�س ع�سر.



ت�ستخدم النحل الإبعاد ال�سرطة من منزلها
�سعره  يبلغ  الذي  ال�سخم  منزلها  من  اإخراجها  حماولتهم  اأثناء 
اأكرث من مليون دولر، اأطلقت روري وودز اأ�سراباً من النحل على 

�سباط ال�سرطة الذين قدموا لتنفيذ عملية الإخالء.
وظهرت مربية النحل الأمريكية الغا�سبة يف اإحدى ال�سور وهي 
تت�ساجر مع �سباط ال�سرطة قبل اأن تطلق عليهم �سرباً من النحل 
دانيال  ال�سرطة  عمدة  نائب  لتقرير  ووفقاً  املكان.  عن  لإبعادهم 
كينج  ال�سيد  عودة  وانتظروا  املبنى  بتاأمني  ال�سباط  "قام  �سوتو: 

التي كانت يف املحكمة حتاول تاأخر عملية الإخالء.
ولدى عودتها اإىل املنزل، خرجت ال�سيدة وودز من �سيارتها وذهبت 
النحل، مما دفع  اإخ���راج  وب���داأت يف  املنزل  اإىل اجل��زء اخللفي من 

ال�سابط مايكل جو�سلني ملحاولة اإيقافها دون جدوى.
وق���د ان��ت�����س��رت م��ئ��ات ح�����س��رات ال��ن��ح��ل يف امل��ك��ان واأ���س��ي��ب النائب 
جو�سلني بلدغات يف وجهه ما ا�سطره اإىل الراجع ب�سكل موؤقت. 
بدلة مربي  55 عاماً  العمر  البالغة من  امل��راأة  ارت��دت  ذل��ك  وبعد 

النحل وبداأت يف حترير املزيد من النحل الغا�سب.
ورغم تعر�س 3 اأفراد من ال�سرطة لل�سعات النحل، مت القب�س على 

املراأة يف نهاية املطاف، وهي يف انتظار موعد حماكمتها حالياً.

تواأم تولدان بلونني خمتلفني وتنموان يف رحمني منف�سلني
اأم بريطانية  الفا�سلة، فوجئت  العديد من حم��اولت احلمل  بعد 
ب��ح��م��ل ط��ف��ل��ت��ني ت�����واأم ول���دت���ا ب��ل��وين ب�����س��رة خم��ت��ل��ف��ني ورحمني 
دون  �سهراً   18 ملدة  الإجن��اب  باكينغهام،  جيد  حاولت  منف�سلني. 
من  ب��ت��واأم  حامل  باأنها  املطاف  نهاية  يف  فوجئت  ولكنها  ج��دوى، 
الفتيات. وقد منت الطفلتان، لفيل وليني، يف رحمني منف�سلني، 
وهي ظاهرة نادرة لدرجة اأن الأطباء يقولون اإن احتمال حدوثها 

هو واحد من بني 50 مليون امراأة.
اإذ ولدت  ال��ذي ينفرد به التواأم  لكن هذا لي�س هو الأم��ر الوحيد 
اأن لفيل ولدت  داك��ن جمعد، يف حني  بب�سرة غامقة و�سعر  ليني 

ب�سعر اأ�سقر وب�سرة فاحتة.
ابنتيها يف  اأجنبت  25 عاماً، والتي  امل��راأة البالغة من العمر  قالت 
عام 2018، اإن الأمر ا�ستغرق ب�سعة اأ�سهر قبل اأن تبداأ الختالفات 

احلقيقية يف لون الب�سرة لدى التواأم يف الظهور.
اأم عزباء، عن حملها بعد �سل�سلة  اكت�سفت ال�سيدة باكنغهام، وهي 
للرحم  تو�سيع  عملية  لإج���راء  وا�سطرت  الإج��ه��ا���س  ح��الت  م��ن 
بعد  ال��رح��م  بطانة  تزيل  وال��ت��ي  نوتنغهام،  جامعة  م�ست�سفى  يف 
ال�سيدة باكنغهام  اأن  اكت�سف الأطباء  العملية،  الإجها�س. وخالل 

لديها قناتان مهبليتان، تعرفان با�سم احلاجز املهبلي ورحمني.

متنكرة بزي طبيبة..تخطف ر�سيعًا من م�ست�سفى
طفاًل  خلطفها  اإ�سبانيا  �سمال  البا�سك  منطقة  يف  ام��راأة  اأوقفت 
بزي  تنكرها  اإث���ر  ح�����س��رة،  على  ���س��اع��ات  بعد  عليه  ُع��رث  ر�سيعاً 

طبيب، على ما اأعلنت ال�سلطات املحلية.
وبعد خطفها اإياه م�ساء الأربعاء، ُعرث على الطفل �سباح اخلمي�س 
ما  وفق  بلباو،  اأحياء  اأحد  يف  �سقة  مدخل  جيدة" اأمام  "ب�سحة 

اأعلنت �سرطة منطقة البا�سك.
واأو�سح ناطق با�سم ال�سرطة الإقليمية اأن املراأة البالغة 24 عاما 
"اأوقفت يف حي اآخر يف املدينة، م�سراً اإىل اأنها قرعت جر�س الباب 
يف هذه ال�سقة قبل اأن تلوذ بالفرار. واأكد امل�سوؤول الأمني الإقليمي 
بي�ساء خم�س�سة  "�سرة  ترتدي  كانت  امل��راأة  اإن  اإركوريكا  خو�سو 
عادة لالأطباء"، عند دخولها الأربعاء اإىل دار توليد يف م�ست�سفى 

با�سورتو يف بلباو حيث خطفت الطفل الر�سيع.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

درا�سة: بع�س النا�س كاملغناطي�س للبعو�س
مما  للبعو�س،  مغناطي�س  بال�  اأ�سبه  اأو  للبعو�س  جاذبون  بالفعل  هم  النا�س  بع�س  اأن  اإىل  جديدة  درا�سة  خل�ست 

يجعلهم عر�سة اأكرث من غرهم للدغات هذه احل�سرة املزعجة.
ووجد الباحثون يف الدرا�سة، التي ن�سرت �سحيفة "الغارديان" الربيطانية تفا�سيلها، اأن اأكرث النا�س جذبا للبعو�س 

ينتجون كميات من املواد الكيميائية على جلودهم وترتبط هذه املواد بالرائحة التي تلفت البعو�س.
وقالت موؤلفة الدرا�سة واأ�ستاذة علم الأع�ساب يف جامعة روكفلر الأمركية، ليزيل فوزهول، "اإنه اإذا كانت لديك 

م�ستويات عالية من هذه املواد على جلدك، ف�ستكون ال�سخ�س الوحيد يف النزهة الذي �سيتلقى كل اللدغات".
ويف ثقافات خمتلفة، ثمة روايات ل تدعمها اأدلة قوية ب�ساأن الأ�سخا�س الأكرث تعر�سا للدغات البعو�س.

ومن اأجل الو�سول اإىل احلقيقة يف هذا ال�ساأن، �سمم الباحثون جتربة تفح�س روائح الب�سر ومدى تاأثرها على 
�سلوك البعو�س.

وطلبوا من 64 متطوعا من اجلامعة وحميطها اأن يرتدوا اأغطية بال�ستيكية رقيقة حول ال�ساعدين لأخذ الروائح 
منها.

اأطلقت ع�سرات البعو�س نحو  اأنبوب طويل، ثم  وبعد ذلك، و�سعت هذه الأغطية يف م�سائد منف�سلة يف نهايتها 
الأنبوب.

وقال الباحثون اإن البعو�س تدفق نحو الروائح الأكرث جاذبية، والأمر بدا وا�سحا على الفور.
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طريقة جديدة للتنبوؤ مبخاطر الوفاة
امل�سي، با�ستخدام  اأّن مراقبة ن�ساط  اإىل  اململكة املتحدة  تو�سل باحثون يف 
الهواتف الذكية، ميكن اأن تقّدم اإفادة هامة لالأطباء، حول خماطر الوفاة، 

بح�سب درا�سة حديثة.
الدرا�سة التي ن�سرت اخلمي�س، يف جملة PLOS Digital Health ت�سر 
اإذ  الدرا�سة؛  من  كانوا ج��زءاً  املتحدة  اململكة  األ��ف �سخ�س يف   100 اأّن  اإىل 
ا�ستخدمت م�ست�سعرات احلركة يف الهواتف الذكية ملدة اأ�سبوع، ل�ستنباط 

بيانات حول منط امل�سي، والتنبوؤ مبخاطر الوفاة.
يقول برو�س �ساتز، املوؤلف الرئي�سي للدرا�سة، واأ�ستاذ علم املعلومات بجامعة 
اإلينوي يف اأوربانا �سامبني بالوليات املتحدة، اإّن البيانات امل�ستمدة من منط 

امل�سي، ميكنها اأّن ت�ساعد يف التنبوؤ باحتمال الوفاة يف غ�سون 5 �سنوات.
 الدرا�سة التي ن�سرت اخلمي�س، يف جملة PLOS Digital Health ت�سر 
اإذ  الدرا�سة؛  من  كانوا ج��زءاً  املتحدة  اململكة  األ��ف �سخ�س يف   100 اأّن  اإىل 
ا�ستخدمت م�ست�سعرات احلركة يف الهواتف الذكية ملدة اأ�سبوع، ل�ستنباط 

بيانات حول منط امل�سي، والتنبوؤ مبخاطر الوفاة.
يقول برو�س �ساتز، املوؤلف الرئي�سي للدرا�سة، واأ�ستاذ علم املعلومات بجامعة 
اإلينوي يف اأوربانا �سامبني بالوليات املتحدة، اإّن البيانات امل�ستمدة من منط 

امل�سي، ميكنها اأّن ت�ساعد يف التنبوؤ باحتمال الوفاة يف غ�سون 5 �سنوات.

م�سروبات اجلمال م�سكوك فيها
من منتجات  15 منتجاً  �سمل  اختبارا  الأملانية  ال�سلع  اختبار  اأج��رت هيئة 
امل�سروبات  اأن وعود هذه  اإىل  الختبار  نتائج  وتو�سلت  م�سروبات اجلمال، 

م�سكوك فيها ولي�ست هناك اأدلة علمية تثبت فعاليتها حتى الآن.
واأو�سحت الهيئة اأن م�سروبات اجلمال عبارة عن مكمالت غذائية يف �سورة 
الهيالورونيك  وحم�س  الكولجني  من  مكونات  على  حتتوي  م�سروبات 
والبيوتني وفيتامني C والزنك وَتعد بالعناية بخاليا اجل�سم من الداخل 
بغر�س اإبطاء عملية ال�سيخوخة وتاأخر ظهور التجاعيد، م�سرة اإىل اأن 

الختبارات مل تتمكن من اإثبات هذه التاأثرات ال�سحية واجلمالية.
املهمة من  العنا�سر  اإم��داد اجل�سم بهذه  اأنه من الأف�سل  الهيئة  واأ�سافت 
خالل التغذية ال�سليمة، حيث تتمثل امل�سادر الغذائية للبيوتني "فيتامني 
امل�سادر  تتمثل  بينما  ال�سوفان،  ورقائق  واملك�سرات  البي�س  �سفار  H" يف 
واليو�سفي  والربتقال  والكيوي  احللو  الفلفل  يف   C لفيتامني  الغذائية 

واجلوافة.
وحلم  واجل���زر  واجل��ن  احلليب  يف  فتتمثل  للزنك  الغذائية  امل�����س��ادر  اأم��ا 

الأبقار وحلم الدواجن ومنتجات احلبوب الكاملة.

عمرو عبد اجلليل يك�سف 
كوالي�س ال�ساحك الباكي

ي�ستحق 10 اأعوام من التجهيز لعمل 
م�سل�سل عن حياته يقدمه مبا يليق 
به"، بهذا عرب الفنان امل�سري عمرو 
ع��ب��د اجل��ل��ي��ل ع��ن ���س��ع��ادت��ه بتقدمي 
الذي  الباكي"  "ال�ساحك  م�سل�سل 
جنيب  الراحل  الفنان  �سرة  يحكي 
طول  بعد  اجلمهور  اإىل  الريحاين، 
ان���ت���ظ���ار. وم��ف��ت��خ��را ب��ق��ي��ام��ه بدور 
جنيب الريحاين يف امل�سل�سل، يقول 
"�سكاي  ع��م��رو ع��ب��د اجل��ل��ي��ل مل��وق��ع 
"قفزة  ل��ه  ن��ي��وز عربية" اإن���ه مي��ث��ل 
كبرة يف م�سرته الفنية، وكان من 

الأحالم البعيدة املنال".
 10 حت�سره  يف  امل�سل�سل  وا�ستغرق 
اأعوام، ويربر عبد اجلليل ذلك باأنها 
النف�سي  "لالإعداد  مطلوبة  ك��ان��ت 
بتفا�سيل  ل��الإم�����س��اك  وال�����س��خ�����س��ي 
ال�سخ�سية  ال��ري��ح��اين.  �سخ�سية 
ة من حيث املحتوى والأداء، ول  الفذَّ
يجب اأن يقل متثيل ال�سخ�سية عن 
حقيقتها ووهجها". وي�سيف الفنان 
ال�سهولة  م��ن  لي�س  "اإنه  امل�����س��ري: 
ال�سخ�سية،  مل���ف���ات���ي���ح  ال����و�����س����ول 
ي��ت�����س��اع��ف عندما  امل��م��ث��ل  ف��ط��م��وح 
ولي�س  ممثل،  دور  لإج���ادة  يت�سدى 
بداأت  الريحاين".  اإن��ه  مم��ث��ل..  اأي 
الإعالن  عر�س  امل�سرية  ال�سا�سات 
"الربومو"،  للم�سل�سل  الرويجي 
 22 اأوىل حلقاته يف  بث  بدء  املقرر 
اأك���ت���وب���ر اجل������اري، وي�����س��ت��م��ر طوال 
الباكي"  "ال�ساحك  املقبل.  نوفمرب 
ال��ري��ح��اين، الذي  ب��ه  و���س��ٌف ا�ستهر 
ال�ساحكة،  الكوميديا  يف  اأب��دع  واإن 
اإل اأنه كذلك اأبدع يف اأدوار ال�سخرية 
امل���ري���رة م��ن بع�س م��ا ك���ان مي��ر به 

املجتمع يف اأيامه.

مليار دوالر من موؤ�س�سة غيت�س 
لدعم تعليم مادة بعينها

اأعلنت موؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س 
اخلرية التابعة للملياردير الأمركي 
مايكرو�سوفت  ����س���رك���ة  وم���وؤ����س�������س 
مليار  تخ�سي�س  ال�سابقة  وزوج��ت��ه 
دولر كجزء من خطة وطنية �ساملة 
يف الوليات املتحدة لتطوير تدري�س 
ال��ري��ا���س��ي��ات. وق��ال��ت م��وؤ���س�����س��ة بيل 
ال�����س��اب��ق��ة يف بيان  غ��ي��ت�����س وزوج���ت���ه 
الهدف من  اإن  الأرب��ع��اء،  م�ساء  ن�سر 
التربع م�ساعدة الطلبة على النجاح 
وظائف  على  واحل�سول  امل��دار���س  يف 
اإىل  بالنظر  وذل���ك  ج��ي��دة،  ب��روات��ب 
بني  العالقة  تو�سح  ال��ت��ي  الأب��ح��اث 
املهني.  والنجاح  الريا�سيات  مهارات 
واأ�سافت املوؤ�س�سة، التي اأثارت اجلدل 
اأن  التعليم،  ن�ساطها يف جمال  ب�ساأن 
���س��خ ك��م��ي��ة اأك�����رب م���ن الأم��������وال يف 
ع��ل��ى ح�ساب  ���س��ي��ك��ون  ال��ري��ا���س��ي��ات 
والقراءة  الكتابة  مثل  اأخ��رى  حقول 

والفنون.
وجاء الركيز على الريا�سيات بعدما 
تراجع  اإح���داث  يف  اجلائحة  ت�سببت 
املدار�س  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
الثانوية يف الوليات املتحدة، وعمقت 
الفجوات بني اأداء الطلبة على اأ�س�س 
عرقية. وعلى �سبيل املثال، انخف�ست 
كبر  ب�سكل  ال�سود  الطلبة  عالمات 
مقارنة مع عالمات الطلبة البي�س، 
ب��ح�����س��ب م�������س���وؤول يف م��وؤ���س�����س��ة بيل 

وميليندا غيت�س.
يف  تغيرا  حت��دث  اأن  املوؤ�س�سة  وراأت 
دعم التعليم عن طريق الركيز على 
اأن  اإىل  خل�ست  بعدما  ال��ري��ا���س��ي��ات 
يف  العلوم"  "�سيدة  تدري�س  حت�سني 
يف  رئي�سي  عامل  الأ�سا�سية  الف�سول 
جناح الطلبة يف املدار�س وما بعدها.

املمثلة اآنا ماي وونغ تظهر 
على العملة االأمريكية

اأمريكية  �سخ�سية  الأم��ري��ك��ي��ة  العملة  �سك  دار  ت�سعى 
عملة  ُت�سدر  عندما  الأوىل  للمرة  عملتها  على  اآ�سيوية 
ماي  اآن���ا  املمثلة  ���س��ورة  عليها  املقبل  الأ���س��ب��وع  معدنية 
�سادت فيها  ف��رة  التي عملت يف هوليوود خ��الل  وون��غ، 

العن�سرية والقوالب النمطية.
وقالت الدار يف بيان اإن عملة من فئة الربع دولر عليها 
�سورة وونغ بغرتها ال�سهرة واأظافرها الطويلة �سيبداأ 
ا�سم  اإطار برنامج يطلق عليه  تداولها يوم الثالثاء، يف 

الأمريكيات". الن�ساء  "اأرباع 
العملة،  �سك  دار  يف  امل�سممة  دام�سرا  اإميلي  واأ���س��ارت 
"اإىل جانب  العملة اجلديدة:  اإط��الق  �ساعدت يف  والتي 
اآنا ماي  اأظهرتها  التي  واملهارة  والت�سميم  العمل اجلاد 
وونغ يف مهنة التمثيل، اأعتقد اأن وجهها وتعبراتها هي 
باإبراز  قمت  لذلك  حقا،  ال�سينما  جمهور  جذبت  التي 

هذه العنا�سر".

وفاة ر�سيعة ده�ستها زرافة
اأودت زرافة بحياة طفلة تبلغ 16 �سهراً بعدما هاجمتها 
اإفريقية  جنوب  طبيعية  حممية  يف  الأرب��ع��اء  ووال��دت��ه��ا 

لأ�سباب ل تزال غام�سة، على ما اأفادت ال�سرطة.
ن��ادر ج��داً من هذا احليوان الثديي  ووق��ع الهجوم، وهو 
اإىل  270 كيلومراً  ال��ع��امل، على بعد ح��وايل  الأك��رب يف 

ال�سمال من مدينة دوربان ال�ساحلية �سرق البالد.
واأو�سحت الناطقة با�سم ال�سرطة نوكوبيل غوال اأن اأّماً 
يف �سن 25 عاماً وابنتها البالغة 16 �سهراً تعر�ستا لهجوم 
بعد ظهر الأربعاء يف مزرعة كوليني مبنطقة هلوهلوي 
الطفلة  وُنقلت  زرافة".  جانب  من  "للده�س  وتعر�ستا 
الر�سيعة اإىل عيادة طبية جماورة "حيث فارقت احلياة". 
الطوارئ  ق�سم  اإىل  طوافة  بوا�سطة  فُنقلت  الوالدة  اأم��ا 
اخلمي�س.  ح��رج��ة  ح��ال��ة  يف  ت���زال  ل  حيث  امل�ست�سفى  يف 
اإذ  وفتحت ال�سرطة حتقيقا يف احلادثة غر العتيادية، 

اإن الزرافات ل تتهجم يف العادة على الب�سر.

فنان ير�سم باإ�سبعه
اأ�سلوب غر ماألوف  اإليه باتباع  لفت فنان عراقي الأنظار 
يف الر�سم، اإذ يتجمهر املارة يف �سارع الفراهيدي الثقايف يف 
الب�سرة، مل�ساهدة املهند�س والفنان الت�سكيلي العراقي غ�سان 
حممد علي وهو ير�سم لوحات باإ�سبعه. وقد جتمهر املارة 
حول هذ الفنان لي�س لأنه ير�سم يف ال�سارع بل لأنه ا�ستغنى 
لوحات  يخط  كي  باإ�سبعه  وا�ستبدلها  الر�سم  فر�ساة  عن 
بورتريه. وقادت مزحة مع �سديق الفنان العراقي غ�سان 
اأ�سلوب جديد يف الر�سم، حيث ر�سم قبل  حممد لكت�ساف 
عامني لوحة لوجه �سديق له، ثم اأدرك اأن الر�سم بالإ�سبع 
اأعطى عمله عمقا يفتقر اإليه عند ا�ستخدام الفر�ساة. وقال 
واإن��ه وجد  الر�سم منذ كان طفال،  اأحب  اإنه  الفنان غ�سان 
حيث  كثرا،  عنه  بحث  متيزا  بالإ�سبع  الر�سم  طريقة  يف 
قال: "هذه التقنية متنحني عالقة روحية اأكرب جتمعني 

مع اللوحة التي اأنا ب�سدد ر�سمها".
تاأثرا  اإ�سبعي مينحني  من  "كل جزء  ه�سام:  اأ�ساف  كما 
ا�ستخدمه  ق���د  الإ����س���ب���ع  ف���ط���رف  ل���وح���ات���ي،  يف  خم��ت��ل��ف��ا 
جتمع  وحتى  واحلواجب،  الرمو�س  مثل  احل��ادة  لالأماكن 
اأماكن  با�ستعمالها يف  اأقوم  اإ�سبعي  اللونية على  الطبقات 

معينة يف الر�سم لإعطائه بعدا جماليا ما".

بيع خمطوطة ل�سيناريو "كونتمبت" 
فيلم  ل�سيناريو  ال��ي��د  ب��خ��ط  م��ك��ت��وب��ة  خم��ط��وط��ة  بيعت 
جان  ال�سوي�سري  الفرن�سي  "ميربي" "ازدراء" للمخرج 
باأكرث  ب��اردو،  لوك غ��ودار، كانت متلكها املمثلة بريجيت 
األ��ف دولر"، على ما   293،24" ي��ورو  األ��ف   300 من 
اأعلنت دار كري�ستيز للمزادات العلنية بعد اأكرث من �سهر 

على وفاة غودار.
باحلرب  مكتوبة  �سفحة   59 م��ن  امل��خ��ط��وط��ة  وت��ت��اأّل��ف 
مالحظات  وحت����وي  م��ط��ب��وع��ة،  ���س��ف��ح��ة  و24  الأزرق 

وت�سحيحات كتبها املخرج بخط يده.
الإيطايل  الكاتب  م��ن  مالحظة  كذلك  امل�ستند  وي�سم 
كتبه،  اأح���د  اإىل  الفيلم  ا�ستند  ال���ذي  م��وراف��ي��ا  األ��ربت��و 
بالإ�سافة اإىل مالحظات وجمل كتبها ممثلون يف الفيلم 
بالن�س  وج��اك  بيكويل  ومي�سال  ب���اردو  بريجيت  بينهم 

واملخرج فريتز لنغ.

عالمات على يدك تر�سدك اإىل 
»القاتل ال�سامت«

اأن الب�سرة وال�سعر من املوؤ�سرات  من املعروف 
اأي�سا  اليدين  اأن  اإل  العامة،  لل�سحة  اجليدة 

ميكن اأن تخربنا بالكثر عن �سحتنا.
وبح�سب ما ن�سرته "ذا �سن"، فاإن الكثر من 
اليدين تدل على  التي تظهر على  الأع��را���س 

وجود ملر�س ال�سكري، ومن هذه العالمات:
الأ�سخا�س  اأن  ح��دي��ث��ة  درا����س���ة  وج�����دت   •
والنوع   1 ال��ن��وع  م��ن  ال�سكري  ب��داء  امل�سابني 
املغلقة،  الأ�سابع  لتجربة  عر�سة  اأك��رث  هم   2

واملعروفة اأي�سا با�سم الإ�سبع الزنادية.
واحد  اإ�سبع  ي�سبح  عندما  احلالة  حتدث   •

اأو اأكرث، يف و�سع منحني ي�سعب ت�سويبه.
بحقن  املوؤملة  احلالة  عالج  ميكن  ما  • غالبا 
الكورتيزون، ولكنها تتطلب جراحة يف بع�س 

الأحيان.

خطر  اأن  لوند  جامعة  يف  اخل���رباء  وج��د   •
ارت��ف��اع ن�سبة ال�سكر  ي��زي��د يف ح��ال��ة  الإ���س��اب��ة 

يف الدم.
• الأ�سخا�س امل�سابني بال�سكري يعانون غالبا 
ه���ذا يعني  ال��دم��وي��ة،  ال����دورة  م��ن م�ساكل يف 

اأنك قد تالحظ احمرارا حول الأظافر.
الأ���س��خ��ا���س امل�����س��اب��ون ب����داء ال�����س��ك��ري اأكرث 

عر�سة لالإ�سابة بعدوى فطرية.
فمن  احل���ال���ة،  ه���ذه  م��ن  ت��ع��اين  ك��ن��ت  • اإذا 
اللون  اإىل  اأظ����اف����رك  ت��ت��ح��ول  اأن  امل��ح��ت��م��ل 

الأ�سفر وت�سبح ه�سة.
يف  الوطنية"  ال�����س��ح��ي��ة  "اخلدمة  ت���ق���ول 
املحتمل  اأعرا�س من  اأن هناك عدة  بريطانيا 
اأن تواجهها اإذا كنت م�سابا بداء ال�سكري من 

النوع 2.

عار�سة اأزياء تقدم زيا من اإبداع امل�سمم اأميت اأجروال خالل اأ�سبوع املو�سة يف مومباي. ا ف ب

تايلور �سويفت ترّوج الألبومها 
اجلديد بطريقة مبتكرة

العا�سر  ال��ب��وم��ه��ا  ل��ط��رح  ���س��وي��ف��ت  ت��اي��ل��ور  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ف��ن��ان��ة  ت�ستعد 
لاللبوم  ب��ال��روي��ج  النجمة  ق��ام��ت  الإط����ار  ه��ذا  يف   .  Midnights
كلمات  بع�س  ط��رح  على  ترتكز  جديدة  دعاية  عرب  مبتكرة  بطريقة 
الأغاين على لوحات اإعالنية يف ال�سوارع. طلبت �سويفت من اجلمهور 
تخمني اإىل اأي اأغنية من اللبوم تعود هذه الكلمات. يت�سمن الألبوم 
�سوقت  وك��ان��ت  �سويفت،  تايلور  كتابة  م��ن  كلها  ج��دي��دة،  اأغنية   13
الفنانة جمهورها عرب ك�سفها اأن ق�س�س اأغانيها لها عالقة بحياتها 
اخلا�سة والعاطفية و�ستطرح اأول فيديو لالأغنية املف�سلة لديها من 

."Anti-Hero" الألبوم


