
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

•• اأبوظبي -وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
الإم����ارات  دول���ة  اهلل..اأن  حفظه 
مكانتها  ت���ع���زي���ز  يف  م�����ش��ت��م��رة 
رئي�شاً  م�شاهماً  ال��رائ��د  ودوره���ا 
العاملي  ال��ط��اق��ة  اأم���ن  يف ���ش��م��ان 
وداعماً  اإم���دادات���ه���ا  وا���ش��ت��دام��ة 
اأ�شا�شياً جلهود النتقال الواقعي 
من  الطاقة  قطاع  يف  وامل�����ش��وؤول 
خالل مواكبة امل�شتقبل وا�شتثمار 
الفر�س املهمة التي يوفرها هذا 

التحول.
ج���اء ذل���ك خ���الل ت��روؤ���س �شموه 
ملجل�س  ال�������ش���ن���وي  الج����ت����م����اع 
اأبوظبي  ب�����رول  ���ش��رك��ة  اإدارة 
ال��وط��ن��ي��ة اأدن����وك اأم�����س يف املقر 
الرئي�شي لل�شركة ب�شفته رئي�شاً 

للمجل�س.
ال�شيخ  �شمو   .. الجتماع  ح�شر 
خ���ال���د ب���ن حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل 
التنفيذي  املجل�س  ع�شو  نهيان 
اأب��وظ��ب��ي رئ��ي�����س مكتب  لإم�����ارة 
اأبوظبي التنفيذي ومعايل �شهيل 
بن حممد املزروعي وزير الطاقة 
والبنية التحتية ومعايل الدكتور 

���ش��رك��ات��ه��ا، وم���ع���ايل اأح���م���د بن 
علي ال�شايغ وزير دولة ومعايل 
املزروعي  مبارك  اأحمد  الدكتور 
رئي�س  التنفيذي  املجل�س  ع�شو 

ومعايل  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  م���ب���ادل���ة 
الزعابي  بوعتابة  حممد  جا�شم 
رئي�س  التنفيذي  املجل�س  ع�شو 
اأبوظبي ومعايل  املالية يف  دائرة 

اأح��م��د اجل��اب��ر وزير  ب��ن  �شلطان 
ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
ال���ع�������ش���و امل����ن����ت����دب وال���رئ���ي�������س 
وجمموعة  لأدن�����وك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

التنفيذي  املجل�س  رئي�س  مكتب 
ومعايل خلدون  اأبوظبي  لإم��ارة 
املنتدب  الع�شو  امل��ب��ارك  خليفة 
ل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال���رئ���ي�������س 

املرر  م��ر���ش��د  عوي�شة  امل��ه��ن��د���س 
رئي�س  التنفيذي  املجل�س  ع�شو 

دائرة الطاقة يف اأبوظبي.
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�شوريون اأكراد يرفعون �شور قتالهم وهم يحتجون على تهديدات تركيا ملنطقتهم  )ا ف ب(

كييف حتذر من تدخل بيالرو�سيا يف احلرب

ق�سف رو�سي عنيف على عدة مواقع اأوكرانية
م�سوؤولون اأتراك: اال�ستعدادات كاملة للتغول ب�سوريا

طبول احلرب الرتكية تدق على احلدود ال�سورية
•• عوا�صم-وكاالت:

قال م�شوؤولون اأتراك اإن اجلي�س 
ليكون  قليلة  لأي��ام  اإل  يحتاج  ل 
ج���اه���زا ل��ع��م��ل��ي��ة ت���وغ���ل ب����ري يف 
املحتمل  م��ن  واإن  �شوريا،  �شمال 
ات��خ��اذ ق���رار ب��ه��ذا ال�����ش��اأن خالل 
اأم�س  ال������وزراء  مل��ج��ل�����س  اج��ت��م��اع 

الثنني.
وياأتي هذا يف الوقت الذي تق�شف 
ف�شائل  ال��رك��ي��ة  ال���ق���وات  ف��ي��ه 

م�شلحة كردية عرب احلدود.
وت��ق�����ش��ف م���داف���ع ه����اوت����زر يتم 
اإطالقها يوميا من تركيا اأهدافا 
الكردية  ال�شعب  لوحدات حماية 
تنفذ طائرات  بينما  اأ�شبوع،  منذ 

حربية غارات جوية.
ي���اأت���ي ال��ت�����ش��ع��ي��د ال���رك���ي بعد 
تفجري اأ�شفر عن �شقوط قتلى يف 
واأنحت  اأ�شبوعني  اإ�شطنبول قبل 
اأن��ق��رة ب��ال��ل��وم ف��ي��ه ع��ل��ى وحدات 

حماية ال�شعب الكردية.
ن�����ف�����ت اجل������م������اع������ة ال�����ك�����ردي�����ة 
وردت  الهجوم،  ع��ن  م�شوؤوليتها 
يف بع�س الأحيان على الهجمات 
بقذائف  ب��ق�����ش��ف  احل�����دود  ع���رب 

املورتر.
وف������ق م���������ش����وؤول ك���ب���ري ال����ق����وات 

امل�����ش��ل��ح��ة ال��رك��ي��ة ب��ح��اج��ة اإىل 
اأي��ام فقط لت�شبح جاهزة  ب�شعة 

ب�شكل كامل تقريبا.
ال��ع��م��ل��ي��ة لن  اأن  اأك�����د  امل�������ش���وؤول 
ت�شتغرق وقتا طويال حتى تبداأ. 
الأمر يتوقف فح�شب على اإ�شدار 
ال��رئ��ي�����س رج���ب ط��ي��ب اأردوغ�����ان 

لالأمر.
نقلت رويرز عن م�شوؤول تركي 
اآخ����ر ق��ول��ه ق��ب��ل الج��ت��م��اع "كل 
الآن ينتظر  ال�شتعدادات كاملة. 

الأمر القرار ال�شيا�شي.
توغالت  ت��رك��ي��ا  ن��ف��ذت  اأن  ���ش��ب��ق 
وحدات  �شد  �شوريا  يف  ع�شكرية 
اإذ  ح���م���اي���ة ال�����ش��ع��ب ال����ك����ردي����ة، 

العمال  حل���زب  ج��ن��اح��ا  تعتربها 
ال���ك���رد����ش���ت���اين امل���ح���ظ���ور ال����ذي 
املتحدة  والوليات  تركيا  ت�شنفه 
والحت��������اد الأوروب����������ي ع���ل���ى اأن����ه 

جماعة اإرهابية.
اأردوغ��ان ت�شريحات  �شدرت عن 
�شابقة قال فيها اإن تركيا �شت�شن 
املنا�شب  ال��وق��ت  يف  ب��ري��ة  عملية 

لتاأمني حدودها اجلنوبية.
اأردوغان  اأع��ل��ن  الفائت،  مايو  يف 
عملية  ق��ري��ب��ا  �شت�شن  ت��رك��ي��ا  اأن 
���ش��د وح�����دات حماية  ع�����ش��ك��ري��ة 
لكن  �شوريا،  يف  الكردية  ال�شعب 
العملية مل تتحقق يف  ه��ذه  مثل 

ذلك الوقت.

الإمارات الأوىل عامليًا يف اإ�سدار ت�سريع متكامل حلوكمة ال�سركات 
العائلية.. والقانون يدخل حيز التنفيذ يف يناير 2023

•• اأبوظبي -وام: 

اأكد �شعادة عبد اهلل اأحمد اآل �شالح، وكيل وزارة القت�شاد، اأن دولة الإمارات - بف�شل 
روؤية وتوجيهات قيادتها الر�شيدة – اأولت اأهمية كبرية لقطاع ال�شركات العائلية، 
انطالقاً من اإدراكها لأهمية هذا النموذج القت�شادي احليوي. م�شيفا اأن ل�شركات 
العائلية ت�شكل حمركاً رئي�شياً يف اقت�شاديات معظم دول العامل، ولها دور جوهري 
ال�شتثمارات  وج��ذب  امل�شاريع  واإق��ام��ة  امل�شتدامة،  القت�شادية  التنمية  حتقيق  يف 

وتوفري فر�س العمل يف خمتلف القطاعات.
اأبوظبي  يف  ام�س  القت�شاد  وزارة  نظمتها  اإعالمية  اإحاطة  �شعادته خالل  واأو�شح 
للتعريف باملر�شوم بقانون احتادي رقم 37 ل�شنة 2022 يف �شاأن ال�شركات العائلية، 
اأن حكومة دولة الإمارات تبنت برناجماً متكاماًل وطويل املدى لتنمية بيئة ال�شركات 
العائلية يف الدولة اإىل م�شتويات مناف�شة عاملياً، ومبا يعزز دورها كم�شاهم رئي�شي يف 
دعم الناجت املحلي الإجمايل لالقت�شاد الوطني، و�شريك اأ�شا�شي يف م�شرية التنمية 

امل�شتدامة للدولة خالل اخلم�شني عاماً املقبلة.  التفا�شيل �س15(

�ص 04

�ص 10

�ص 19

بلدية مدينة العني حتتفل بعيد االحتاد 

الـ 51 بعرو�ص الدرون و االألعاب النارية

اأخبار االإمارات

دقلو ينتقد التعامل مع املتظاهرين.. 

ويقطع الطريق اأمام االإخوان

عربي ودويل

املفاجاآت العربية يف املونديال.. 

ب�صمات تاريخية اأزعجت الكبار

الفجر الريا�صي

خالل تروؤ�س �سموه اجتماع جمل�س اإدارة اأدنوك

رئي�س الدولة يوؤكد اأن الإمارات م�ستمرة يف دورها الرائد م�ساهمًا يف �سمان اأمن الطاقة العاملي وا�ستدامة اإمداداتها

وزير اخلارجية الرتكي: اأنقرة قد تعني �سفريًا يف م�سر خالل اأ�سهر
•• القاهرة-وكاالت:

اأعلن وزير اخلارجية الركي، مولود ت�شاو�س اأوغلو، اأم�س اأن بالده قد 
اأنباء  نقلته وكالة  ملا  املقبلة، وفقا  الأ�شهر  تعني �شفريا يف م�شر خالل 

الأنا�شول احلكومية.
الدبلوما�شية  ال��ع��الق��ات  ت�شتاأنفان  ق��د  وم�شر  تركيا  اأن  اأوغ��ل��و  وذك��ر 

الكاملة، وتعيدان تعيني �شفريين خالل الأ�شهر املقبلة.
امل�شاورات  ي�شتاأنفان  قد  البلدين  اإن  اأنقرة  يف  لل�شحافيني  اأوغلو  وقال 
التطبيع  عملية  اإط��ار  يف  اخلارجية  وزي��ري  نائبي  بقيادة  الدبلوما�شية 

قريبا.
بناء  ب��اأن عملية  اأردوغ���ان،  الرئي�س الركي رجب طيب  والأح��د، �شرح 
املحادثات  واأن  البلدين،  وزراء من  باجتماع  �شتبداأ  العالقات مع م�شر 
�شتتطور انطالقاً من ذلك. وبعد �شنوات من التوتر بني البلدين، �شافح 
اأردوغان، الرئي�س امل�شري عبد الفتاح ال�شي�شي يف قطر، الأ�شبوع املا�شي، 
العالقات  يف  ج��دي��دة  ب��داي��ة  ب��اأن��ه  امل�شرية  للرئا�شة  بيان  و�شفه  فيما 

الثنائية بينهما.
ويف برنامج حواري تلفزيوين مت ت�شجيله يف حمافظة قونية الركية، 
ال�شبت، اأو�شح اأردوغان اأنه حتدث مع ال�شي�شي لنحو 30 اإىل 45 دقيقة 

يف ذلك اللقاء على هام�س بطولة كاأ�س العامل لكرة القدم يف قطر.
وقال اأردوغ��ان: لقد ركزنا املحادثات مع ال�شي�شي هناك، وقلنا لنتبادل 
الآن زيارات الوزراء على م�شتوى منخف�س. بعد ذلك، دعونا نو�شع نطاق 

هذه املحادثات، واأ�شار اأي�شاً اإىل اإمكانية حت�شني العالقات مع �شوريا.
واأ�شاف: ميكن اأن تعود الأمور اإىل ن�شابها مع �شوريا يف املرحلة املقبلة، 

مثلما جرى مع م�شر.

جانب  من  اأرج��اأت  رو�سيا  وا�سنطن: 
واحد حمادثات ب�ساأن الأ�سلحة النووية 

•• وا�صنطن-رويرتز:

قال متحدث با�شم وزارة اخلارجية 
اأرجاأت  رو�شيا  اإن  اأم�س  الأمريكية 
م���ن ج���ان���ب واح�����د حم���ادث���ات مع 
مقررا  ك�����ان  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
عقدها يف القاهرة بهدف ا�شتئناف 
الأ�شلحة  على  التفتي�س  عمليات 

النووية.
وا�شنطن  اأن  امل��ت��ح��دث  واأ�����ش����اف 
م�����ش��ت��ع��دة ل��ت��ح��دي��د م���وع���د اآخ���ر 
لجتماع  مم��ك��ن  وق����ت  اأق������رب  يف 
الثنائية  ال���ش��ت�����ش��اري��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ملعاهدة �شتارت اجلديدة للحد من 
الوليات  ب��ني  ال��ن��ووي��ة  الأ���ش��ل��ح��ة 
املتحدة ورو�شيا. وكان مقررا عقد 

الجتماع اليوم الثالثاء.
يلتقي  اأن  امل������ق������رر  م������ن  وك���������ان 
م�شوؤولون من البلدين يف القاهرة 
اليوم وحتى ال�شاد�س من دي�شمرب 
تفتي�س  عمليات  ا�شتئناف  ملناق�شة 
مبوجب معاهدة نيو �شتارت للحد 

من انت�شار الأ�شلحة النووية.

ت���ط���ور ج���دي���د ب��ق�����س��ي��ة 
ال��ع��راق ال��ق��رن يف  ���س��رق��ة 

•• بغداد-وكاالت

اأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة اأنها 
مليار   2.5 م��ن  ج���زءا  �شت�شرد 
الأم���������وال  م�����ن  ت���ق���ري���ب���ا  دولر 
ال�شرائب  املختل�شة من م�شلحة 
�شمن خمطط �شخم ت�شارك فيه 

�شبكة من ال�شركات وامل�شوؤولني.
العراقية  احلكومة  اإع��الن  وج��اء 
رئي�س  ع��ن مكتب  ���ش��ادر  بيان  يف 

الوزراء حممد �شياع ال�شوداين.
وقال البيان اإن نحو 182 مليار 
مليون   125 اأو  ع���راق���ي  دي���ن���ار 
دولر من مبلغ خمتل�س �شت�شرد 
ممتلكات  م�������ش���ادرة  خ����الل  م���ن 
اأعمال  ل��رج��ل  واأ����ش���ول مم��ل��وك��ة 

متواطئ يف ق�شية ف�شاد.
التحقيق  اأن  ال�������ش���وداين  واأك������د 
امل�شتمر لن ي�شتثني اأحدا متورطا 
احلكومة  واأن  ال���ق�������ش���ي���ة،  يف 
املبلغ  ك��ام��ل  ا�شتعادة  على  تعمل 
اآخرين  اأ�شخا�شا  امل�شروق. وحدد 

متورطني.

لت�سهيل  اأمل���ان���ي���ة  خ��ط��ة 
اجلن�سية  ع��ل��ى  احل�����س��ول 

•• برلني-رويرتز:

دافعت وزارة الداخلية الأملانية ام�س 
الثنني عن خطة للحكومة لت�شهل 
على الأفراد التقدم للح�شول على 
اجلن�شية، رغم ال�شكاوى من داخل 
ب��اأن ذل��ك قد  الئ��ت��الف واملعار�شة 

يحفز الهجرة غري ال�شرعية.
تعزيز  تريد  اإنها  احلكومة  وقالت 
للت�شدي  وال����ت����دري����ب  ال���ه���ج���رة 
يلقي  ال����ذي  امل���ه���ارات  يف  للنق�س 
بثقله على اقت�شاد الدولة يف وقت 
ال�شكان  اأع���م���ار  ف��ي��ه زي����ادة  ت��راك��م 
املعا�شات  ن���ظ���ام  ع��ل��ى  ال�����ش��غ��وط 
العام. وقال متحدث با�شم الوزارة 
هذه خطة حمورية لهذا الئتالف 
اأملانيا  ب��اأن  الوا�شح  الع���راف  م��ع 
دولة للهجرة، وذلك ردا على اأ�شئلة 
ال�شحفيني حول ال�شكاوى. واأ�شاف 
عن  نتحدث  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  يف 
دقيقة  بتفا�شيل  مو�شوعة  خطة 

يف اتفاق الئتالف.

انتهاء حما�سرة فندق يف مقدي�سو ومقتل ثمانية مدنيني 
•• مقدي�صو-اأ ف ب:

الأقل  على  مدنيني  ثمانية  قتل 
خ���الل حم��ا���ش��رة ف��ن��دق هاجمه 
م�شاء الأحد جهاديون من حركة 
العا�شمة  يف  الإ�شالمية  ال�شباب 
اأعلن  كما  مقدي�شو  ال�شومالية 
ال�شرطة  با�شم  الناطق  الث��ن��ني 
موؤكدا ان عملية القوات الأمنية 

انتهت.
ال�شرطة  ب��ا���ش��م  ال��ن��اط��ق  وق�����ال 
ال�����وط�����ن�����ّي�����ة �������ش������ادق دودي�����������س 
مت�شيط  ع��م��ل��ي��ة  ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني 

فندق فيال روزا انتهت.
واأكد اأن اجلهاديني قتلوا ثمانية 
بينما  ال��ف��ن��دق  يف  ك��ان��وا  مدنيني 
باإنقاذ نحو  الأم��ن  ق��وات  جنحت 
من  اأي  ي�شب  مل  م��دن��ي��ا.   60
امل��دن��ي��ني ب��ج��روح. ول��ف��ت اإىل اأن 
ا  اأي�شً ُق��ت��ل  الأم����ن  عنا�شر  اأح���د 

خالل العملية.
الهجوم  ان  ال���ن���اط���ق  واأ������ش�����اف 
21 �شاعة و�شنه  ا�شتغرق حواىل 
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الغنو�سي اأمام املحكمة جمددًا بق�سية ت�سفري املت�سددين
•• تون�س-وكاالت:

مثل رئي�س حركة النه�شة را�شد الغنو�شي جمددا الثنني اأمام قا�شي 
تتعلق  ق�شية  يف  ل�شتجوابه  الره��اب  بق�شايا  املتخ�ش�س  التحقيق 
بتهم »ت�شفري مت�شددين« من تون�س اإىل �شوريا والعراق، على ما اأفاد 
اإن  بر�س  لفران�س  اجلماعي  املختار  الدفاع  حمامي  وق��ال  حماميه. 

الغنو�شي و�شل اإىل وحدة التحقيق بالعا�شمة تون�س.
احلكومة  رئي�س  ونائبه  ع��ام��ا(   81( الغنو�شي  م��ع  التحقيق  وب���داأ 
يف  الفائت،  �شبتمرب   21 يف  الق�شية  هذه  يف  العرّي�س  علي  ال�شابق 
الوحدة الوطنية للبحث يف جرائم الإرهاب بالعا�شمة ومت ا�شتجوابه 
ل�شاعات طويلة قبل اأن يقرر القا�شي حتديد تاريخ الثنني لدعوته 
جمددا. ونفى الغنو�شي التهمة املوجهة اإليه وقال يف وقت �شابق اإنها 

حماولت لإق�شاء خ�شم �شيا�شي من قبل الرئي�س قي�س �شعّيد.
بداأت التحقيقات يف هذه الق�شية بعد 25 يوليو 2021.

اأمر  الإره���اب  مكافحة  ق�شاء  اأن  اأعلنت  التون�شية  ال�شلطات  كانت 
بتجميد الأر�شدة املالية واحل�شابات امل�شرفية لع�شر �شخ�شيات، من 

بينها الغنو�شي ورئي�س احلكومة ال�شابق حمادي اجلبايل.
ا�شُتدعي الغنو�شي يف 19 يوليو الفائت للتحقيق معه يف ق�شية تتعلق 
بتبيي�س اأموال وف�شاد، ونفى حزب النه�شة التهم املوجهة لزعيمه.
اأ�شدر الق�شاء التون�شي يف 27 يونيو قرارا مبنع �شفر الغنو�شي يف 

اإطار حتقيق باغتيالت �شيا�شية مّتت يف 2013.

رئي�س جمل�س ال�سيادة ال�سوداين يجمد ن�ساط النقابات املهنية 
•• اخلرطوم-رويرتز:

اأ�شدر رئي�س جمل�س ال�شيادة ال�شوداين الفريق اأول ركن عبد الفتاح 
والحتادات  النقابات  ن�شاط  بتجميد  ق��رارا  الثنني  اأم�س  الربهان 

املهنية والحتاد العام لأ�شحاب العمل، وفق بيان اأ�شدره املجل�س.
وح�شابات هذه  اأر���ش��دة  مل��راج��ع��ة  بت�شكيل جلنة  ت��ال  ق���رار  واأم���ر يف 

الحتادات داخل ال�شودان وخارجه لو�شعها حتت ال�شيطرة.

جندي اأوكراين، يخترب طائرة بدون طيار يف باخموت ملعرفة اإمكانية ا�شتخدامها يف مكان قريب. )رويرز(

الهجمات م�شتمرة يف العا�شمة ال�شومالية رغم اجراءات الأمن امل�شددة

•• عوا�صم-وكاالت:

العملية  دخ���ل���ت���ه  ج����دي����د  ي������وم 
اأوكرانيا،  يف  الرو�شية  الع�شكرية 
اأم�س الثنني، حيث تقوم وحدات 
ال��رو���ش��ي مبحاولة  م��ن اجل��ي�����س 
مواقع  و���ش��رب  ال�شيطرة  ب�شط 
فيما  الأوك��ران��ي��ة،  القوات  متركز 
الدب  م��ق��اوم��ة  يف  كييف  ت�شتمر 
ا�شتعادة  وحم�����اول�����ة  ال����رو�����ش����ي 
اأرا�����ش����ي����ه����ا مب���������ش����اع����دة م����ادي����ة 
زاد  وق���د  ال��غ��رب.  م��ن  وع�شكرية 
الثلوج  وت�شاقط  ال��ق��ار���س  ال���ربد 
م��ن م��ع��ان��اة الأوك��ران��ي��ني يف ظل 
انقطاع الكهرباء يف اأماكن عديدة 
من البالد جراء الق�شف الرو�شي 
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  وا����ش���ت���ه���داف 

الأوكرانية.
الأوكرانية  الدفاع  وزارة  وحذرت 
ب���ي���الرو����ش���ي���ا يف  ت���دخ���ل  اأن  م����ن 

احلرب �شيكون انتحارا لها. 
اأع��ل��ن��ت وزارة  ي���اأت���ي ذل����ك ف��ي��م��ا 
ال����دف����اع ال���رو����ش���ي���ة اإ����ش���ق���اط 7 
م�����ش��ريات اأوك���ران���ي���ة وت���دم���ري 8 
دنيربوبروف�شك،  يف  م���درع���ات 
نفذ  اجل��و  ���ش��الح  اأن  اإىل  م�شرية 
اأ�شفرت عن مقتل  �شربات جوية 

اأوكراين. جندي   100

لإخالء املحطة.
اأع��ل��ن اجلي�س  ج��دي��د،  ويف تطور 
ن�شرت  رو����ش���ي���ا  اأن  الأوك����������راين 
حتمل  الأ���ش��ود  البحر  يف  �شفينة 
ل�شتهداف  ك���ال���ي���رب  ����ش���واري���خ 

�شبكات الطاقة.
اأف����ادت وكالة  اأخ����رى،  وم��ن جهة 
املدفعية  ب��اأن  لالأنباء  نوفو�شتي 
للجي�س  موقعا  دم��رت  الرو�شية 
الأوك�����راين يف زاب��وري��ج��ي��ا، فيما 
حت���دث اجل��ي�����س الأوك�������راين عن 
رو�شي عنيف على دنيربو  ق�شف 
تقارير  واأف����ادت  ال��ب��الد.  جنوبي 
اأوك����ران����ي����ة ب�����اأن امل���ت���ع���اون���ني مع 
نوفا  ي��غ��ادرون  ال��رو���ش��ي  اجلي�س 

كاخوفكا قرب خري�شون.
وت�شتمر املعارك يف �شمال مقاطعة 
دونيت�شك بني الطرفني يف مدينة 
باخموت، وتتقدم القوات الرو�شية 
من اأطراف املدينة، بح�شب وزارة 
�شلطات  وقالت  الرو�شية.  الدفاع 
خالل  اإنه  النف�شالية  دونيت�شك 
ق�شفت  امل��ا���ش��ي��ة  ���ش��اع��ة  ال�24 
القوات الأوكرانية مناطق واأحياء 
عديدة يف مدينة دونيت�شك ومدناً 
قذيفة   200 ب���ح���وايل  ق��ري��ب��ة 
و�شاروخ واأ�شفر الق�شف عن عدد 

من القتلى واجلرحى.

الربيطانية  الدفاع  وزارة  وقالت 
الق�شف  من  تعاين  خري�شون  اإن 
يومي،  ب�شكل  ال��رو���ش��ي  امل��دف��ع��ي 
واإنها معر�شة خلطر بالغ لأنها يف 
الرو�شية.  املدفعية  اأنظمة  نطاق 
تق�شف  رو����ش���ي���ا  اأن  واأ�����ش����اف����ت 
ال�شفة  م��ن  باملدفعية  خري�شون 

واأن  دن����ي����ربو،  ل��ن��ه��ر  ال�����ش��رق��ي��ة 
رو�شيا ت�شتخدم قاذفات �شواريخ 
�شررا  وت�شبب  الإط��الق  متعددة 

كبريا يف خري�شون.
زابوريجيا  اإدارة  ون���ف���ت  ه�����ذا 
اأوكرانية  تقارير  لرو�شيا  املوالية 
ال�شيطرة  مو�شكو  ف��ق��دان  ح��ول 

ال���ن���ووي���ة.  امل���ح���ط���ة  اإدارة  ع���ل���ى 
وو�شفت يف بيان لها هذه الأنباء 
وذلك  ال�شحة،  ع��ن  ع��اري��ة  باأنها 
بعد اأن اأ�شار رئي�س �شركة الطاقة 
تديرها  التي  الأوكرانية  النووية 
اأن  ع��ل��ى  م���وؤ����ش���رات  اإىل  ال���دول���ة 
ت�شتعد  ال��رو���ش��ي��ة رمب���ا  ال���ق���وات 

�شتة اأ�شخا�س خم�شة منهم قتلوا 
وواحد فجر نف�شه.

متقطعة  ن�����ار  ط���ل���ق���ات  وك����ان����ت 
وان�����ف�����ج�����ارات ���ش��م��ع��ت الث���ن���ني 
الذي  الفندق  حميط  يف  �شباحا 
يرتاده م�شوؤولون كبار وبرملانيون 
قليلة  ���ش��وارع  م�شافة  على  ويقع 
ال�شومايل  الرئي�س  مكاتب  من 

ح�شن �شيخ حممود.

ق��وات الأم��ن كل الطرق  واأغلقت 
اأف����اد  ال�������ش���ارع، ك��م��ا  امل����وؤدي����ة اإىل 

مرا�شل وكالة فران�س بر�س.
وحت�����ّدث ���ش��ه��ود ع���ن ���ش��م��اع دوي 
انفجارات اأعقبها اإطالق نار م�شاء 
الحد عند بدء الهجوم على هذا 
الفندق الواقع يف منطقة بوندير 
باجراءات  وال��ذي يحظى مبدئيا 

اأمنية م�شددة.
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اأخبـار الإمـارات

خالل تروؤ�س �سموه اجتماع جمل�س اإدارة اأدنوك

رئي�س الدولة يوؤكد اأن الإمارات م�ستمرة يف دورها الرائد م�ساهمًا يف �سمان اأمن الطاقة العاملي وا�ستدامة اإمداداتها

اأدنوك للغاز"، وهي �شركة جديدة 
وت�شويق  ملعاجلة  امل�شتوى  عاملية 
من  اعتباراً  اأعمالها  �شتبداأ  الغاز، 
2023.. فيما  1 من �شهر يناير 
�شتتوىل ال�شركة م�شوؤولية عمليات 
والت�شويق  وال�����ش��ي��ان��ة  ال��ت�����ش��غ��ي��ل 
الغاز"  ملعاجلة  "اأدنوك  ل�شركتي 
امل�شال"  الطبيعي  للغاز  و"اأدنوك 

من خالل �شركة واحدة متكاملة.
لتنفيذ  "اأدنوك"  املجل�س  ووج���ه 
ط���رح ع���ام اأويل حل�����ش��ة اأق��ل��ي��ة يف 
ال�������ش���رك���ة اجل�����دي�����دة خ�����الل عام 
للح�شول  ذلك  ويخ�شع   ،2023
التنظيمية  على موافقات اجلهات 

املخت�شة.
ك��م��ا اع��ت��م��د امل��ج��ل�����س خ��ط��ة عمل 
ا�شتثماراتها  ل���زي���ادة  "اأدنوك" 
الراأ�شمالية اإىل 550 مليار درهم 
اأمريكي(  دولر  م��ل��ي��ار   150(
ل���ل�������ش���ن���وات اخل����م���������س ال����ق����ادم����ة 
)2023-2027(، والتي �شتمّكن 
ال�شركة من امل�شي قدماً يف تنفيذ 
ال�شريع.. للنمو  ا�شراتيجيتها 
هذه  خالل  "اأدنوك" من  وتهدف 
 175 ت��وج��ي��ه  اإع����ادة  اإىل  اخل��ط��ة 
دولر  م��ل��ي��ار   48( دره����م  م��ل��ي��ار 
املحلي  الق��ت�����ش��اد  اإىل  اأم���ريك���ي( 
القيمة  ل��ت��ع��زي��ز  ب��رن��اجم��ه��ا  ع���رب 

املحلية امل�شافة.
وبهذه املنا�شبة قال معايل الدكتور 
�شلطان بن اأحمد اجلابر: " نثمن 
ال�شيخ  ال�شمو  روؤي��ة �شاحب  عالياً 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 

املحلية امل�شافة هذا العام يف اإعادة 
35 مليار درهم  اأك��ر من  توجيه 
)9.54 مليار دولر اأمريكي( اإىل 
الق��ت�����ش��اد امل��ح��ل��ي وخ��ل��ق 2000 
للمواطنني  اإ�شافية  عمل  فر�شة 

يف القطاع اخلا�س.
القيمة  ترتفع  الإجن����ازات  وب��ه��ذه 
الإج��م��ال��ي��ة ل��ل��م��ب��ال��غ ال��ت��ي جرى 
القت�شاد  اإىل  ت��وج��ي��ه��ه��ا  اإع������ادة 
يف  ال��ربن��ام��ج  اإط���الق  منذ  املحلي 
مليار   140 اإىل   2018 ع�����ام 
 .. دولر(  م���ل���ي���ار   38( دره�������م 
ك��م��ا ي��رت��ف��ع ع���دد م��واط��ن��ي دولة 
الإم����ارات ال��ذي��ن ج��رى توظيفهم 
لعمليات  ال��ت��وري��د  �شل�شلة  �شمن 
ال�شركة اإىل 5000 مواطن، منذ 

بداأ الربنامج.
و�����ش����م����ن م������ب������ادرة " ا�����ش����ن����ع يف 
الإمارات "..وقعت "اأدنوك" خالل 
وف��ق��اً خلطة  اتفاقيات  ال��ع��ام  ه��ذا 
م�شرياتها تهدف اإىل خلق فر�س 
عن  قيمتها  تزيد  حملية  ت�شنيع 
 6.8( اإم��ارات��ي  دره��م  مليار   25
�شركات  مع  اأمريكي(  دولر  مليار 
اإىل  �شعيها  يف  وع��امل��ي��ة،  اإم��ارات��ي��ة 
من  اأك��ر  لت�شنيع  هدفها  حتقيق 
مئة منتج حملياً بقيمة 70 مليار 
اأمريكي(  دولر  درهم )19 مليار 

بحلول عام 2030.
كما اعتمد املجل�س خالل الجتماع 
" لت�شريع تنفيذ  " اأدن��وك  خطط 
ه��دف رف��ع �شعتها الإن��ت��اج��ي��ة من 
النفط اخلام اإىل 5 ماليني برميل 

اإمداداتها ، موؤكداً التزام " اأدنوك 
النبعاثات  خف�س  على  " بالعمل 
ال����ط����اق����ة احل���ال���ي���ة،  يف م���������ش����ادر 
الطاقة  م�����ش��ادر  يف  وال���ش��ت��ث��م��ار 
لتعزيز مكانة  امل�شتقبلية  النظيفة 
موثوقاً  م������زوداً  الإم��������ارات  دول�����ة 

وم�شوؤوًل للطاقة ".
" اأن��ه يف �شعيها  واأو���ش��ح معاليه : 
 " ت�شتمر  الأه�����داف  ه���ذه  لتنفيذ 
اأدن�����وك " ب��ال��رك��ي��ز ع��ل��ى حتقيق 
ا�شتدامة لدولة  اأكرب واأكر  قيمة 
للقطاع  ف��ر���س  وخ��ل��ق  الإم�������ارات 
النمو  م���ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  اخل���ا����س 
اإىل  اإ�شافًة  ال�شركة  ت�شهده  ال��ذي 
ت���اأم���ني م��زي��د م���ن ف��ر���س العمل 
املهارات  اأ�شحاب  من  للمواطنني 

املتميزة".
حتقيق  " اإىل  " اأدن�����وك  وت���ه���دف 
احلياد املناخي يف )النطاقني1و2( 
ي�شتند  2050..فيما  عام  بحلول 
"اأدنوك"  تركيز  اإىل  ال��ه��دف  ه��ذا 
الرئي�شية  ال��ع��وام��ل  ع��ل��ى  ال��دائ��م 
يف  املتمثلة  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن  للحد 
ال��ط��اق��ة، وحتقيق  ك���ف���اءة  ت��ع��زي��ز 
التميز يف عملياتها الت�شغيلية على 
للقطاع،  القيمة  �شل�شلة  ام��ت��داد 
وخف�س انبعاثات امليثان، والتو�شع 
يف تطبيق تقنيات التقاط الكربون 
وتخزينه وا�شتخدامه، وال�شتفادة 

من م�شادر الطاقة املتجددة.
و���ش��ي�����ش��ت��ف��ي��د ال���ق���ط���اع اجل���دي���د 
من  "اأدنوك"  ���ش��ت��وؤ���ش�����ش��ه  ال�����ذي 
ال�شركة  حت��ق��ق��ه  ال�����ذي  ال���ن���ج���اح 

ال���دويل يف " اأدن���وك " ُي��رك��ز على 
الطاقات  ال�شركة يف  اأعمال  تنمية 
اجل��دي��دة وال��غ��از وال��غ��از الطبيعي 

امل�شال وت�شنيع املواد الكيماوية.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان اأهمية اخلطوات 
خلف�س  "اأدنوك"  اتخذتها  ال��ت��ي 
انبعاثات الكربون تزامناً مع �شعيها 
وتو�شعتها  عملياتها  تطوير  اإىل 
لتلبية الطلب العاملي املتزايد على 
الطاقة، منوهاً باأن تبني " اأدنوك 
" نهجاً �شاماًل لال�شتدامة يج�شد 
الإم�������ارات بر�شيخ  دول����ة  ال���ت���زام 
م�شوؤوًل  ع��امل��ي��اً  م������زوداً  م��ك��ان��ت��ه��ا 
بناء  لتمكني  وج��ه��وده��ا  ل��ل��ط��اق��ة، 

م�شتقبل اأكر ا�شتدامة.
اأدنوك"   " دور  اإىل  �شموه  واأ���ش��ار 
املهم حمفزاً رئي�شاً للنمو والتنويع 
تعزيز  يف  وامل�شاهمة  الق��ت�����ش��ادي 
ال��ق��ي��م��ة وزي��ادت��ه��ا ل��ل��دول��ة وخلق 
القت�شادية  ال��ف��ر���س  م��ن  م��زي��د 
للقطاع  اجل����دي����دة  وال�����ش��ن��اع��ي��ة 

اخلا�س.
واأكد �شموه اأهمية ال�شتمرار على 
نف�س النهج والرتقاء بالأداء ورفع 
وتطوير  امل��رون��ة  وتعزيز  ال��ك��ف��اءة 
بجهود  اأ�شاد  الب�شرية..كما  املوارد 
ال�شناعة  ل���دع���م   " اأدن���������وك   "
الوطنية واملنتج املحلي من خالل 
امل�شافة  الوطنية  القيمة  برنامج 

ومبادرة ا�شنع يف المارات.
م�شاهمة  امل��ج��ل�����س  وا����ش���ت���ع���ر����س 
القيمة  " اأدنوك" لتعزيز  برنامج 

الدولة " حفظه اهلل " وتوجيهات 
 " " اأدن���وك  �شموه ودع��م��ه ل�شركة 
اأنه بف�شل هذا الدعم  اإىل  م�شرياً 
اأ�ش�س  اإر����ش���اء  ال�����ش��رك��ة يف  جن��ح��ت 
متينة متّكنها من امل�شي قدماً يف 
املرحلة التالية من النمو والتطور، 
اإ�شراتيجيتها  تنفيذ  وموا�شلة 
امتداد  على  اأعمالها  منو  لت�شريع 

�شل�شة القيمة لقطاع الطاقة ".
واأ�شاف معاليه : " اأنه من خالل 
ل��ت��ح��ق��ي��ق احلياد  ال�����ش��رك��ة  خ��ط��ة 
 ..  2050 ع����ام  ب��ح��ل��ول  امل��ن��اخ��ي 
فاإننا نعمل على تر�شيخ ال�شتدامة 
ال�شركة  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ���ش��ل��ب  يف 
لت�شريع النمو يف خمتلف جمالت 
اإرث  اإىل  ا�شتناداً  القطاع  ومراحل 
ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س  ال��وال��د 
"طيب  زايد بن �شلطان اآل نهيان، 
ركائز  اأر����ش���ى  ال�����ذي  ثراه"،  اهلل 
ال�شتدامة وحماية البيئة يف دولة 
الإم��ارات، وال��ذي ر�شم امل�شار نحو 
العامل  وا�شتبق  م�شتدام  م�شتقبل 
لوقف  الأوىل  اخل��ط��وات  قطع  يف 
الطريق  م���ّه���د  ال���غ���از مم���ا  ح����رق 
اأم��ام " اأدن��وك " لر�شيخ مكانتها 
�شمن منتجي النفط والغاز الأقل 
على  الن��ب��ع��اث��ات  كثافة  حيث  م��ن 

م�شتوى العامل".
وقال معاليه : " اإن العامل يحتاج 
ب���اأق���ل  ال���ط���اق���ة  م����ن  م����زي����د  اإىل 
احللول  ج��م��ي��ع  واإىل  ان���ب���ع���اث���ات 
الطاقة  احتياجات  لتاأمني  املتاحة 
وا�شتدامة  اأم���ن���ه���ا  ي�����ش��م��ن  مب����ا 

2027 بدًل  ع���ام  ب��ح��ل��ول  ي��وم��ي��اً 
من عام 2030 املعلن عنه �شابقاً، 
ا�شراتيجية  م��ع  مت��ا���ش��ي��اً  وذل����ك 
وتنتج   .. النمو  لت�شريع  ال�شركة 
اأنواع  اأق���ل  م��ن  واح����داً  "اأدنوك" 
ال��ن��ف��ط اخل�����ام م���ن ح��ي��ث كثافة 
و�شيعزز  ال���ع���امل،  يف  الن��ب��ع��اث��ات 
هذا الهدف اجلديد مرونة وقدرة 
العاملي  ال�شركة على تلبية الطلب 

املتزايد على الطاقة.
"اأدنوك" لت�شريع  خطط  وت�شتند 
تنفيذ هدف رفع �شعتها الإنتاجية 
احتياطيات  اإىل  اخل��ام  النفط  من 
املوارد  م��ن  الغنية  الإم����ارات  دول��ة 
هذا  زادت  والتي  الهيدروكربونية 
برميل  م��ل��ي��ار   2 مب���ق���دار  ال���ع���ام 
مكعبة  ق����دم  ت��ري��ل��ي��ون  و1  ن��ف��ط 
الزيادة،  الغاز. وبهذه  قيا�شية من 
الوطنية  الح���ت���ي���اط���ي���ات  ت�����ش��ل 
ل�����دول�����ة الإم�������������ارات م�����ن امل�������وارد 
مليار   113 اإىل  الهيدروكربونية 
برميل نفط و290 تريليون قدم 
مكعبة قيا�شية من الغاز الطبيعي، 
مم�����ا ي����ع����زز م���ك���ان���ت���ه���ا يف امل���رك���ز 
ال�شاد�س عاملياً �شمن قائمة الدول 
احتياطيات  اأع���ل���ى  مت��ت��ل��ك  ال���ت���ي 
ن��ف��ط��ي��ة، وامل���رك���ز ال�����ش��اب��ع �شمن 
اأكرب  ال��ت��ي متتلك  ال����دول  ق��ائ��م��ة 
مما  الطبيعي،  للغاز  احتياطيات 
مورداً  مكانتها  تر�شيخ  يف  ي�شهم 

عاملياً موثوقاً للطاقة.
املحدثة  الإ�شراتيجية  اإط��ار  ويف 
اأعلنت " اأدنوك " تاأ�شي�س �شركة " 

•• اأبوظبي -وام:

ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  اأكد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الإمارات  دولة  اهلل"..اأن  "حفظه 
م�شتمرة يف تعزيز مكانتها ودورها 
�شمان  يف  رئي�شاً  م�شاهماً  ال��رائ��د 
وا�شتدامة  ال��ع��امل��ي  ال��ط��اق��ة  اأم����ن 
جلهود  اأ�شا�شياً  وداعماً  اإمداداتها 
الن��ت��ق��ال ال��واق��ع��ي وامل�������ش���وؤول يف 
مواكبة  خ��الل  م��ن  الطاقة  قطاع 
امل�شتقبل وا�شتثمار الفر�س املهمة 

التي يوفرها هذا التحول.
ت����روؤ�����س �شموه  ج����اء ذل����ك خ����الل 
اإدارة  ملجل�س  ال�����ش��ن��وي  الج��ت��م��اع 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رول  ���ش��رك��ة 
الرئي�شي  املقر  يف  اأم�س  "اأدنوك" 

لل�شركة ب�شفته رئي�شاً للمجل�س.
ال�شيخ  �شمو   .. الج��ت��م��اع  ح�شر 
خ���ال���د ب����ن حم���م���د ب����ن زاي������د اآل 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ن��ه��ي��ان 
رئ��ي�����س مكتب  اأب���وظ���ب���ي  لإم�������ارة 
اأب����وظ����ب����ي ال���ت���ن���ف���ي���ذي وم���ع���ايل 
وزير  امل��زروع��ي  حممد  ب��ن  �شهيل 
ومعايل  التحتية  والبنية  الطاقة 
اأحمد اجلابر  الدكتور �شلطان بن 
والتكنولوجيا  ال�����ش��ن��اع��ة  وزي�����ر 
املتقدمة الع�شو املنتدب والرئي�س 
وجمموعة  لأدن�������وك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
����ش���رك���ات���ه���ا، وم����ع����ايل اأح����م����د بن 
ومعايل  دول���ة  وزي���ر  ال�شايغ  علي 
املزروعي  اأح��م��د م��ب��ارك  ال��دك��ت��ور 
رئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س  ع�شو 
التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  مكتب 
لإم����ارة اأب��وظ��ب��ي وم��ع��ايل خلدون 
املنتدب  ال��ع�����ش��و  امل���ب���ارك  خ��ل��ي��ف��ة 
ل�شركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  وال���رئ���ي�������س 
مبادلة لال�شتثمار ومعايل جا�شم 
حم��م��د ب��وع��ت��اب��ة ال��زع��اب��ي ع�شو 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئ��ي�����س دائرة  امل��ج��ل�����س 
املالية يف اأبوظبي ومعايل املهند�س 
عوي�شة مر�شد املرر ع�شو املجل�س 
الطاقة يف  دائ��رة  التنفيذي رئي�س 

اأبوظبي.
" اأدنوك" بال�شعي  املجل�س  ووج��ه 
اإىل حتقيق احلياد املناخي بحلول 
الدولة  2050 لدعم مبادرة  عام 
احلياد  لتحقيق  الإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
 ..  2050 ع����ام  ب��ح��ل��ول  امل��ن��اخ��ي 
اإ�شراتيجية  املجل�س  اعتمد  كما 
النمو يف جميع  "اأدنوك" لت�شريع 
ومراحلها  اأع���م���ال���ه���ا  جم�������الت 
لتلبية الطلب العاملي املتزايد على 
اأمن  ودعم  م�شوؤول  ب�شكٍل  الطاقة 

الطاقة العاملي.
الإ�شراتيجية،  ه�����ذه  و����ش���م���ن 
" قطاعاً جديداً  " اأدن��وك  توؤ�ش�س 
للحلول منخف�شة الكربون والنمو 

يف ا���ش��ت��ث��م��ارات��ه��ا وج��ه��وده��ا خللق 
وتعزيز القيمة، بهدف زيادة النمو 
وال��ت��و���ش��ع ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال���دويل، 
ال���ف���ر����س التي  وال����ش���ت���ف���ادة م���ن 
املتجددة  الطاقة  م�شادر  تتيحها 

واجلديدة.
زي���ادة  " اأدنوك" يف  جن��ح��ت  ك��م��ا 
ن�شبة  الب�شرية  ال��ك��وادر  اإن��ت��اج��ي��ة 
ل���ك���ل ب���رم���ي���ل ن���ف���ط م���ك���اف���ئ اإىل 
اخلم�شة  الأع����وام  خ��الل  ال�شعف 
ن�شبة  ارت����ف����اع  ���ش��اح��ب��ه  امل��ا���ش��ي��ة 

التوطني مبعدل 15%.
والتطوير  ال�شتك�شاف  جمال  ويف 
زيادة الحتياطيات  والإنتاج، متت 
عرب  وال��غ��از  النفط  م��ن  الوطنية 
للتقنيات  "اأدنوك"  ا����ش���ت���خ���دام 
املتطورة وتطبيق اأف�شل املمار�شات 
خطط  وت��ن��ف��ي��ذ  امل��ك��ام��ن  اإدارة  يف 
احلقول.  لتطوير  امل�شتوى  عاملية 
وميثل خام "مربان" عايل اجلودة 
الحتياطيات  يف  الأك�����رب  اجل�����زء 
التي  النفط  من  للدولة  الوطنية 
اإ�شافتها موؤخراً والتي ُتقّدر  متت 
ب���ح���وايل 2 م��ل��ي��ار ب���رم���ي���ل، مما 
العقود  ���ش��ي��ول��ة  ت��ع��زي��ز  ي�����ش��ه��م يف 
الآج���ل���ة خل���ام م���رب���ان ع��ل��ى املدى 
ال���ط���وي���ل م���ن���ذ ب�����دء ت���داول���ه���ا يف 
اإنركونتننتال  اأب��وظ��ب��ي  ب��ور���ش��ة 
مار�س  ���ش��ه��ر  الآج���ل���ة يف  ل��ل��ع��ق��ود 

.2021
والت�شنيع  ال��ت��ك��ري��ر  جم����ال  ويف 
�شركة  تاأ�شي�س  ي�شتند  والت�شويق، 
"اأدنوك للغاز" اإىل خربة " اأدنوك 
كونها  عاماً   40 تزيد عن  " التي 
دمج  اأّن  كما  للغاز..  رائ��داً  ُمنِتجاً 
الغاز"  مل��ع��اجل��ة  "اأدنوك  عمليات 
امل�شال"  الطبيعي  للغاز  و"اأدنوك 
اأكرب �شركات  �شيوؤ�ش�س واحدة من 
العامل  يف  ال��رائ��دة  ال��غ��از  معاجلة 
ب��ط��اق��ة م��ع��اجل��ة ت��ب��ل��غ اأك�����ر من 
قيا�شية  مكعبة  قدم  مليارات   10
ثمانية  ت�شغيل  و�شتتوىل  ي��وم��ي��اً، 
م��واق��ع مل��ع��اجل��ة ال��غ��از يف احلقول 
الربية والبحرية اإ�شافة اإىل �شبكة 
خطوط اأنابيب متتد اإىل اأكر من 

كيلومراً.  3250
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ال���ت���ق���ى  ب���ع���ده���ا 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
 .. " اهلل  " حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
جمموعة من كوادر اأدنوك ال�شابة 
ب�شاأن  ���ش��رح  اإىل  م��ن��ه��م  وا���ش��ت��م��ع 
 " ت�شهدها  ال��ت��ي  التحول  م�شرية 
اأدنوك " حيث يعد برنامج اأدنوك 
ممكناتها،  اأه����م  اأح����د   ،100X
مواكبة  �شمان  اإىل  يهدف  وال��ذي 
وي�شهم  للم�شتقبل  ال�شركة  اأعمال 
اأهدافها يف خلق وتعزيز  يف حتقق 

القيمة لدولة الإمارات.

عرو�س الألعاب النارية ت�سيء �سماء دبي يف 2 دي�سمرب احتفال بعيد الحتاد 
•• دبي-وام:

يوم  دبي  �شماء  ت�شاء  الإم���ارات  51 لدولة  ال�  بعيد الحت��اد  احتفاًء 
فعاليات  �شمن  وذلك  النارية  الألعاب  بعرو�س  دي�شمرب  من  الثاين 
الإحتفالت املميزة التي تنظمها موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات والتجزئة 
بهذه املنا�شبة الوطنية ال�شعيدة يف جميع اأنحاء املدينة خالل الفرة 
حافل  ب��رن��ام��ج  �شيتخللها  وال��ت��ي  املقبل  دي�شمرب   11 حتى   2 م��ن 

بالأن�شطة والعرو�س على مدار 10 اأيام . 
وتقام الألعاب النارية يف العديد من الوجهات ال�شهرية يف دبي يوم 
2 دي�شمرب حيث �شتتوهج "منطقة ال�شيف" ال�شاعة 8 م�شاء باألوان 
اأخ��اذ و�شط باقة من العرو�س الراثية يف  علم الإم��ارات يف م�شهد 

اأنحاء املنطقة. 
النارية  لالألعاب  رائ��ع��اً  عر�شاً  بوينت"  "ذي  وجهة  ت�شت�شيف  كما 
 9 ال�شاعة  عند  الراق�شة  ال��ن��اف��ورة  وع��ر���س  الحت���اد  بعيد  احتفاًل 
�شاحة  لل�شغار يف  اأن�شطة متنوعة  اإىل جانب  دي�شمرب   2 يوم  م�شاء 

الفعاليات.. فيما 
و"جزيرة  ريزيدن�س"  بييت�س  "جمريا  مقابل  بييت�س"  "ذا  يف  يقام 
بلوواترز" عر�س رائع اآخر لالألعاب النارية يف متام ال�شاعة 8 م�شاًء 

 .
وتتنوع الحتفالت بعيد الحتاد يف"دبي ف�شتيفال �شيتي مول" بني 
حفل مو�شيقي يحييه الفنان فايز ال�شعيد يف متام ال�شاعة 8 م�شاًء 
وعر�س "تخيل" لالألعاب النارية وغريها من الفعاليات امل�شاحبة . 

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
موريتانيا بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة حممد ولد ال�شيخ الغزواين رئي�س اجلمهورية 
الإ�شالمية املوريتانية ال�شقيقة، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده. كما بعث 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
فخامة  اإىل  مماثلة  تهنئة  اهلل" برقية  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
الرئي�س حممد ولد ال�شيخ الغزواين. وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم برقية تهنئة مماثلة اإىل معايل حممد ولد بالل رئي�س 

وزراء اجلمهورية الإ�شالمية املوريتانية ال�شقيقة.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
األبانيا بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي- وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
األبانيا،  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ب��ي��ج��اي  ب���ريم  ف��خ��ام��ة  اإىل  تهنئة  اهلل" ب��رق��ي��ة 

مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" برقية تهنئة مماثلة 

اإىل فخامة الرئي�س بريم بيجاي.
وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم برقية تهنئة مماثلة 

اإىل معايل اإيدي راما رئي�س وزراء جمهورية األبانيا.

الب�سرية  املوارد  وتطوير  املرونة  وتعزيز  الكفاءة  ورفع  بالأداء  الرتقاء  اأهمية  يوؤكد  •  �سموه 
املناخي احلياد  لتحقيق  الدولة  توجه  لدعم   2050 عام  بحلول  املناخي  احلياد  حتقيق  اإىل  بال�سعي  اأدنوك  يوجه  • املجل�س 

ومراحلها اأعمالها  جمالت  خمتلف  يف  النمو  لت�سريع  اأدنوك  ا�سرتاتيجية  يعتمد  • املجل�س 
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اأخبـار الإمـارات

�سيف بن زايد يثمن اجلهود الدولية امل�سرتكة يف جناح عملية �سوء ال�سحراء
•• اأبوظبي-وام:

ث��م��ن ال��ف��ري��ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ �شيف 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
جمل�س ال�����وزراء وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ، 
اجلهود الدولية امل�شركة بني وزارة 
العامة  القيادة  يف  ممثلة  الداخلية 
ال�شرطة  ووك����ال����ة  دب�����ي،  ل�����ش��رط��ة 
ودول  "اليوروبول"  الأوروب������ي������ة 
فرن�شا  و  وهولندا  وبلجيكا  اإ�شبانيا 
التي  الأمريكية،  املتحدة  والوليات 
"�شوء  ع��م��ل��ي��ة  اإجن�����اح  ���ش��اه��م��ت يف 

امل�شتمر  ال��دويل  والتعاون  التن�شيق 
اجلهود  اأن  م��ب��ي��ن��اً  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف 
امل�شركة بني دولة الإم��ارات ممثلة 
ال�شرطة  ووك���ال���ة  دب����ي  ���ش��رط��ة  يف 
من  وك��ل  "اليوروبول"  الأوروب���ي���ة 
اإ�شبانيا و بلجيكا وهولندا و فرن�شا 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  وال������ولي������ات 
���ش��اه��م��ت يف حت��ق��ي��ق ه����ذا الإجن�����از 
اأفراد  على  القب�س  واإلقاء  النوعي، 
الع�شابة بعد تنفيذ العملية الأمنية 

الدقيقة وبتن�شيق عايل.
�شاهمت  امل�شركة  اجلهود  اأن  وبني 

العالقات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  الإم�������ارات 
ال��ع��م��ي��ق��ة م����ع خم��ت��ل��ف الأج����ه����زة 
من  العامل  م�شتوى  على  ال�شرطية 
املنظمة يف  الت�شدي للجرمية  اأجل 
كل مكان، وجعل العامل مكاناً ينعم 

فيه اجلميع بالأمن والأمان.
كما اأكد �شموه اأن اجلهود امل�شركة 
الأم���وال  غ�شل  ج��رائ��م  مكافحة  يف 
ال�شراتيجية  اإط��ار  يف  اأي�شاً  تاأتي 
مكافحة  يف  ل����ل����دول����ة  ال���وط���ن���ي���ة 
غ�����ش��ل الأم�����وال ومت��وي��ل الإره�����اب، 
م�����ش��ي��داً ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق امل�����ش��رك بني 

عن  اأ����ش���ف���رت  وال���ت���ي  ال�شحراء"، 
ينتمون  م��ط��ل��وب��اً   49 ب���  الإط���اح���ة 
اإىل ع�شابة دولية �شالعة يف تنفيذ 
وتهريب  الأم��������وال  غ�����ش��ل  ج���رائ���م 

املخدرات عرب احلدود الدولية.
ال�شيخ �شيف بن  الفريق �شمو  واأكد 
�شوء   " عملية  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
جهود  اإط�����ار  يف  ت���اأت���ي  ال�شحراء" 
التعاون الدويل امل�شركة للم�شاهمة 
الأم���وال  غ�شل  ج��رائ��م  مكافحة  يف 
والإجتار باملخدرات العابرة للحدود 
دولة  حر�س  على  م�شدداً  الوطنية، 

يف  ال�شراتيجيني  ال�شركاء  جميع 
العاملية  ال�شرطية  الأجهزة  خمتلف 
يف مكافحة هذا النوع من اجلرائم، 
الجرامية  ال��ع�����ش��اب��ات  وحم���ارب���ة 

املنظمة.
عبد  الفريق  معايل  اأك��د  جهته  من 
العام  ال���ق���ائ���د  امل������ري  خ��ل��ي��ف��ة  اهلل 
"�شوء  ع��م��ل��ي��ة  اأن  دب�����ي،  ل�����ش��رط��ة 
ال�شحراء" جاءت تاأكيداً على جهود 
جرائم  مكافحة  يف  الإم����ارات  دول��ة 
الع�شابات  وحماربة  الأم��وال  غ�شل 
الإج����رام����ي����ة املُ���ن���ظ���م���ة م����ن خالل 

امل�����خ�����درات ح���ي���ث مت ���ش��ب��ط اأك����ر 
 49 30 طنا م��ن امل��خ��درات و  م��ن 
يديرون  زع��م��اء   6 منهم  م�شتبها 
املخدرات  تهريب  وعمليات  �شبكات 

وترويجها يف قارة اأوروبا.
وكان التعاون بني اليوروبول ووزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة ق��د ���ش��ه��د خ��ط��وة مهمة 
ات�شال  �شابط  اتفاقية  توقيع  عرب 
ارتباط  ���ش��ب��اط  ب���اإر����ش���ال  ت�����ش��م��ح 
اإىل مقر  اإنفاذ القانون الإماراتيني 
ال���ي���وروب���ول يف ه���ول���ن���دا، ح��ي��ث مت 
ارت��ب��اط من  اإر���ش��ال �شابط  بالفعل 

املتعمدة  الع�شابة  �شبكة  تفكيك  يف 
كبرية  كميات  و�شبط  دول،   6 ب��ني 
امل��خ��درة يف حوزتهم،  ال�����ش��م��وم  م��ن 
اأمريكا  ب��ني  ينقلونها  ك��ان��وا  وال��ت��ي 
ُم��ث��م��ن��اً متانة  ال��الت��ي��ن��ي��ة واأوروب������ا، 
والتن�شيق  ال�����ت�����ع�����اون  ع�����الق�����ات 
ال�شرطية  الأج����ه����زة  ���ش��ب��اط  م���ع 

واليوروبول.
اأ�شفرت  العملية  اأن  بالذكر  جدير 
والتعاون  ال��وث��ي��ق  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ع���رب 
تنظيم  باأكرب  الإطاحة  امل�شتمر عن 
تهريب  يف  م��ت��خ�����ش�����س  اإج�����رام�����ي 

اإىل  جنبا  للعمل  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
ارتباط  ���ش��اب��ط   250 م���ع  ج��ن��ب 
ميثلون اأكر من 50 دولة ومنظمة 

اإنفاذ قانون.

جلنة اإدارة املهرجانات باأبوظبي حتتفي بعيد الحتاد ال� 51 للدولة
•• اأبوظبي-وام: 

والراثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  نظمت 
51 للدولة  باأبوظبي، ام�س احتفال مبنا�شبة عيد الحتاد ال� 
وموظفي  الإدارات  م���دراء  بح�شور  ال��راح��ة  �شاطئ  م�شرح  يف 
اإدارة  جلنة  رئي�س  نائب  املزروعي  �شيف  عي�شى  ورف��ع  اللجنة. 
اأ�شمى  باأبوظبي  وال��راث��ي��ة  الثقافية  وال��ربام��ج  امل��ه��رج��ان��ات 
اآيات التهاين والتربيكات اإىل القيادة الر�شيدة ، متمنياً لدولة 

الإمارات مزيداً من النجاح والتقدم.
واأ���ش��اف اأن عيد الحت���اد ال��� 51 ل��دول��ة الإم����ارات ه��و اعتزاز 

وازدهار  وتقدم  اإجن���ازات  من  احلبيبة  دولتنا  حققته  ما  بكل 
الغالية  الوطنية  املنا�شبة  وتتج�شد يف هذه   ، م��دار عقود  على 
الحتاد  ق��ادة  اأر���ش��اه��ا  التي  وال��ت��الح��م  ال��وح��دة  اأ�شمى معاين 
الذين ر�شموا مالمح م�شتقبل وطن فاقت طموحاته التوقعات 

واأ�شبح منوذجاً للرقي احل�شاري.
للم�شتقبل  التطلع  اأن  اأدرك����ت  الإم����ارات  دول���ة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
من  يكن  مل  ما  خال�شة  اإماراتية  �شبغة  ذا  يكون  اأن  ميكن  ل 
وح���ي ال����راث ال��ع��ري��ق وال��ت��م�����ش��ك ب��امل��ا���ش��ي وامل��ح��اف��ظ��ة على 
الراث و�شيانته وت�شويقه والنظر اإليه بو�شفه جزءا اأ�شا�شيا 
التقنية  وال��ت��ط��ورات  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  مب��ع��امل  لرت��ب��اط��ه 

والتكنولوجية.
واألقى عبداهلل بطي القبي�شي، مدير اإدارة الفعاليات والت�شال 
دولة  اإن  فيها  ق��ال  لالحتفال،  الرحيبية  الكلمة  باللجنة، 
على  واحلفاظ  والتميز  التفوق  على  قدرتها  اأثبتت  الإم���ارات 
املوروث الإماراتي بو�شفه موطن فخر وعّز وتكاتف، م�شيفا 
املوؤ�ش�س  القائد  فيها  ن�شتذكر  منا�شبة عزيزة  الحت��اد  اأن عيد 
"طيب اهلل ثراه"  املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
الذي اأ�ش�س الدولة على قاعدة �شليمة تفي�س بالُلحمة الوطنية 
احل�شارية  ب���الإجن���ازات  ا�شمها  لريتبط  والت�شامح،  واملحبة 

والإن�شانية والعطاء الالحمدود.

حممد ال�سرقي ي�سدر قرارا بتعيني 
حممد الهامور مديرا تنفيذيا لهيئة 

الفجرية للثقاقة والإعالم
•• الفجرية-وام:

اأ�شدر �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية قرارا بتعيني ال�شيد حممد 
�شعيد عبداهلل الهامور مديرا تنفيذيا لهيئة الفجرية للثقافة والإعالم.

مب�ساركة 22 جهة حكومية وخا�سة من ال�سركاء اال�سرتاتيجيني من قطاعات خمتلفة 

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تطلق ال�سرتاتيجية الوطنية للتغذية 2022– 2030

الوطنية  ال�شراتيجية  وت�شمل؛ 
وال�شراتيجية  ال��غ��ذائ��ي  ل��الأم��ن 
 ،2031 احل��ي��اة  جل���ودة  الوطنية 
والأهداف العاملية لالأمرا�س غري 
ال�شارية 2025 والأهداف العاملية 
2025 واأهداف التنمية  للتغذية 
اإىل  بالإ�شافة   ،2030 امل�شتدامة 
ال�شمنة  ملكافحة  الوطني  الإط���ار 
لدى الأطفال واملبادئ التوجيهية 
ق��ب��ل احلمل.  ل��ل��رع��اي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ال�شراتيجية  هذه  تنفيذ  ويوفر 
اإمكانية حت�شني ال�شحة والرفاهية 
يف جميع الأعمار لالأجيال احلالية 

وامل�شتقبلية.
وق����ال ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ال���رن���د: " 
وخطة  ال�شراتيجية  ه��ذه  توفر 
العمل اإطاًرا للجهود الوطنية من 
خالل البناء على التقدم الذي مت 
حتقيقه يف ال�شراتيجية ال�شابقة 
وت�����ه�����دف   ،2021-2017

ال��ع��م��ل ال�����ش��ح��ي ال��غ��ذائ��ي بطرق 
ت�شاركي  ن��ه��ج  وف����ق  م�����ش��ت��دام��ة، 
ي�������ش���م���ل جم���م���وع���ة وا�����ش����ع����ة من 
ال�����ش��رك��اء ال���ش��رات��ي��ج��ي��ني، مبا 
التغذية  م�شتهدفات  يكفل حتقيق 
املجتمع  ف���ئ���ات  ل��ك��اف��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
وتوفري مقومات الرعاية ال�شحية 
العاملية.  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  وف���ق 
التعاون  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ش����ار 
امل�شرك ميكننا من حتقيق اأهداف 
نظام  اإر�����ش����اء  يف  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
احلالة  وحت�شني  م�شتدام  �شحي 
ي�شمن  مب��ا  للمجتمع،  التغذوية 
والأ�شر  الأف�����راد  ورف��اه��ي��ة  �شحة 
والتنمية امل�شتدامة ملجتمعنا ككل.

"تلتزم  ال��ع��وي�����س:  م���ع���ايل  وق�����ال 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة 
من  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  تنفيذ  ب��دف��ع 
اآليات  وفق  جماعية،  جهود  خالل 
اأ�شا�س  على  تقوم  وا�شحة  تن�شيق 

اال�ستفادة من التقدم املُحَرز
ال���ع���ل���ي مدير  ن�����وف  واأو�����ش����ح����ت 
ال����وزارة  يف  ال�����ش��ح��ة  ت��ع��زي��ز  اإدارة 
الوطنية  ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة  اأن 
للتغذية تهدف اإىل ال�شتفادة من 
ال�شراتيجيات  يف  املُحَرز  التقدم 
وال�شيا�شات  ال�����ش��اب��ق��ة  وال���ربام���ج 
تتبنى  حيث  الأخ����رى.  التكميلية 
ال�����ش����رات����ي����ج����ي����ة ال����ت����دخ����الت 
والربامج امل�شندة بالبيانات، خللق 
اجليدة  ل��ل��ت��غ��ذي��ة  م���وات���ي���ة  ب��ي��ئ��ة 
وو�شع حلول تنفيذية فيما يتعلق 
بالتغذية املثلى للر�شع والأطفال، 
ال�شراتيجية  ت�����ش��ت��ه��دف  ك���م���ا 
م��در���ش��ي��ة �شحية،  ب��ي��ئ��ات  ت��ع��زي��ز 
التنظيمية  ال����ت����داب����ري  وات�����خ�����اذ 
ال�شحية، وهي  للرويج لالأغذية 
الإطار  اعتماد  م��ع  تتكامل  جهود 
ال��وط��ن��ي مل��ك��اف��ح��ة ال�����ش��م��ن��ة لدى 
الأم  �شحة  ولتح�شني  الأط���ف���ال، 

و�شناعة  والق��ت�����ش��اد  وال����زراع����ة 
الأغذية.

اخلم�شة  ال���ت���وج���ه���ات  وت��ت��ل��خ�����س 
النظم  تر�شيخ  يف  لال�شراتيجية، 
الغذائية امل�شتدامة واملرنة لأنظمة 
النظم  وت���وف���ر  ���ش��ح��ي��ة،  غ��ذائ��ي��ة 
ال�شاملة  وال��ت��غ��ط��ي��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
الأ�شا�شية،  ال��ت��غ��ذي��ة  لإج�������راءات 
بالإ�شافة اإىل احلماية الجتماعية 
والتثقيف التغذوي، وتوفري بيئات 
جميع  يف  للتغذية  وداع��م��ة  اآم��ن��ة 
ا�شراتيجية  وات����ب����اع  الأع�����م�����ار، 

غذائية متطورة. 

نهج ت�ساركي
واأك������د م���ع���ايل ع��ب��د ال���رح���م���ن بن 
ال�شحة  وزي�����ر  ال��ع��وي�����س  حم��م��د 
ال�شراتيجية  اأن  املجتمع  ووقاية 
خريطة  متثل  للتغذية  الوطنية 
لتطوير منظومة  متكاملة  طريق 

وخطة  ال�����ش����رات����ي����ج����ي����ة  ه�������ذه 
حت�شني  اإىل  اجل�����دي�����دة  ال���ع���م���ل 
احل��ال��ة ال��ت��غ��ذوي��ة ل��ت��غ��دو �شحية 
تر�شيخ  ج��ان��ب  اإىل  وم�����ش��ت��دام��ة، 
داعمة  ���ش��ح��ي��ة  غ���ذائ���ي���ة  ب���ي���ئ���ات 
ال�شحي،  ال��غ��ذاء  خ��ي��ارات  ومتكني 

بوجود حلول جمربة وخمتربة".
�شامل  ال����دك����ت����ور  �����ش����ع����ادة  وق�������ال 
الوزير  معايل  م�شت�شار  الدرمكي 
لال�شراتيجية  ال��ع��ام  ال��ه��دف  اإن 
اإىل  ال�شامل  ال��و���ش��ول  تعزيز  ه��و 
اأنظمة غذائية �شحية وم�شتدامة، 
من خالل تطوير اإجراءات تغذية 
التغذية  اأج���ل حت�شني  م��ن  ف��ّع��ال��ة 
فيها  مبا  العمرية  الفئات  جلميع 
الأم�����ه�����ات وال����ر�����ش����ع والأط�����ف�����ال 
واليافعني والبالغني وكبار ال�شن؛ 
التغذوية  امل��م��ار���ش��ات  م��ن  واحل���د 
ثقافة  واإر������ش�����اء  ال�����ش��ح��ي��ة  غ����ري 

را�شخة بالوعي الغذائي.

الواحدة" يف جميع  "ال�شحة  نهج 
ال�شيا�شات، لتطوير نتائج املوؤ�شرات 
وتخفي�س  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���وط���ن���ي���ة 
بنمط  املتعلقة  الأم���را����س  م��ع��دل 
احلياة. حيث تر�شخ ال�شراتيجية 
بناء  ال��ب��ي��ان��ات  بتح�شني  الل���ت���زام 
على معايري حمددة لر�شد التقدم 
وتقييم النتائج، والتي تتوافق مع 
الوطنية  ال�شراتيجية  تطلعات 
جلودة احلياة، وا�شراتيجية نحن 

الإمارات 2031".

تطوير منظومة ال�سحة الغذائية
ال����دك����ت����ور ح�شني  ����ش���ع���ادة  واأك�������د 
لقطاع  امل�����ش��اع��د  ال���وك���ي���ل  ال���رن���د 
ت�شميم  مت  اأن���ه  ال��ع��ام��ة،  ال�شحة 
للتغذية  الوطنية  ال�شراتيجية 
اإط���������ار  يف   2030-2022
ال�شراتيجية  اجل��ه��ود  ا�شتكمال 
الأخرى لتح�شني الو�شع الغذائي، 

•• دبي-الفجر:

ووقاية  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
الوطنية  ال�شراتيجية  املجتمع 
 2030-2022 ل����ل����ت����غ����ذي����ة 
املرتبطة  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  واخل����ط����ة 
تغذوية  اأنظمة  اإر���ش��اء  بهدف  بها، 
اآمنة  ب��ي��ئ��ات  وت���وف���ري  م�����ش��ت��دام��ة 
وداعمة للتغذية يف جميع الأعمار، 
وذلك  الغذائية،  احلوكمة  وتعزيز 
يف اإط�������ار ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة ال���دول���ة 
وحتقيق  الأج��ي��ال  �شحة  ل�شمان 
الأمن الغذائي ورفع جودة احلياة 

وا�شتدامتها.
ج��اء ذل��ك يف حفل الإط���الق الذي 
ال��وزارة يف متحف الحتاد  عقدته 
الدكتور  ���ش��ع��ادة  ب��ح�����ش��ور  ب��دب��ي 
معايل  م�شت�شار  ال��درم��ك��ي  ���ش��امل 
املجتمع،  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزي����ر 
مدير  ال����ع����ل����ي  خ���م���ي�������س  ون��������وف 
ال����وزارة،  يف  ال�شحة  ت��ع��زي��ز  اإدارة 
جهة   22 م��ن  ممثلني  مب�����ش��ارك��ة 
ال�شركاء  م���ن  وخ��ا���ش��ة  ح��ك��وم��ي��ة 
قطاعات  م����ن  ال����ش���رات���ي���ج���ي���ني 
والتعليم  ال�شحة  مثل  خمتلفة، 
وال�شناعة  وال��ت��ج��ارة  وال��ب��ل��دي��ات، 

والطفل، واإر�شادات وطنية لرعاية 
ما قبل احلمل.

ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  ت��ق��دي��ر 
العاملية

بدوره اأثنى الدكتور اأيوب اجلوالدة 
امل�شت�شار الإقليمي للتغذية باملكتب 
العاملية  ال�شحة  ملنظمة  الإقليمي 
ووقاية  ال�شحة  وزارة  جن��اح  على 
ال�شراتيجية  ب��اإط��الق  املجتمع، 
اإىل  التي تهدف  للتغذية  الوطنية 
ل�شكان  ال��غ��ذائ��ي  ال��و���ش��ع  حت�شني 
الإم����ارات، حيث تعك�س هذه  دول��ة 
ال�شحية  اجلهات  ال��ت��زام  اخلطوة 
مع  بالتعامل  ال��ع��الق��ة  واأ���ش��ح��اب 
حتديات التغذية، وحتقيق اأهداف 
جمعية ال�شحة العاملية يف التغذية 
واأهداف  املعدية  غري  والأم��را���س 
التنمية امل�شتدامة وخا�شة الهدف 
ال�شحة  منظمة  وتثمن   ." و3   2
العاملية امل�شتوى العايل من التزام 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة 
خطة  تنفيذ  يف  الإم������ارات  ب��دول��ة 
ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي��ة ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
اجلهات الفاعلة من خالل حت�شني 

النظم ال�شحية والغذائية.

الغذائي  ال�سحي  للعمل  م�ستدامة  منظومة  لتطوير  متكاملة  • ا�سرتاتيجية 
م�ستدامة بطرق  الغذائي  ال�سحي  العمل  منظومة  لتطوير  متكاملة  طريق  خريطة  • العوي�س: 

من اأبوظبي اإىل الفجرية.. مدن وقرى الإمارات حتتفي بعيد الحتاد ال� 51
•• اأبوظبي-وام:

الإم���ارات مبنا�شبة عيد الحتاد  وق��رى  م��دن  الحتفالية  الأج���واء  عمت 
والعتزاز  ال��وف��اء  معان  جت�شد  التي  الحتفال  مظاهر  وت��ع��ددت  ال�51، 
بهذه املنا�شبة الغالية على قلوب �شكان الإمارات من مواطنني ومقيمني.

وتعد كل الأجواء الحتفالية وما ي�شاحبها من فعاليات منا�شبة جلذب 
�شكان الإمارات والزوار بالنظر اإىل تعدد الفعاليات امل�شاحبة التي ت�شمل 
الألعاب النارية، والفنون ال�شعبية، واملهرجانات الغنائية، وموائد الأكالت 

ال�شعبية، وغريها.
وت�شهد عطلة عيد الحتاد اإقباًل وا�شعاً على الوجهات ال�شياحية ومواقع 
الحتفالت على م�شتوى الدولة، وي�شتعر�س التقرير التايل اأبرز مواقع 

الحتفالت على م�شتوى الدولة.

-اأبوظبي ..
الواحد  الحت����اد  بعيد  ال��ر���ش��م��ي  الح��ت��ف��ال  ي��ق��ام  اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة  يف 
 11 3 ول��غ��اي��ة  اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي للمعار�س م��ن  واخل��م�����ش��ني يف م��رك��ز 
دي�شمرب املقبل، حيث ت�شحب مرا�شم الحتفال الر�شمي الزوار يف رحلة 
مع اأجيال من الرواد امللهمني يف احتفالية خا�شة تقدم ق�ش�شا مميزة من 

خالل عرو�س خالبة، وتقنيات فريدة، واأ�شلوب �شرد ثري وموؤثر.
اأب��وظ��ب��ي، حيث تعد زي���ارة ك��ل م��ن ق�شر  وتتعدد م��واق��ع الح��ت��ف��الت يف 
الوطن وق�شر احل�شن فر�شة ل�شتك�شاف الثقافة الغنية للدولة اإ�شافة 

اإىل مظاهر الحتفالت املختلفة، فيما يعد مهرجان ال�شيخ زايد يف الوثبة 
اأحد اأبرز الوجهات املميزة التي ت�شم فعاليات فريدة تنا�شب كافة اأفراد 
الأ�شرة، اإ�شافة لحتفالت "يا�س باي" يف جزيرة يا�س التي توفر عطلة 
على  ف��ري��دة  م��زاي��ا  ت��ق��دم  والّلعب” ال��ت��ي  “الإقامة  ب��اق��ة  حت��ت  مثالية 

م�شتوى الإقامة والرفيه.
ومبنى  حفيت  جبل  قمة  من  النارية  الأل��ع��اب  تنطلق  العني  مدينة  ويف 
بعرو�س  م�شاًء  الثامنة  ال�شاعة  مت��ام  يف  الرئي�شي  العني  مدينة  بلدية 
مبهرة و جذابة وموقعني خمتلفني لإتاحة الفر�شة للجمهور من اأهايل 

و زوار مدينة العني للح�شور.
التي  ال��درون ال�شوئية املميزة يف جبل حفيت و  اإ�شافة عرو�س   كما مت 
�شرنى من خاللها ق�شة تروى عن دولة الإمارات، حيث مت تاأهيل منطقة 
مبزره اخل�شراء و املناطق املحيطة بها ل�شتقبال اجلمهور يومي 2 و 3 

دي�شمرب املقبل للح�شور و الحتفال و امل�شاركة يف عيد الحتاد 51 .

-دبي..
حتر�س  حيث  باملنا�شبة  الحتفالية  وامل��واق��ع  الفعاليات  تتعدد  دب��ي،  يف 
من  التناف�������س  على  وال�����مطاعم  وال��ف��ن��ادق  ال�شي�������احية  ال������وجهات 
تتخللها  التي  والفعاليات  العرو�س  من  وا�ش�����عة  جمم�������وعة  لت�������وفري 
ال�شعبية  والفنون  الراق�شة،  والنوافري  والليزر  النارية  الألعاب  عرو�س 

والعاملية.
�شاحة  يف  الحت���اد  عيد  حفل  الحتفالية  الفعاليات  القائمة  وتت�شمن 

الو�شل يف اإك�شبو دبي، وفعاليات القرية العاملية، ودبي مول، ووجهة "ذي 
التي  املواقع  والعديد من  ليجولند،  نخلة جمريا، وحديقة  بوينت" يف 

توفر فر�شة ل�شكان وزوار الإمارات لال�شتمتاع بهذه الأجواء الفريدة.
مزايا  توفر  حيث  وزواره���ا  الإم����ارات  ل�شكان  رئي�شية  وجهة  دب��ي،  وتعد 
بعيد  الح��ت��ف��الت  عليها  ت�شفي  فيما  ف��ري��دة،  ترفيه  وم��واق��ع  �شياحية 

الحتاد طابعاً خا�شاً.

- ال�سارقة..
ويف الإمارة البا�شمة، اأ�شدرت جلنة الحتفالت يف الإمارة دلياًل متكاماًل 
نوفمرب   24 يف  ب��داأت  التي  مناطقها  خمتلف  ت�شهدها  التي  للفعاليات 
مدينة  فعاليات  ت�شم  حيث  املقبل،  دي�شمرب   3 حتى  وت�شتمر  اجل���اري 
ال�شارقة مواقع م�شرح املجاز، ومنتزه ال�شارقة الوطني، واحلمرية، فيما 
ت�شم املنطقة الو�شطى يف الإم��ارة فعاليات يف مناطق مليحة، والطائح، 
واملدام، والذيد، يف حني ت�شهد مناطق ال�شاحل ال�شرقي لالإمارة فعاليات 

يف كل من دبا احل�شن، وخورفكان، وكلباء.
الأطفال،  وم�شارح  والفنية،  الغنائية  اللوحات  الفع���اليات  وتت�شم�����ن 
الفلكلورية  ال��ع��رو���س  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الطريق"،  ع��ل��ى  "متاحف  وم���ب���ادرة 
وامل�شريات  الكال�شيكية،  ال�شيارات  ومعر�س  ال�شعبية،  الفرق  وع��رو���س 
لفر�شان  وعرو�س جوية  الع�شكرية،  املو�شيقية  الفرق  وعرو�س  ال�شعبية 
املدن  �شكان  ت��واف��د  ع��ادة  ت�شهد  التي  الفعاليات  م��ن  وغ��ريه��ا  الإم����ارات، 

املختلفة وزوار الدولة.

-عجمان ..
حتى  وت�شتمر  الإثنني  اليوم  من  اعتبارا  الحتفالت  تنطلق  عجمان  ويف 
ومنطقة  العلم،  وحديقة  الباهية  منطقة  يف  املقبل  دي�شمرب  من  الثاين 
مارينا عجمان، والقرية الراثية، اإ�شافة اإىل مظاهر الحتفال يف املراكز 

التجارية.

-اأم القيوين..
ويف اأم القيوين تنطلق الحتفالت الر�شمية يف الول من دي�شمرب املقبل 
ذاته،  ال�شهر  م��ن  ال��راب��ع  حتى  وت�شتمر  القيوين  ب���اأم  اخل���ور  حديقة  يف 
وت�شمل الفعاليات تقدمي عرو�س فنية لطالبات املدار�س وطابور العر�س 
الع�شكري من �شرطة اأم القيوين اإىل جانب امل�شاركات املختلفة للموؤ�ش�شات 

احلكومية والأ�شر املنتجة، وعرو�س الألعاب النارية.

- الفجرية ..
احتفالت  منها  ي��ربز  الحتفالت  من  جمموعة  الفجرية  اإم���ارة  وت�شهد 
كورني�س املظالت الذي يعد اأحد اأحدث الوجهات ال�شياحية يف الإمارة مبا 
ي�شمه من م�شطحات خ�شراء قائمة متنوعة من املطاعم العاملية، ومناطق 
خا�شة لالحتفالت والأجواء الرفيهية، وتت�شمن الحتفالت التي تقام 
يومي 1 و2 دي�شمرب املقبل عرو�س الألعاب النارية، واحلفالت الغنائية، 
والأهازيج ال�شعبية والراثية، اإ�شافة اإىل الحتفالت التي ت�شهدها قلعة 

الفجرية، وعدد من الوجهات ال�شياحية ومراكز الت�شوق يف الإمارة.
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام: 

اأنهت بلدية مدينة العني ا�شتعداداتها لالحتفال بعيد 
الحتاد ال� 51، حيث �شتنظم البلدية احتفالت يومي 
موقعني هما جبل حفيت و مبنى  يف  دي�شمرب   3 و   2
ال��رئ��ي�����ش��ي، ح��ي��ث �شي�شهد جبل  ال��ع��ني  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
ال���درون ال�شوئية  حفيت ع��رو���س الأل��ع��اب و ع��رو���س 
ملدة  الرئي�شي  املبنى  على  ال��ن��اري��ة  الأل��ع��اب  �شتقام  و 

يومني.
تاأتي احتفالت عيد الحتاد �شمن الفعاليات الوطنية 
و املجتمعية التي تنظمها بلدية مدينة العني لأهايل و 
زوار املدينة، وتعزيز امل�شاركة بهذه املنا�شبة الهامة مع 
جميع فئات املجتمع، كما تت�شمن ال�شتعدادات تزيني 

ال�شوارع باإ�شاءات خا�شة بعيد الحتاد.
الت�شويق  اإدارة  مدير  ال�شام�شي  �شيف  �شلطان  ق��ال  و 
مدينة  بلدية  برنامج  يت�شمن  املوؤ�ش�شي  الت�����ش��ال  و 
ال��ع��ني اخل��ا���س ب��اح��ت��ف��الت عيد الحت���اد ال��� 51 هذا 

العام الألعاب النارية بجانب عرو�س الدرون ال�شوئية 
املميزة يف جبل حفيت و التي �شرنى من خاللها ق�شة 
تروى عن دولة الإمارات ب�شكل مبتكر وجديد ملدة 10 
دقائق ، ومت تاأهيل منطقة املبزرة اخل�شراء و املناطق 
املحيطة بها ل�شتقبال اجلمهور يومي 2 و 3 دي�شمرب 
لالحتفال . واأ�شاف �شتنطلق الألعاب النارية يف جبل 
متام  يف  الرئي�شي  العني  مدينة  بلدية  مبنى  و  حفيت 
ال�شاعة الثامنة م�شاًء بعرو�س مبهرة و جذابة ، حيث 
ال��ع��رو���س يف موقعني  ع��ل��ى تنظيم  ال��ب��ل��دي��ة  ح��ر���ش��ت 
خمتلفني لإتاحة الفر�شة للجمهور من اأهايل و زوار 
وامل�شاركة من اجلميع يف هذه  العني للح�شور  مدينة 
املنا�شبة . واأو�شح ال�شام�شي اأنه مت اختيار جبل حفيت 
نظراً ملا يرمز هذا اجلبل ملدينة العني ، كقيمة طبيعية 
نظراً  الرئي�شي  البلدية  مبنى  ك��ذل��ك  و   ، جمالية  و 
ملوقعه املتميز يف و�شط املدينة و �شهولة الو�شول اإليه 
بالعرو�س  لال�شتمتاع  للجميع  الفر�شة  يعطي  مما   ،

املقدمة .

•• دبي-الفجر:

الفريق عبد اهلل خليفة  �شهد معايل 
امل����ري ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����ش��رط��ة دبي، 
الفائزين  ت���ك���رمي  ح���ف���ل  ف���ع���ال���ي���ات 
لعام  ال�����ش��ن��وي  الأف����ك����ار  ب��رن��ام��ج  يف 
2021، الذي نظمته القيادة العامة 
ل�شرطة دبي ممثلة يف الإدارة العامة 
ال�شباط،  ن��ادي  الإداري���ة يف  لل�شوؤون 
العام  ال���ق���ائ���د  م�����ش��اع��دي  ب��ح�����ش��ور 
ومراكز  ال��ع��ام��ة  الإدارات  وم��دي��ري 
وال�شركاء  وال�������ش���ب���اط  ال�������ش���رط���ة 

ال�شراتيجيني.
بح�شور  امل��ري  الفريق  معايل  وك��رم 
القائد  م�شاعد  رف��ي��ع  اأح��م��د  ال��ل��واء 
املتميزين  الفائزين  الإدارة،  ل�شوؤون 
 19 واملكونة من  الأف��ك��ار  برنامج  يف 
ف��ئ��ة، ح��ي��ث ف����ازت ب��ف��ئ��ة اأع��ل��ى ن�شبة 
الأفكار  ن��ظ��ام  يف  امل��وظ��ف��ني  م�شاركة 
لعام  العامة  الإدارات  م�شتوى  على 
للمالية،  ال��ع��ام��ة  الإدارة   ،2021
املوظفني  م�شاركة  ن�شبة  "فئة  وع��ن 
يف نظام الأفكار على م�شتوى مراكز 
ال�شرطة لعام 2021"، مركز �شرطة 

الرا�شدية.
ال���رد  "ن�شبة  ف��ئ��ة  ع���ن  وف������ازت  ك��م��ا 
الإدارات  م�شتوى  على  الأف��ك��ار  على 
2021" الإدارة العامة  العامة لعام 
والإ�شالحية،  العقابية  للموؤ�ش�شات 
الأفكار  ع��ل��ى  ال����رد  ن�شبة  ف��ئ��ة  وع���ن 
لعام  ال�شرطة  م��راك��ز  م�شتوى  على 
�شرطة  م��رك��ز  فيها  ف��ف��از   ،2021

املرقبات. 
الأفكار  ن��ق��اط  فئة" ع����دد  ع���ن  اأم����ا 
املطبقة على م�شتوى الإدارات العامة 
الإدارة  ب��ه��ا  ف���ف���ازت   "2021 ل��ع��ام 
عدد  "فئة  وع����ن  ل��ل��م��ال��ي��ة،  ال��ع��ام��ة 
م�شتوى  على  املطبقة  الأف��ك��ار  نقاط 
مراكز ال�شرطة لعام 2021" فكانت 

من ن�شيب مركز �شرطة الرفاعة.
"فئة ع��دد الأف��ك��ار املطبقة  وف��از عن 
لعام  العامة  الإدارات  م�شتوى  على 
العامة  الإدارة  2021" ففازت فيها 
ل��ل��م��ال��ي��ة، وع����ن ف��ئ��ة ع����دد الأف���ك���ار 
املطبقة على م�شتوى مراكز ال�شرطة 
مركزي  ف��ي��ه��ا  ف���ف���از   2021 ل���ع���ام 

�شرطة الرفاعة و�شرطة الرا�شدية.

الفئات امل�ستحدثة 
وع���ن ال��ف��ئ��ات امل�����ش��ت��ح��دث��ة، ف���از عن 
م�شتوى  على  املطبقة  الأفكار  "فئة 
جمل�س   ،"2021 ل���ع���ام  امل��ج��ال�����س 
اأف�شل  "فئة  وع���ن  الأم������ان،  ���ش��ف��راء 
البتكارية  امل�����ش��اري��ع  ع���دد  يف  ق��ط��اع 
بها  ف��ف��از   ،"2021 ل��ع��ام  امل�����ش��ن��ف��ة 
ل�شوؤون  ال��ع��ام  القائد  م�شاعد  قطاع 

العمليات.
يف  اإدارة  "اأف�شل  ف���ئ���ة  ع����ن  واأم�������ا 
البتكارية  امل�����ش��اري��ع  ت��ط��ب��ي��ق  ع����دد 
فيها  ففازت   ،"2021 لعام  امل�شنفة 
فئة  وع��ن  للعمليات،  العامة  الإدارة 
م�شنف  اب��ت��ك��اري  م�����ش��روع  "اأف�شل 
م�شروعي  ب��ه��ا  ف��ف��از   ،2021 ل��ع��ام 
و"الدورية  واملعثورات"  "املفقودات 

الذكية".
فار�س الأفكار والتكرمي اخلا�س 

وفاز عن فئة فار�س الأفكار، الدكتور 
من  رحمة  اآل  �شالح  دروي�����س  حبيب 
فاز  فيما  للعمليات،  العامة  الإدارة 
مبادرة  "م�شروع  اخلا�س،  بالتكرمي 
لأ�شحاب  ال��ه��ي��درول��ي��ك��ي  ال��ك��ر���ش��ي 
مدار�س  مكتب  ابتكره  ال���ذي  الهمم 
حماية للربية والتعليم، واملقدم من 
: عقيد وداد �شيف بن مويزة وجمال 
الكعبي،  �شعيد  و�شامل  ال�شيبة  ح�شن 
وابراهيم ح�شن املال، ويو�شف حممد 
و�شيف  ناجي،  فتحي  وال�شيد  وهيب، 

عمر الهار�س.
."OTP“ جلنة ايواء وفكرة

املقدم  امل������ري  ال���ف���ري���ق  وك������رم  ك���م���ا 

الدكتور ال�شيخ ماجد عبد اهلل املعال، 
لالإيواء  الدائمة  اللجنة  ت�شكيل  عن 
علي  م���اج���د  اأول  وامل�������الزم  دب�����ي،  يف 
را�شد  اأول  وامل��الزم  �شامل،  حممد بن 
والعريف  لوتاه،  اأحمد  �شالح  اأحمد 
ال��ع��ج��ي ع��ن فكرة  اأح��م��د ع��ل��ي  نبيل 
هند  معاليه  وك��رم  كما   ."OTP“
امل���زروع���ي، ومدية  را���ش��د  را���ش��د علي 
نا�شر �شعيد حممد ال�شلطي، وفاطمة 
حممد ح�شن يو�شف وحممود يا�شني 
فارح، د. و�شيم حممد �شالح مهدي، 
واأحمد اخلليل ال�شديق عن "مقرح 
ق���ان���ون  م�����ن   335 امل���������ادة  ت���ع���دي���ل 
ب�شاأن  العقوبات رقم 3 ل�شنة 1987 
ت��اأه��ي��ل الأ���ش��خ��ا���س امل��ق��دم��ني على 

ال�شروع يف النتحار.

 افتتاح امللتقى
واأل���ق���ى ال���ل���واء اأح��م��د حم��م��د رفيع، 
ال���ت���ي رح�����ب فيها  ك��ل��م��ة الف����ت����ت����اح 
ال�شنوي  ال���ربن���ام���ج  يف  ب��احل�����ش��ور 
لالأفكار، حيث قال" من خ��الل هذا 
اأن اتوجه اإىل جيل �شرطة  اأود  املنرب 
ذهناً  املتقد  الواعد،  ال�شباب  دبي من 
وامل�شلح علماً بحديث يجلي بع�س ما 
تاريخ  على  خ��الل��ه  اأرك���ز  يخفى،  ق��د 
دبي،  ل�شرطة  العامة  القيادة  عناية 
من  اأولته  وما  واملقرحات،  بالأفكار 
احلافلة  لها، خالل م�شريتها  اأهمية 
هذا  عليه  انعك�س  وم��ا  ب���الإجن���ازات، 
اله���ت���م���ام وه�����ذا ال���ت���وج���ه م���ن اآث����ار 

ونتائج".
دبي  �شرطة  اأن  رفيع  ال��ل��واء  واأو���ش��ح 

تفردت منذ بداياتها بو�شع الأنظمة 
الكفيلة باحتواء الأفكار، واملقرحات 
ال�����������واردة م�����ن ال�����داخ�����ل واخل���������ارج، 
وم�شاركتها بني الروؤ�شاء واملروؤو�شني، 
اآليات  ي��ظ��ه��ر يف  ال����ذي  الأم�����ر  وه����و 
اعتمدتها،  التي  وال��ت��داول،  التوثيق 
املخ�ش�شة،  وامل����راج����ع  وال�����ش��ج��الت 

ل�شتقبال تلك الأفكار.
 وقال" كذلك ميكن القول اإن �شرطة 
دب��ي حققت ري���ادة ومت��ي��زاً م��ب��ك��راً يف 
بالأفكار،  الع��ت��ن��اء  ع��م��ل��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
امل�شاركة  ع���ل���ى  ك�����وادره�����ا  وحت���ف���ي���ز 
املرحلة  يف  وال��ت��ن��اف�����س  وال���ت���ف���اع���ل 
اأو ما ميكن ت�شميته مرحلة  الورقية 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احلديثة  م���ا ق��ب��ل دخ����ول 
الكمبيوتر  اأج�����ه�����زة  ه���ن���ا  واأع�����ن�����ي 

اللكرونية،  والن��ظ��م��ة  وال���ربام���ج 
ح��ي��ث مت��ك��ن��ت يف ت��ل��ك ال���ف���رة من 
اإداري����ة ت�شمن تدفق  اأن��ظ��م��ة  اإي��ج��اد 
الأفكار واملقرحات، ومتابعتها ب�شكل 

فاعل. 
وتابع" هذا التقليد واملوروث والثقافة 
يف العتناء بالأفكار واملقرحات التي 
تاأ�شلت يف قوة �شرطة دبي ُترِجم مع 
وقتنا  يف  احل��دي��ث��ة  التقنيات  دخ���ول 
را�شخة  �شيا�شة  �شكل  ع��ل��ى  ال��راه��ن 
عاملية،  وم��ع��اي��ري  اأُ���ش�����س  ع��ل��ى  مبنية 
واأنظمة  ب��رام��ج،  �شناعة  يف  اأ�شهمت 
�شرطة  بها  تفردت  ذكية،  الكرونية 
دبي لإدارة العملية، بل ورفعت �شرطة 
اىل  والعمل  التحدي  �شقف  دب��ي من 
وحظيت  اجل����م����ي����ع،  اذه����ل����ت  اآف��������اق 
ب��اح��رام وث��ق��ة اجل��م��ه��ور، وح�شدت 

اجلوائز حملياً واقليمياً وعاملياً.
 واأ�شاف اللواء رفيع" اأحتدث هنا عن 
اإعجاب وتقدير من كربيات املوؤ�ش�شات 
برامج  ب���اع���ت���م���اد  امل��ع��ن��ي��ة  ال���ع���امل���ي���ة 
الفكار  ب��ن��ظ��ام  اأ����ش���ادت  ال��ت��ي  التميز 
املثال  �شبيل  واملقرحات، ومنها على 
ال��ع��امل��ي لالبتكار  امل��ع��ه��د  احل�����ش��ر  ل 
واملعهد المريكي العاملي   ،  GINI
الفكار  ومنظمة   ،GIMI لالأفكار 
اأفكار المارات،  الربيطانية، وجائزة 
وجائزة الأفكار العربية وغريها من 

املنظمات واملوؤ�ش�شات .
���ش��رط��ة دبي  اأن  ال���ل���واء رف��ي��ع  واأك�����د 
ك���م���ا هي  ت���ك���ون  اأن  ع���ل���ى  ح���ر����ش���ت 
دوم��اً م�شدر لإل��ه��ام الآخ��ري��ن وبيت 

للجميع،  الأب��������واب  ُم�������ش���ّرع  خ�����ربة، 
حيث ا�شتن�شخت العديد من اجلهات 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات اأن��ظ��م��ة وب��رام��ج �شرطة 
دبي، وا�شتفادت من جتربتها الفريدة 
يف اإث����راء ه��ذا اجل��ان��ب ل��دي��ه��ا، �شواء 
املرجعية،  امل��ق��ارن��ات  م��ن خ��الل عقد 
التخ�ش�شية  ال��ور���س  عقد  بطلب  اأو 
ل��ه��ا م���ن ق��ب��ل ك����وادرن����ا ال��ت��ي نفخر 

بتمكنها.

عدد االقرتاحات 
ع���دد  اأن  رف����ي����ع  ال������ل������واء  واأو�������ش������ح 
 2020 الق��راح��ات املقدمة يف عام 
تطبيق  مت  اق���راح���اً،   21349 بلغ 
2379 اقراحاً، وبناء عليها تكرمي 
عدد  بلغ  وك��ذل��ك  م��وظ��ف��اً،   1315
املا�شي  العام  املقدمة يف  القراحات 
تطبيق  مت  اق������راح������اً   24623
بناء  ومت  م��ن��ه��ا  اق����راح����اً   3944

عليها تكرمي 1703 موظفاً.
امل�شنفات  ع��دد  و�شل  واأ�شاف:" كما 
الفكرية ل�شرطة دبي خالل 2020-

و  فكرياً،  360 م�شنفاً  اإىل   2021
اأو  ملوؤ�ش�شة  رقم  اأعلى  هو  الرقم  هذا 
الدولة  م�شتوى  على  حكومية  جهة 
اأكرب  تعد  دب��ي  �شرطة  ف��ان  وبالتايل 
تدعم  ح��ك��وم��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأو  ج��ه��ة 
ال�شاأن  ه��ذا  يف  عامليا  ال��دول��ة  ترتيب 
واخرياً  ب��ه،  ونعتز  م�شرف  اأم��ر  وه��و 
دب�����ي يف نظام  ����ش���رط���ة  ر����ش���ي���د  ب���ل���غ 
 PCT ( 16 ال����دويل )  ال�����رباءات 

�شهادة لرباءات الخراع".

عبد اهلل املري يكرم الفائزين يف برنامج الأفكار ال�سنوي لعام 2021

مكتوم بن حممد يقّدم واجب العزاء يف 
وفاة زوجة عبدالرحمن �سالح اآل �سالح

•• دبي -وام:

قّدم �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير املالية، واجب العزاء يف وفاة خلود بنت حممد عبداهلل العمران، زوجة معايل عبدالرحمن �شالح 
اآل �شالح، املدير العام لدائرة املالية يف حكومة دبي، وذلك خالل زيارة �شموه �شباح اأم�س منزل العائلة 

يف دبي.
واأعرب �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد لزوج واأجنال الفقيدة وذويها عن �شادق عزائه وموا�شاته لهم يف 
م�شابهم اجللل، راجياً اهلل عز وجل اأن يتغمدها بوا�شع رحمته ومغفرته وي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم 

اأ�شرتها وذويها جميل ال�شرب وُح�شن العزاء.

بلدية مدينة العني حتتفل بعيد الحتاد ال� 51 بعرو�س الدرون و الألعاب النارية

•• اأبوظبي –الفجر: 

رفع �شعادة �شيف بدر القبي�شي املدير 
اأ�شدق  اأبوظبي  مدينة  لبلدية  العام 
قيادة  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات 
دولة الإمارات العربية املتحدة و�شعبها 
الحتفال  مب��ن��ا���ش��ب��ة  وذل�����ك  ال��ع��زي��ز 
لقيام  واخلم�شني  الواحدة  بالذكرى 

احتاد الإمارات العربية املتحدة.
واأكد �شعادته اأن هذا اليوم املجيد من 
الركيزة  �شيبقى  الفتية  دول��ت��ن��ا  اأي���ام 
وامل���وئ���ل ال�����ذي ن�����ش��ت��ق��ي م��ن��ه معاين 
نهج  على  لل�شري  والإ���ش��رار  العزمية 
امل�شتقبل،  ن��ح��و  امل��وؤ���ش�����ش��ني  ال����ق����ادة 
احلكيمة  ق��ي��ادت��ن��ا  خ���ط���وات  وت��ت��ب��ع 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  حت��ت ق��ي��ادة ���ش��اح��ب 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
واأ����ش���ح���اب  اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة 
ال�شمو ال�شيوخ حكام الإمارات، و�شعب 
الوحدة  بخيار  اآم���ن  ال���ذي  الإم����ارات 
والحتاد خياراً م�شريياً اأبدياً، وعمل 
العز  على رفع راية الوطن فوق قمم 
املعجزات  يحقق  اأن  وا�شتطاع  واملجد، 

التنموية واحل�شارية ، ويحجز مكانه 
واأ�شاف  ال���ع���امل.  ���ش��ع��وب  م��ق��دم��ة  يف 
�شعادته: وبهذه املنا�شبة الغالية جندد 
عهد الولء والإخال�س للوطن ورايته 
اخلفاقة، ولقيادته احلكيمة الر�شيدة 
على  قدماً  للم�شي  العزيز،  ولل�شعب 
اأجل  م��ن  والت�شحية  العطاء  طريق 
اإعالء �شاأن الوطن وحماية مكت�شباته 
امل�شتقبل،  وا���ش��ت�����ش��راف   ، واإجن���ازات���ه 

ا�شتحقاقات  غ����م����ار  يف  واخل�����و������س 
اخلم�شني املقبلة، م�شلحني بالعزمية 
وبتوجيهات قيادتنا ودعمها، وباإمياننا 
بذل  م��ّن��ا  ي�شتحق  ال��غ��ايل  ال��وط��ن  اأن 
اأق�شى طاقاتنا لر�شيخ مكانته عاملياً 

واإعالء �شاأنه بني الأمم وال�شعوب .
ن��ظ��م��ت بلدية  ذات�����ه  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
يف  ك��ب��رية  احتفالية  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
مبنا�شبة  باأبوظبي  الرئي�شي  مقرها 

عيد الحتاد العزيز واحتفاء باإجنازات 
دولة الحتاد، وجتديداً لعهود الولء 
ولرايته  وقيادته  للوطن  والإخال�س 
ا�شتملت  ال�����ش��اخم��ة. وق����د   اخل��ف��اق��ة 
احتفالية البلدية بعيد الحتاد الواحد 
واخلم�شني على العديد من الفقرات 
التي  والأن�شطة  وال�شعرية  الغنائية 
تعك�س البهجة والفرح والعتزاز بهذه 

املنا�شبة الغالية. 

•• دبي-الفجر:

بن  �شامل  الدكتور  ال�شيخ  برعاية 
رك��ا���س ال��ع��ام��ري، اح��ت��ف��ى فريق 
بتكرمي  التطوعي  لعطائك  �شكراً 
فعاليات  يف  امل�شاركني  املتطوعني 
دورته  يف  الهمم  اأ���ش��ح��اب  اإك�شبو 
وال���ذي   ،2022 ل��ل��ع��ام  ال��راب��ع��ة 
التجاري  دب�����ي  م���رك���ز  يف  اأق����ي����م 
ال���ع���امل���ني، وذل�����ك يف ن�����ادي امل����دام 
�شعار  حت���ت  ال���ري���ا����ش���ي  ال���ث���ق���ايف 

مبادرة " همم".
مبثابة  ال����ت����ك����رمي  ح���ف���ل  وك��������ان 
ل��ل��ج��ه��ود التي  ���ش��ع��ي��دة  م���ف���اج���اأة 
الفريق  قائد  من  خ�شو�شاً  بذلت 
املهند�س  الفعاليات  يف  التطوعي 
اأح���م���د احل��و���ش��ن��ي، نائب  ���ش��ه��اب 
�شكراً  فريق  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
بجهود  ا�شطلع  وال��ذي  لعطائك، 
كبرية كان لها اأبلغ الأثر يف اإثراء 
التطوعية  ب���اجل���ه���ود  ال��ف��ع��ال��ي��ة 

املتميزة طوال فرة احلدث.
وق���ال ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��امل بن 
التقدير  هذا  اإن  العامري  ركا�س 
ميثل وفاًء لكل من قدموا اجلهود 

املخل�شة يف عك�س ال�شورة امل�شرفة 
اإب���ان ف��رة املعر�س،  ع��ن ال��ف��ري��ق 
واإظ����ه����ار اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات من 
اإب���راز الدور  خ��الل احل��ر���س على 
ب����ه فريق  ي���ق���وم  ال������ذي  ال���ف���ّع���ال 
املجتمع  اإث���راء  يف  لعطائك  �شكراً 
باملبادرات التطوعية التي كان لها 
الأثر امللمو�س يف ت�شميم املبادرات 
الرائدة والإيجابية،  مبا يتما�شى 
غر�س  يف  الوطنية  التوجهات  مع 

ث��ق��اف��ة ال��ت��ط��وع يف ن��ف��و���س اأف����راد 
املجتمع. 

اأمري  الرحمن  �شيف  ع��رب  ب���دوره 
عن  لعطائك  �شكراً  فريق  رئي�س 
ت��ق��دي��ره ل��ل��ج��ه��ود ال��ك��ب��رية التي 
اأف�������راد فريق  ب���ذل���ت م���ن ج��م��ي��ع 
اأ�شحاب  اإك�شبو  معر�س  يف  العمل 
ال��ه��م��م، ل���ش��ي��م��ا امل��ه��ن��د���س �شهاب 
بو�شع  قام  الذي  احلو�شني  اأحمد 
ال���ت���ي مهدت  ال��رت��ي��ب��ات  ج��م��ي��ع 

النجاح لالأداء املهني الرفيع الذي 
ظ���ل ه���و ال���واق���ع امل���اث���ل يف جميع 
���ش��ارك خاللها  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
امل�شتويات،  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ال��ف��ري��ق 
م�شيفاً اأن هذه املبادرة بتوجيهات 
ركا�س  ب��ن  �شامل  الدكتور  ال�شيخ 
الوفاء  ق��ي��م  ل��ر���ش��ي��خ  ال��ع��ام��ري، 
ال��ذي��ن ع��م��ل��وا ع��ل��ى تكّري�س  ل��ك��ل 
جميع  يف  ال���وا����ش���ح���ة  ج���ه���وده���م 

الأوقات واملنا�شبات.

بلدية مدينة اأبوظبي حتتفل بعيد االحتاد الواحد واخلم�سني

�سيف بدر القبي�سي: عيد الحتاد �سيبقى املوئل الذي ن�ستقي 
منه معاين العزمية والإ�سرار للم�سي قدمًا نحو امل�ستقبل

»�سكرًا لعطائك« يحتفي مبتطوعي اإك�سبو 
اأ�سحاب الهمم يف دورته الرابعة

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

تنويه ب�ساأن  من�سورات معايل الدكتور 
مانع العتيبة »حياتي« و»�سجل العمر«

ينوه معايل الدكتور مانع �شعيد العتيبة باأنه وبخ�شو�س الكتب 
التي حتمل ا�شمه بعنوان )حياتي( و)�شجل العمر( فاإنه مل يقم 
بن�شرها لدى اأي من جهات الن�شر اأو التوزيع ول لأي مراكز اأدبية 
اأو معار�س ثقافية،، ول يوجد اأية جهة �شواه لديها حقوق الن�شر 

اأو الت�شرف على اأي نحو كان.
هذه  يف  املدونة  املعلومات  وح�شا�شية  لأهمية  ونظراً  فاإنه  وعليه 
املذكرات )املذكورة( فاإنه وا�شتناداً للقوانني والت�شريعات املعمول 
بها يف الدولة، ل يجوز لأي جهة ن�شر هذه املذكرات ول توزيعها 
على اأي نحو كان ما مل يتم احل�شول على اإذن خطي من املوؤلف 
)معايل الدكتور مانع �شعيد العتيبة(،، كما ينوه اإىل اأنه مل بن�شر 

هذه املذكرات.
واأننا نخلي م�شوؤوليتنا عن اأي ن�شر اأو تداول لها يكون قد مت دون 
موافقتنا ول علمنا باملخالفة للقوانني والت�شريعات املعمول بها 

يف الدولة حتت طائلة امل�شوؤولية الكاملة،، 
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•• دبي-الفجر:

ومعايل  املجتمع،  تنمية  وزي��رة  بوحميد،  عي�شى  بنت  ح�شة  معايل  �شاركت 
والتوطني، يف الحتفال  الب�شرية  امل��وارد  العور، وزير  الدكتور عبدالرحمن 
الذي نظمته الوزارتان مببناهما امل�شرك يف دبي، مبنا�شبة عيد الحتاد 51 
كل  دي�شمرب  م��ن  ال��ث��اين  ي�شادف  ال��ذي  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 

بالوزارتني،  واملوظفني  وامل�شوؤولني  القيادات  من  عدد  بح�شور  وذل��ك  ع��ام، 
املمتدة  ���ش��ه��دوا الح��ت��ف��ال بفقراته  ال���ذي  وامل��ت��ع��ام��ل��ني،  ال����زوار  اإىل ج��ان��ب 

ل�شاعات.
وتفقدت معايل ح�شة بوحميد ومعايل عبدالرحمن العور، الفعاليات املقامة 
وات�شمت  الإم��ارات��ي،  ال��راث  بطابع  ازدان��ت  والتي  الوطنية،  املنا�شبة  بهذه 

بروح الوطنية والولء والنتماء للوطن والقيادة. 

للوزارتني  امل�شرك  للمبنى  ال�شاحة اخلارجية  واأقيم حفل عيد الحتاد يف 
الوطن،  حب  عن  تعرب  التي  الفعاليات  من  جمموعة  على  وا�شتمل  بدبي، 
الإماراتي  ال��ع��ازف  "القانون" ب���اأداء  ب��اآل��ة  الوطني  ال�شالم  ع��زف  م��ن  ب���دءاً 
خالد بن خادم، وفقرة الرق�س على اأنغام الأغاين الوطنية، مب�شاركة طالب 
وطالبات مدر�شة دبي الوطنية، اإ�شافة اإىل عرو�س واأهازيج الفرق ال�شعبية 
والراثية، وتنظيم امل�شابقات يف حب الوطن، تزامناً مع اإقامة عدة فعاليات 

املنا�شبة  ه��ذه  ومكانة  عمق  يعك�س  مبا  �شاعات،   5 نحو  ا�شتمرت  م�شاحبة 
الوطنية املمتدة على تراب الوطن.

�شعادتهم  ع���ن   ،51 ع��ي��د الحت�����اد  وامل�����ش��ارك��ون يف ح��ف��ل  وع����رّب احل�����ش��ور 
ذاكرة  الرا�شخ يف  التاريخي  اليوم  املنا�شبة اجلميلة، وهذا  بهذه  وابتهاجهم 
اأبناء الإمارات ويف نفو�س وقلوب �شعب الإمارات من املواطنني واملقيمني على 

اأر�شها الطيبة.

•• دبي -وام:

للخدمات  الإم���ارات  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
ال�شحة  وزارة  بالتعاون مع  ال�شحية 
ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع ع��ن اإط����الق امل�شح 
لأمرا�س  ال�����ش��ام��ل  الأول  ال��وط��ن��ي 
ي��ع��د الأول  ال�����ذي  ال���ف���م والأ����ش���ن���ان 
الوطني  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ن���وع���ه  م���ن 
الدرا�شات  دع���م  ب��ه��دف  والإق��ل��ي��م��ي 
لتحديد  العلمية  والأبحاث  امل�شحية 
امل�����ش��ب��ب��ات وال��ع��وام��ل امل��ر���ش��ي��ة التي 
تقود اإىل نظام �شحي متكامل يتبنى 

�شحية  وخ����دم����ات  ا����ش���رات���ي���ج���ي���ات 
ووقائية فعالة. 

جاء ذلك خالل احلفل الذي نظمته 
الحتاد"  "متحف  يف  امل���وؤ����ش�������ش���ة 
يو�شف  ال���دك���ت���ور  ����ش���ع���ادة  ب��ح�����ش��ور 
موؤ�ش�شة  عام  مدير  ال�شركال  حممد 
الإمارات للخدمات ال�شحية و�شعادة 
الرند  الرحمن  عبد  ح�شني  الدكتور 
املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  وكيل 
العامة  ال�����ش��ح��ة  ل���ق���ط���اع  امل�������ش���اع���د 
ال�شحية  ال���ه���ي���ئ���ات  ع����ن  ومم���ث���ل���ني 

والأكادميية واجلهات ذات ال�شلة. 

الوطني  امل�����ش��ح  م�����ش��روع  وي�����ش��ت��ه��دف 
املقبل  يناير  �شهر  يف  �شينطلق  ال��ذي 
اإىل اإجراء 4 اآلف فح�س طبي لفئتي 
الأطفال والبالغني يف خمتلف اإمارات 
لدرا�شة  اأ�شهر  ل�شتة  وي�شتمر  الدولة 
ن�شبة ت�شو�س الأ�شنان واأمرا�س اللثة 

و�شوء الإطباق و�شرطان الفم. 
قاعدة  اإن�����ش��اء  امل�����ش��ح  ي�شتهدف  ك��م��ا 
تطوير  ت����دع����م  م��ت��ك��ام��ل��ة  ب���ي���ان���ات 
���ش��ي��ا���ش��ات ���ش��ح��ة ال���ف���م والأ����ش���ن���ان 
ال����وط����ن����ي����ة وت���خ���ط���ي���ط اخل����دم����ات 
اإ�شافة  ا���ش��ت��ب��اق��ي  ب�����ش��ك��ل  ال�����ش��ح��ي��ة 

الوطنية  العلمية  الأب��ح��اث  دع��م  اإىل 
م�شتقباًل ف�شاًل عن ن�شر الوعي بني 
الإج����راءات  ح��ول  امل�شتهدفة  الفئات 
الوقائية للحد من خماطر الإ�شابة 

باأمرا�س الفم والأ�شنان. 
ال�شركال  ي��و���ش��ف  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
الفم  لأم����را�����س  ال��وط��ن��ي  امل�����ش��ح  اإن 
موؤ�ش�شة  روؤية  مع  يتما�شى  والأ�شنان 
الإمارات للخدمات ال�شحية القائمة 
على تقدمي خدمات �شحية م�شتدامة 
عالية  وج���ودة  فعالية  ذات  اب��ت��ك��اري��ة 

تتما�شى مع املعايري العاملية . 

من  امل��ج��ت��م��ع  وق���اي���ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
امل��ت��ع��ل��ق��ة منها  الأم����را�����س ل���ش��ّي��م��ا 
ب�شحة الفم والأ�شنان هي من �شمن 
الأهداف ال�شراتيجية الرامية اإىل 
بالدرجة  ال��وق��ائ��ي��ة  اجل��ه��ود  ت��ع��زي��ز 
الدرا�شات  اأّن  ع���ن  ف�����ش��اًل  الأوىل 
حتديد  اأ���ش��ا���ش��ي��ات  م��ن  ه��ي  امل�شحية 
امل�����ش��ب��ب��ات وال��ع��وام��ل امل��ر���ش��ي��ة حيث 
ا�شراتيجيات  ت��ب��ن��ي  اإىل  ت���ق���ودن���ا 
كلفة  وذات  ف��ع��ال��ة  وق��ائ��ي��ة  ���ش��ح��ي��ة 

اقت�شادية جمدية. 
عبد  ح�شني  الدكتور  اأك��د  جهته  م��ن 

بيانات  وج�����ود  اأّن  ال���رن���د  ال��رح��م��ن 
والأ�شنان  الفم  لأم��را���س  اإح�شائية 
دقيق  ب�شكل  ال��ع��م��ل  ف��ر���ش��ة  �شيوفر 
والأ�شنان  الفم  �شحة  �شيا�شات  عل�ى 
م�شاِف  �شمن  ال��دول��ة  �شت�شع  التي 
القطاع  ه�����ذا  يف  امل���ت���ق���دم���ة  ال�������دول 
اإيجابي على �شحة  و�شينعك�س ب�شكل 
 .. العمرية  فئاته  مبختلِف  املجتمع 
�شتعمل  ال�شيا�شة  ه��ذه  اأن  اإىل  لفتا 
بالإتفاقيات  الإل����ت����زام  ت��وث��ي��ق  ع��ل��ى 
با�شراتيجيِة  اخل���ا����ش���ة  ال���دول���ي���ة 
منظمة ال�شحة العاملية ل�شحة الفم 

التي �شدرت يف العام 2022. 
هيفاء  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت  جانبها  م��ن 
طب  خ���دم���ات  اإدارة  م���دي���رة  ه���ن���اوي 
الأ�����ش����ن����ان يف م���وؤ����ش�������ش���ة الإم���������ارات 
اإجراء  ���ش��رورة  ال�شحية  للخدمات 
م��ث��ل ه���ذه ال��درا���ش��ات ل��ل��وق��وف على 
احتياجات جمتمع دولة الإمارات من 
جمال  يف  وعالجية  وقائية  خ��دم��ات 

�شحة الفم والأ�شنان . 
واأعربت عن �شكرها وتقديرها للدعم 
املقدم من قبل اجلهات الر�شمية من 
املعنية  اللجنة  اأع��م��ال  ت�شهيل  اأج���ل 

يتما�شى مع  وال���ذي  ال��درا���ش��ة  ب��ه��ذه 
روؤي���ة ال��دول��ة وال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف 
حتقيق خدمات �شحية رائدة جلميع 
ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع وامل�����ش��اه��م��ة يف و�شع 
املتقدمة  ال��دول  الدولة على خارطة 
تناف�شية  من  و�شيعزز  املجال  ه��ذا  يف 

الدولة. 

•• دبي-وام:

بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  بتوجيهات 
اآل مكتوم، ويل عهد  حممد بن را�شد 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي 
لالألعاب  املنظمة  اللجنة  اأعلنت  دبي، 
مناف�شات  اإق�����ام�����ة  ع����ن  احل���ك���وم���ي���ة 
"الألعاب  م����ن  ال����راب����ع����ة  ال��ن�����ش��خ��ة 
اإىل   2 الفرة من  احلكومية" خالل 
لالحتفاء  وذلك   ،  2023 مار�س   4
جمدداً بروح التحدي والفريق الواحد 

�شمن اأجواء تناف�شية حما�شية. 
فتح  �شيتم  اأن���ه  اإىل  اللجنة  واأ����ش���ارت 
الرابعة  ال��ن�����ش��خ��ة  يف  الت�شجيل  ب���اب 
من  اع��ت��ب��اراً  الأل��ع��اب احلكومية  م��ن 
 2023 ف��رباي��ر   9 ح��ت��ى  ي��ن��اي��ر   2

ل�شتقبال طلبات امل�شاركة من اجلهات 
احلكومية �شواًء املحلية اأو الحتادية، 
اإ�شافة اإىل ت�شجيل الفرق امل�شاركة يف 

حتدي فئة املجتمع. 
املو�شم  اأن  املنّظمة  اللجنة  واأو�شحت 
ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��اً يف �شوء  ���ش��ي��ك��ون  ال���ق���ادم 
موانئ  م��ع  ال�����ش��راك��ة  اتفاقية  توقيع 
ر�شمياً  راع��ي��اً  واإع��الن��ه��ا  العاملية  دب��ي 
للبطولة والتي تلتزم مبوجبها رعاية 
موا�شم،  لثالثة  احلكومية  الأل��ع��اب 
حيث جرى توقيع التفاقية بح�شور 
الب�شطي،  حم���م���د  ع����ب����داهلل  م���ع���ايل 
التنفيذي  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ع���ام  الأم�����ني 
لإمارة دبي، و�شعادة �شلطان اأحمد بن 
�شليم، رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س 
وفرق  العاملية،  دب��ي  ملوانئ  التنفيذي 

العمل من اجلانبني. 
ويف ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ق���ال ع���ب���داهلل بن 
واملدير  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  دم���ي���ث���ان، 
– الإمارات"  ب��ي ورل���د  "دي  ل���  ال��ع��ام 
اأن  ورلد‘  ب���ي  ’دي  ي�����ش��ر  وج����اف����زا: 
الثالث  للن�شخ  اجلديد  الراعي  تكون 
التي  احلكومية  الأل��ع��اب  م��ن  املقبلة 
فهي  ون�شط،  �شحي  حياة  منط  تعزز 
ر�شالتها  ن���دع���م  جم��ت��م��ع��ي��ة  م����ب����ادرة 
ب���ك���ل ق������وة. ف���اأه���م���ي���ة ه�����ذه الأل����ع����اب 
تتيح  ف��ري��دة  من�شة  ك��ون��ه��ا  يف  تكمن 
املجتمع يف  اأف��راد  م�شاركة وا�شعة من 
كما  البهجة،  ت�شودها  ريا�شية  اأج��واء 
تو�شيع  على  موظفينا  جميع  ن�شجع 
الريا�شي  احل��دث  ه��ذا  يف  م�شاركتهم 
اأكد  ج��ه��ت��ه،  م��ن  ال��ك��ب��ري.   املجتمعي 

الألعاب  م���دي���ر  ع��ي�����ش��ى،  ب���ن  م�����روان 
احل��ك��وم��ي��ة، اأه��م��ي��ة اأث���ر ال��ب��ط��ول��ة يف 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  توجيهات  تنفيذ 
اآل مكتوم، ويل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
فيما يتعلق بتحفيز ممار�شة الريا�شة 
كاأ�شلوب  ت��ب��ن��ي��ه��ا  ع��ل��ى  وال��ت�����ش��ج��ي��ع 
ح��ي��اة، ك��ون الأل��ع��اب احلكومية متثل 
اأبرز الفعاليات اجلماعية على  اإحدى 
الأجندة الريا�شية يف دبي، حيث تروج 
للريا�شة  ال��ك��ب��ري  الإي���ج���اب���ي  ل���الأث���ر 
البدنية والعقلية �شمن  على ال�شحة 
من  ت��ع��زز  حما�شية  تناف�شية  اأج����واء 
روح ال��ف��ري��ق ال���واح���د.  وق����ال: نعمل 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  ���ش��م��ن 
على تعزيز التعاون والعمل اجلماعي 

ب������روح ال���ف���ري���ق ال����واح����د م����ن خالل 
ابتكار تفا�شيل جديدة لرفع م�شتوى 
الألعاب  م��ن  ن�شخة  ك��ل  يف  ال��ت��ح��دي 
عي�شى:  ب���ن  واأ�����ش����اف  احل���ك���وم���ي���ة.  
ي�شعدنا الرحيب مبوانئ دبي العاملية 
ون�شكرهم على م�شاركتهم لنا يف اإجناح 
للموا�شم  احلكومية  الأل��ع��اب  بطولة 
اأ�شلوب  لتاأكيد  �شعياً  املقبلة،  الثالثة 
تتميز  ال��ذي  واملتفرد  ال�شحي  احلياة 
به دبي.. ونود اأن نوجه الدعوة لكافة 
احلكومية  واجل���ه���ات  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات 
اخلا�س  والقطاع  والحتادية  املحلية 
احلكومية"  "الألعاب  يف  للم�شاركة 
واملجتمعية  احل���ك���وم���ي���ة  ب��ف��ئ��ت��ي��ه��ا 

لجتياز التحديات اجلديدة. 
احلكومية  الأل����ع����اب  اأن  اإىل  ُي�������ش���ار 

ح���ظ���ي���ت خ������الل ال������������دورات ال���ث���الث 
واإقليمية  حملية  مب�شاركة  املا�شية 
وع��امل��ي��ة وا���ش��ع��ة جت����اوزت ال���� 3 اآلف 
احلكوميني،  امل��وظ��ف��ني  م��ن  م�شاركة 
تطوير  لعملية  الألعاب  تخ�شع  فيما 

الألعاب  فئة  اإ�شافة  �شملت  م�شتمرة 
املجتمعية اإىل فئة الألعاب احلكومية 
خالل املو�شم الثالث الذي مت تنظيمه 
ال��ع��ام امل��ا���ش��ي.  ومي��ك��ن التعرف على 
احلكومية"  "الألعاب  م�����ش��ت��ج��دات 

www. امل���وق���ع الإل����ك����روين ع���رب 
عرب  اأو   ،govgames.ae
على  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  ح�شابات 
@ وفي�شبوك  وت��وي��ر  الن�����ش��ت��ج��رام 

 .  GovGames

•• دبي-وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
اآل م��ك��ت��وم، ويل ع��ه��د دبي  ب��ن را���ش��د 
رئي�س املجل�س التنفيذي، رئي�س اللجنة 
املواطنني،  و����ش���وؤون  للتنمية  ال��ع��ل��ي��ا 
العليا  اللجنة  اأع�����ش��اء  م��ع  اج��ت��م��اع��اً 
لتوجيهات  تنفيذاً  ت�شكيلها  مت  التي 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
اأع�شاء اللجنة  حيث اطلع �شموه من 

ال��ع��ل��ي��ا ع��ل��ى اآخ���ر م�����ش��ت��ج��دات اأعمال 
مبا  ال�شبعة،  م�شاراتها  �شمن  اللجنة 
ي�شمن تر�شيخ ال�شتقرار الجتماعي 
والأ�شري وال�شكاين، ورفع جودة حياة 
وتوفري  رفاهيتهم،  وتعزيز  املواطنني 

فر�س تنموية لل�شباب.
وقال �شموه خالل الجتماع: " وجهنا 
للتنمية  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ع��م��ل  ف����رق 
 50 على  بالعمل  امل��واط��ن��ني  و���ش��وؤون 
باملتقاعدين  معنية  ومبادرة  م�شروعاً 
وال�����راب�����ط امل��ج��ت��م��ع��ي، واخل����دم����ات 
الجتماعية، والإ�شكان وجودة احلياة، 

وم��ن��ظ��وم��ة الأوق��������اف امل��ب��ت��ك��رة، مبا 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة  يرجم 
الرامية  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 
اإىل ت�شريع وترية التنمية يف دبي وفق 
�شموه:  م�شيفاً  �شاملة"،  منهجية 
"هدفنا حت�شني حياة املواطنني، وهو 

بالن�شبة لنا اأولوية ق�شوى".
با�شتثمار  وجهنا  "كما  �شموه:  وتابع 
اأف�شل  ل��ت��وف��ري  والإم���ك���ان���ات  امل�����وارد 
م�شتوى حياة للمواطنني من منطلق 
الإن�شان هو  ال�شتثمار يف  باأن  اإمياننا 
امل���واط���ن هو  الأج�����دى والأن���ف���ع، واأن 

ال����روة الأغ��ل��ى وه���و حم���ور التنمية 
و�شانعها".

اللجنة  اأول��وي��ة  اأن  اإىل  �شموه  واأ���ش��ار 
املواطنني  و����ش���وؤون  للتنمية  ال��ع��ل��ي��ا 
للمواطنني  الدعم  �شبل  كافة  توفري 
ل��ت��ع��زي��ز ال���ش��ت��ق��رار الأ����ش���ري، الأمر 
املتكاملة  املنظومة  مع  يتما�شى  الذي 

للرفاه الجتماعي يف دبي.
احلكومية  اجلهات  كافة  �شموه  ودع��ا 
ال���ق���ط���اع  اإي�����������الء  اإىل  واخل�����ا������ش�����ة 
الجتماعي اأهمية كبرية، وامل�شاركة يف 
التي ت�شب يف هذا الجتاه،  امل��ب��ادرات 

للم�شاهمة يف عملية التنمية ال�شاملة 
وتعزيز الرفاه الجتماعي.

ح�شر الجتماع اأع�شاء اللجنة العليا 
ك��ل من:  امل��واط��ن��ني  و���ش��وؤون  للتنمية 
املري،  خليفة  عبداهلل  الفريق  معايل 
ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����ش��رط��ة دب���ي املفو�س 
العام مل�شار خدمات املواطنني، ومعايل 
م��ط��ر ال��ط��اي��ر، امل��دي��ر ال��ع��ام ورئي�س 
الطرق  ه��ي��ئ��ة  يف  امل���دي���ري���ن  جم��ل�����س 
واملوا�شالت يف دبي املفو�س العام مل�شار 
البنية التحتية والتخطيط العمراين 
وجودة احلياة، ومعايل الفريق طالل 

عام  م��دي��ر  الفال�شي،  بالهول  حميد 
املفو�س  ب���دب���ي  ال���دول���ة  اأم�����ن  ج���ه���از 
و�شعادة  وال��ع��دل،  الأم���ن  مل�شار  ال��ع��ام 
ح��م��د ع��ب��ي��د امل���ن�������ش���وري، م���دي���ر عام 
اأحمد  و���ش��ع��ادة  ال��رق��م��ي��ة،  دب���ي  هيئة 
هيئة  ع��ام  مدير  جلفار،  عبدالكرمي 
علي  عبداهلل  و�شعادة  املجتمع،  تنمية 
دائرة  ع��ام  مدير  الفال�شي،  زاي��د  ب��ن 
املوارد الب�شرية حلكومة دبي، و�شعادة 

ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  املطوع  علي 
الأوقاف و�شوؤون الق�شر.

للتنمية  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ل���ج���ن���ة  وت�������ش���ع���ى 
ت��وف��ري كافة  اإىل  امل��واط��ن��ني  و����ش���وؤون 
ل��ل��م��واط��ن��ني مبختلف  ال���دع���م  ���ش��ب��ل 
ف��ئ��ات��ه��م و���ش��رائ��ح��ه��م ال��ع��م��ري��ة عرب 
على  تقوم  ا�شراتيجية عمل حم��ددة 
بكل  تهتم  التي  املحاور  جمموعة من 
حتقيق  و�شمان  املواطنني  يخ�س  ما 

ال��ت��ي و���ش��ع��ه��ا �شاحب  امل�����ش��ت��ه��دف��ات 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
مكتوم لهذا امللف على النحو الأمثل، 
وت����ت����اب����ع ال���ل���ج���ن���ة م���ل���ف اخل����دم����ات 
املعنية،  اجل���ه���ات  م���ع  الج��ت��م��اع��ي��ة 
متطورة  خ���دم���ات  ت���ق���دمي  و����ش���م���ان 
وم��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��م��واط��ن��ني، ع���الوة على 
�شاملة من  واعتماد جمموعة  اإطالق 

املبادرات.

بتوجيهات حمدان بن حممد.. الألعاب احلكومية 2023 تنطلق 2 مار�س القادم 

حمدان بن حممد يرتاأ�س اجتماع اللجنة العليا للتنمية و�سوؤون املواطنني ويطلع على م�ستجدات اأعمالها

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل حمافظ جنوب �سيناء
•• راأ�س اخليمة- وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، يف 
ق�شر �شموه مبدينة �شقر بن حممد ام�س، �شعادة اللواء خالد فودة، حمافظ جنوب �شيناء بجمهورية 
العام  القن�شل  ال��دي��ب،  اأ���ش��رف  �شعادة  يرافقه  للبالد،  ب��زي��ارة  يقوم  ال��ذي  ال�شقيقة،  العربية  م�شر 

جلمهورية م�شر العربية يف دبي والإمارات ال�شمالية.
ورحب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة، ب�شعادة املحافظ، والوفد املرافق له، وبحث معه �شبل تعزيز 

التعاون امل�شرك مبا ير�شخ العالقات الوثيقة على خمتلف ال�شعد.
من جانبه عرب �شعادة اللواء خالد فودة، عن بالغ �شكره وتقديره ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة، 
دعم  بف�شل  كبرياً  زخماً  تكت�شب  الثنائية  العالقات  اأن  موؤكداً  ال�شتقبال،  ال�شيافة وح�شن  كرم  على 

قيادة البلدين، وتنمو بوترية مت�شارعة يف خمتلف القطاعات.

مب�ساركة ح�سة بوحميد وعبدالرحمن العور 

اأجواء وطنية معربة يف احتفال وزارتي تنمية املجتمع واملوارد الب�سرية والتوطني بعيد الحتاد 51 لدولة الإمارات

اإطالق امل�سح الوطني الأول لأمرا�س الفم والأ�سنان 
يف الدولة يناير املقبل 

حمدان بن حممد: 
املواطنني بحياة  ترتقي  وم�سروعًا  مبادرة   50 على  بالعمل  الفرق  • وجهنا 

• هدفنا حت�سني حياة املواطنني وهو اأولوية ق�سوى.. وخدماتنا االجتماعية واالإ�سكانية والتنموية 
ترتجم روؤية حممد بن را�سد الرامية اإىل ت�سريع وترية التنمية يف دبي وفق منهجية �ساملة
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اأخبـار الإمـارات

••ال�صارقة -الفجر:

بعنوان  ت�شاركية  ذهني  ع�شف  جل�شة  اخلا�س  للتعليم  ال�شارقة  هيئة  نظمت 
-2022 لالأعوام  ا�شراتيجيتها  اإط��ار مراجعة  الهدف" وذل��ك يف  نحو  "معاً 
التعليمي وجمالت تطويره  بالقطاع  الرتقاء  �شبل  اإىل جانب بحث   ،2024
ب�شكل عام، ف�شاًل عن مناق�شة �شمان وتطوير جودة خمرجات التعليم لتتنا�شب 
مع التطلعات امل�شتقبلية يف الإمارة والدولة، كما مت خاللها الحتفال باإطالق 
وحتى  تقرير اإجنازات الهيئة للدورة ال�شراتيجية الوىل منذ العام 2019 
بن�شخة  متاحاً  �شيكون  وال���ذي  والإجن��ل��ي��زي��ة،  العربية  باللغتني   2021 ع��ام 

اإلكرونية للجمهور واملجتمع الربوي.
ح�شر اجلل�شة التي امتدت على مدار يومني �شعادة الدكتورة حمدثة الها�شمي 
الهيئة وعدد من  ال�شارقة للتعليم اخلا�س وعلي احلو�شني مدير  رئي�س هيئة 
مديري الإدارات وروؤ�شاء الأق�شام ونخبة من موظفي الهيئة بالإ�شافة اإىل عدد 
من مدراء الإدارات باأكادميية ال�شارقة للتعليم، حيث ناق�س امل�شاركون الأهداف 
ال�شتة التي ت�شمنتها ال�شراتيجية ومدى مواءمة وتناغم امل�شاريع واخلطط 

الت�شغيلية التي يجري تنفيذها ميدانياً مع بنود ال�شراتيجية وموؤ�شراتها.
اأع�شائها  6 فرق رئي�شية نفذ  الأ�شا�شية للجل�شة على ت�شكيل  وارتكزت املحاور 
جل�شات ع�شف ذهني ملناق�شة اأهم التحديات والفر�س املتاحة لكل هدف وحمور 
امل�شاريع  و�شياغة  الأف��ك��ار  وط��رح  تف�شيلي،  ب�شكل  ال�شراتيجية  حم��اور  من 
املوؤ�شرات  حتقيق  يف  وت�شاهم  ال�شراتيجية  ل��ت��وائ��م  املقبل  للعام  اجل��دي��دة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  مع  متا�شياً  وفعالية،  بكفاءة  ال�شراتيجية 
ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى،  املجل�س  ع�شو  القا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 

ال�شارقة  هيئة  رئي�س  الها�شمي  حمدثة  الدكتورة  ووجهت  ورع��اه.  اهلل  حفظه 
للتعليم اخلا�س يف م�شتهل اجلل�شة حتية �شكر وتقدير للم�شاركني يف ا�شت�شراف 
مت  التي  العامة  والأه���داف  ال��روؤي��ة  اىل  م�شتندين  ب��الإم��ارة،  التعليم  م�شتقبل 
و�شعها، م�شددة على اأهمية امل�شاركة الفعالة يف حتقيق ر�شالة التعليم بال�شارقة، 
موؤكدة يف ال�شياق ذاته اأن كافة الأفكار وامل�شاريع التي يتم طرحها ت�شكل رافد 
يف  والناجعة  الفعالة  الأداة  ه��و  التعليم  معتربة  وخططهم،  جلهودهم  ق��وي 
القادر  الإن�شان  لبناء  الدولة  تن�شدها  التي  والنماء  والتطور  الزده��ار  م�شرية 
اإىل  اللقاء  الها�شمي يف ختام  الدكتورة  �شعادة  التطلعات. ووجهت  على حتقيق 
ت�شاركي مع  لبناء نظام عمل  بالهيئة  املتاحة  وال�شراكات  امل��وارد  ال�شتفادة من 
بدوره ثمن علي احلو�شني مدير  بالإمارة.  التعليم  املعنيني لتطوير منظومة 
التعليمي  وامل��ي��دان  الهيئة  يف  العاملني  جهود  اخلا�س  للتعليم  ال�شارقة  هيئة 
خلدمة  املتوفرة  والب�شرية  امل��ادي��ة  الإم��ك��ان��ات  جميع  ت�شخري  على  وحر�شهم 
وتطوير العملية التعليمية و�شوًل بها اىل اأعلى امل�شتويات املن�شودة، و�شدد خالل 
اللقاءات الت�شاركية اإىل اأهمية العمل اجلماعي ودعم روح الفريق وبناء القدرات 
من اأجل حتقيق الأهداف ال�شراتيجية. واأكد احلو�شني اأهمية هذه اللقاءات 
اأن  التعليمية، متمنياً  العملية  بالوقوف على كافة جوانب  التي تعنى  ال�شنوية 
النوعية.  الت�شاركية يف طرح جملة من الأفكار  ت�شاهم جل�شة الع�شف الذهني 
وخرجت اللقاءات الت�شاركية التي نفذت يف اأجواء ات�شمت بالإيجابية بعدد من 
الأفكار والت�شورات واخلطط الرامية اىل حتقيق تكامل يف الروؤى والتوجهات 
مبا  ال��رب��وي  وامل��ي��دان  ال��دول��ة  وتوجهات  اخلا�س  للتعليم  ال�شارقة  هيئة  بني 
املوؤ�ش�شات التعليمية والطالب باعتباره املرتكز الرئي�س وحمور العملية  يخدم 

التعليمية.

•• راأ�س اخليمة –الفجر:

اخليمة  راأ���س  احتفت غرفة جت��ارة 
51 لدولة  ال���  اأم�����س بعيد الحت���اد 
بحفٍل   ، املتحدة  العربية  الإم���ارات 
كبري نظمته يف �شاحة املقر الرئي�شي 
للغرفة ، مب�شاركة مدراء وموظفي 
ومتعاملي الغرفة ، وح�شور �شعادة 
رئي�س  ال��ن��ع��ي��م��ي  م�����ش��ب��ح  حم��م��د 
راأ����س  غ��رف��ة جت����ارة  اإدارة  جم��ل�����س 
ال��دك��ت��ور حممد  و���ش��ع��ادة   ، اخليمة 
عبداللطيف  الأمني العام للمجل�س 
اخليمة  راأ�����س  حل��ك��وم��ة  التنفيذي 

واأع�شاء جمل�س اإدارة الغرفة . 
تزيني  الحتفالية  املظاهر  و�شملت 
كبري  ب�شعاٍر  املبنى  ومدخل  واجهة 
يج�شد روح الحتاد ، ون�شب خيمٍة 
اإم���ارات���ي���ة ت��راث��ي��ة ت��ق��ل��ي��دي��ة حيث 
تناول  وال��ع��م��الء  للموظفني  اأت��ي��ح 
الأك�������الت ال�����ش��ع��ب��ي��ة الإم����ارات����ي����ة ، 
ون�شاطات وفعاليات متنوعة تعك�س 
طرح  اىل  اإ����ش���اف���ة   ، الإحت������اد  روح 
امل�شابقات وتوزيع الهدايا التذكارية 
م��ن اأج��ن��ح��ة ت��راث��ي��ة ، ك��م��ا �شنحت 
لاللتقاط  ل��ل��م��وظ��ف��ني  ال��ف��ر���ش��ة 
ك��م��ا ت�شمن   ، ال��ت��ذك��اري��ة  ال�����ش��ور 
�شارك  ح��واري��ة  جل�شة  الحتفالية 
ال�شام�شي  جن��ي��ب  م���ن  ك����اًل  ف��ي��ه��ا 
ال��ك��ات��ب وامل�����ش��ت�����ش��ار الق��ت�����ش��ادي ، 
ع�شو  الدرمكي  اهلل  عبد  والدكتور 
والدكتور   ، ال���ش��ت�����ش��اري  امل��ج��ل�����س 
الوطني   املجل�س  ع�شو  النار  �شامل 
اجلل�شة  ت��ن��اول��ت  ح��ي��ث   ، ال�����ش��اب��ق 
احل��دي��ث ع��ن " الم���ارات م��ن جيل 

اىل جيل " . 
���ش��ع��ادة حممد  اأك�����د  ل���ه  ويف ك��ل��م��ة 
الغرفة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي  م�����ش��ب��ح 
بعيد  الإم��ارات��ي  ال�شعب  فرحة  اأن 
الحت���اد ال��� 51 ل��دول��ة الإم�����ارات ، 
التي  ب��الإجن��ازات  تو�شف  فرحة ل 

حتققت يف ظل الإحت��اد ، لفتاً اىل 
منا�شبة  الوطني  العيد  منا�شبة  ان 
اأ�شمى  جت�شد  القلوب  على  ع��زي��زة 
اآيات التاآخي والوحدة بني خمتلف 
مكونات الوطن، فالقيادة احلكيمة 
والر�شيدة للدولة جعلت املواطنني 

اأولوية، وعملت على حت�شني املرافق 
والبنية  املقدمة  واخلدمات  العامة 
اأف�شل  لتقارع  الرئي�شية  التحتية 
نحن  وها  عاملياً،  املقدمة  اخلدمات 
بالإجنازات  ف��خ��وري��ن  ن��ق��ف  ال��ي��وم 

التي حتققت  خالل هذه امل�شرية .

�شيدات  جمعية  نظمته  ال��ذي  الحتفال  يف  الوطنية  واملكتبة  الأر���ش��ي��ف  ���ش��ارك 
م�شر احتفاء باليوم الوطني ال� 51 لدولة الإمارات العربية املتحدة، ومبنا�شبة 
وق��د ح�شره  امل�����ش��ري��ة،  الإم��ارات��ي��ة  ال��ع��الق��ات  تاأ�شي�س  ق��رن على  م���رور ن�شف 
اأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي، ورجال و�شيدات  اأع�شاء اجلمعية، وعدد كبري من 

الأعمال.
افتتحت احلفل ال�شيدة غادة الع�شري رئي�شة جمعية �شيدات م�شر بكلمة اأكدت 
الأول  اليوم  منذ  واملتانة  بالقوة  تت�شم  امل�شرية  الإم��ارات��ي��ة  العالقات  اأن  فيها 
وتب�شر  والتطور،  التقدم  دائمة  عالقات  وه��ي  الإم���ارات،  دول��ة  احت��اد  لتاأ�شي�س 

مب�شتقبل واعد.
التي  الر�شيدة  والقيادة  ث��راه-  اهلل  -طيب  زاي��د  ال�شيخ  اأن  الع�شري:  واأ�شافت 
الناب�س، كما تنظر  اأنها قلب الأمة العربية  �شارت على نهجه تنظر مل�شر على 
والتعاي�س  والت�شامح  الأخ��وة  ورمز  التاريخي  ال�شند  اأنها  على  لالإمارات  م�شر 

الإن�شاين.
واملكتبة  الأر���ش��ي��ف  يف  ال��ب��ح��وث  م�شت�شارة  ب��اخل��ري  عائ�شة  ال��دك��ت��ورة  وق��دم��ت 
الوطنية، رئي�س جلنة الت�شامح حما�شرة بعنوان: "م�شر والإمارات: معاً ل�شمو 
امل�شرية،  الإماراتية  العالقات  تاريخ  من  جوانب  فيها  ا�شتعر�شت  الإن�شانية"، 

فاأكدت اأن العالقة بني ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، وم�شر 
قد بداأت منذ عهد الرئي�س امل�شري الراحل جمال عبد النا�شر، م�شرية اإىل اأن 
باعتباره  ودعمته  الحت���اد،  اإع��الن  ب�شكل مطلق  اأي��دت  التي  ال��دول  اأوىل  م�شر 

ركيزة ال�شتقرار عربياً وعاملياً.
املعلمني  التي ت�شم  البعثات  ب��اإر���ش��ال  ب���ادرت م�شر  ذل��ك  وب��ن��اء على  واأ���ش��اف��ت: 
واملهند�شني والأطباء، اإىل الإمارات قبل ظهور النفط يف منت�شف اخلم�شينيات، 
اإىل  واخل��ربات  العلم  ونقل  التعلم  يف  الإم���ارات  اأبناء  من  الراغبني  وا�شتقبلت 
ال�شيخ  والباين  املوؤ�ش�س  خطى  وعلى  باخلري:  عائ�شة  الدكتورة  وقالت  بلدهم. 

زايد – طيب اهلل ثراه- فاإن دولة الإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
مثالية  ع��الق��ات  على  اهلل- حتافظ  -حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

ومميزة مع م�شر.
باأدلة  حما�شرتها  الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف  يف  البحوث  م�شت�شارة  واختتمت 
الإماراتي  ال�شقيقني  ال�شعبني  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ع��م��ق  ع��ل��ى  وت��راث��ي��ة  ت��اري��خ��ي��ة 
وامل�شري، وعلى منزلة كل منهما لدى الآخر، ل �شيما يف اإطار الت�شامح والأخوة 
الإن�شانية. وتابع احل�شور م�شاهد وثائقية مهمة على �شا�شة كبرية تربهن على 

عمق العالقات الإماراتية امل�شرية، وا�شتدامة تطورها بني البلدين ال�شقيقني.

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  نهيان  بن  �شخبوط  ال�شيخ  معايل  ا�شتقبل 
وزير دولة، معايل الدكتور �شانكتو�س نرياجريا وزير 
جمهورية  يف  احل��ي��وان��ي��ة  وال����روة  وال���زراع���ة  البيئة 
اخلارجية  وزارة  ع���ام  دي�����وان  يف  وذل����ك  ب����ورون����دي، 
والتعاون الدويل يف اأبوظبي. ناق�س اجلانبان خالل 
اللقاء �شبل تطوير العالقات الثنائية بني البلدين يف 
املجالت ذات الهتمام امل�شرك، ول �شيما يف املجالت 

نهيان  ب��ن  �شخبوط  ال�شيخ  م��ع��ايل  واأك���د  ال��زراع��ي��ة. 
الإم���ارات  دول���ة  ال��ت��ي جتمع  ال��ع��الق��ات  اأن  نهيان  اآل 
اإىل  م�شريا  م�شتمر،  تقدم  يف  ب��ورون��دي  وجمهورية 
لتطويرها  والإمكانيات  الفر�س  من  العديد  وج��ود 
ودفعها اإىل الأمام، ملا فيه م�شلحة البلدين. من جهته 
اأ�شاد معايل نرياجريا بالعالقات الوطيدة واملتجذرة 
الأ�شعدة،  كافة  على  البناء  وبالتعاون  البلدين،  بني 
موؤكدا وجود العديد من الإمكانات والفر�س لدعمها 

وتعزيزها يف خمتلف املجالت.

�سخبوط بن نهيان ي�ستقبل وزير 
البيئة والزراعة البوروندي

مب�ساركة االأر�سيف واملكتبة الوطنية

جمعية �سيدات م�سر حتتفي باليوم الوطني 51 لالإمارات، ومرور 50 عامًا على تاأ�سي�س العالقات الإماراتية امل�سرية

اأطلقت خاللها تقرير اإجنازات االأعوام 2019 - 2022

هيئة ال�سارقة للتعليم اخلا�س تنظم جل�سة ع�سف ذهني ت�ساركية معا نحو الهدف

غرفة راأ�س اخليمة حتتفل بعيد 
الحتاد ال� 51 لدولة الإمارات

•• خورفكان -وام:

ان��ط��ل��ق م��ه��رج��ان م��ن��ط��اد الإم����ارات 
ال�شيخ  وح�����ش��ور  ب��رع��اي��ة   2022
���ش��ع��ي��د ب���ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي نائب 
رئي�س مكتب �شمو احلاكم يف مدينة 
املناطق  خورفكان ليجوب عددا من 
ال�  الحت���اد  بعيد  احتفال  ال�شرقية 
51 انطالقا من مدينة خورفكان.
على  الإمارات”  “منطاد  ويحر�س 
للقيادة  وال���ولء  النتماء  روح  ن�شر 
الدولة  �شباب  جتعل  التي  الر�شيدة 
اهتماماتها  حم��ور  مواطنيها  وج��ل 
وال��رك��ي��زة الأ���ش��ا���س يف ك��ل اخلطط 

امل�شتقبل.
واأكد �شعادة الدكتور اأحمد �شامل اآل 
حاكم  منطاد  جولة  رئي�س  �شودين 

ال�����ش��ارق��ة يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ودول 
الحتاد الأوروبي اأن املهرجان ت�شمن 

اإطالق منطاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 

ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة 
يف حلته اجلديدة والتي مت جتهيزه 

خالل  ال��ق��ادم��ة  العاملية  للم�شاركة 
يف  �شتنطلق  وال��ت��ي   2023 ال��ع��ام 
�شهر  خ��الل  والنم�شا  اأملانيا  من  كل 
طيار  الكابنت  بقيادة  ال��ق��ادم  يناير 
رئي�س  املن�شوري  نا�شر  عبدالعزيز 
م��ن��ط��اد الإم�������ارات ب��ج��ان��ب اإط����الق 
�شمري  م��ن��ط��اد  م��ه��رج��ان��ات  اأوىل 
�شينطلق  وال����ذي  ال��ع��رب��ي  الحت����اد 
العربية خالل  ال���دول  م��ن  ع��دد  يف 
ج�������ولت م���ن���ط���اد ج���ام���ع���ة ال������دول 
ال��ع��رب��ي��ة ومب�����ش��ارك��ة دول��ي��ة وا�شعة 
اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����ش��ك��ر  .. م��وج��ه��ا 
على  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
دعمه الكبري ل�شباب الإم��ارات كافة 
جولته  يف  الحت��اد  �شمري  ومنطاد 
الإمارات  ومهرجان  ودوليا  اإقليميا 
الذي د�شن ن�شخته الرابعة ع�شر يف 

املنطقة ال�شرقية .
م���ن ج��ه��ت��ه اأع������رب ال���ك���اب���نت طيار 
جيزي يورك رئي�س الوفد الأوروبي 
بامل�شاركة يف  اع��ت��زازه  ع��ن  امل�����ش��ارك 
املهرجان الذي تربز من خالله دولة 
ال�شارقة  واإم����ارة  الإم�����ارات جم���ددا 

ب�شكل خا�س كملتقى ثقايف وعائلي 
يحر�س على خلق مناخ يتعاي�س فيه 
اجلميع على اأر���س واح��دة حمتفال 
يف  املوؤ�ش�شني  ال��ق��ادة  اإجن���از  بتخليد 

ذكرى عيد الحتاد.
14 من  ال������  ال��ن�����ش��خ��ة  وت�����ش��م��ن��ت 

مهرجان الإمارات الدويل للمناطيد 
لزهور  فنية  ولوحات  فعاليات  ع��دة 
مدينة  اأط������ف������ال  م�����ن  امل�������ش���ت���ق���ب���ل 
من  وع��دد  كلباء  ومدينة  خورفكان 
اللوحات الفنية وم�شاركات عدد من 

الفنانني املحليني واخلليجني.

انطالق الن�سخة ال� 14 من مهرجان منطاد الإمارات يف خورفكان

اأحمد ال�سايغ يبحث مع رئي�سة وزراء ووزير 
خارجية بنغالدي�س تعزيز عالقات التعاون

•• دكا -وام:

التقى معايل اأحمد بن علي حممد ال�شايغ وزير دولة، كال على حدة معايل ال�شيخة ح�شينة 
واجد، رئي�شة وزراء جمهورية بنغالدي�س ال�شعبية، ومعايل الدكتور اأبوالكالم عبداملوؤمن، 
ال�22 للمجل�س الوزاري لرابطة الدول  وزير اخلارجية، وذلك على هام�س اأعمال الدورة 

املطلة على املحيط الهندي )اأيورا( التي ت�شت�شيفها العا�شمة دكا.
وبحث معايل ال�شايغ - خالل الجتماعني عالقات ال�شداقة والتعاون بني دولة الإمارات 
وجمهورية بنغالدي�س ال�شعبية ال�شديقة و�شبل دعمها وتعزيزها مبا يحقق امل�شالح امل�شركة 
الغذائي،  والأم��ن  املتجددة،  والتجارية،والطاقة  القت�شادية  املجالت  يف  خا�شة  للبلدين، 

والطريان، اإ�شافًة اإىل دعم ال�شراكات بني املوؤ�ش�شات املختلفة يف البلدين ال�شديقني.
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•• جواداالهارا – املك�صيك-وام:

اأك���د ع��دد م��ن امل�����ش��وؤول��ني يف حكومة 
ال�شارقة والأدباء امل�شاركني يف فعاليات 
ال��دويل للكتاب  معر�س ج��واداله��ارا 
املعار�س  م��رك��ز  ان��ط��ل��ق��ت يف  ال��ت��ي   -
مب��دي��ن��ة ج�����واداله�����ارا امل��ك�����ش��ي��ك��ي��ة و 
املقبل  دي�شمرب  م��ن   4 حتى  ت�شتمر 
- لوكالة اأنباء الإمارات )وام( اأهمية 
امل�������ش���ارك���ة يف ه�����ذا احل������دث ال�����دويل 
ح��ي��ث حت���ل اإم�������ارة ال�����ش��ارق��ة �شيف 
تتويج  وه�����و  امل���ع���ر����س  ع���ل���ى  ����ش���رف 
التي امتدت  الثقافية  مل�شرية الإم��ارة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  لعقود 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
الثقافة  اإي�����ش��ال  على  يحر�س  ال���ذي 
اأنواعها  و  اأ�شكالها  بكافة  الإماراتية 

ملختلف دول العامل.
عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  ق���ال  و 
للراث  ال�شارقة  معهد  رئي�س  امل�شلم 
امل�شاركة  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س  امل��ع��ه��د  اإن 
الهامة  ال��دول��ي��ة  الأح������داث  ه���ذه  يف 
ك��ب��ريا حيث متثل  ب��ع��دا  ال��ت��ي حتمل 
الناعمة  ال��ق��وى  اأدوات  اأح��د  الثقافة 
اإي�شال  من حيث التاأثري الإيجابي و 
ال�شورة احلقيقية للثقافة العربية و 

الإماراتية على وجه اخل�شو�س .
تتمثل  امل��ع��ه��د  م�����ش��ارك��ة  اأن  واأو����ش���ح 
اإ�شدارات  منها عر�س  اأوج��ه  ع��دة  يف 
خمتارة منها 3 باللغة الأ�شبانية اإىل 
يعر�س  ال��ذي  الراثي  الركن  جانب 
احلرف التقليدية الإماراتية وعادات 
ركن  و  الإماراتية  ال�شيافة  وتقاليد 

باملالب�س  ال��ت�����ش��وي��ر  رك���ن  و  احل���ن���اء 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة الإم���ارات���ي���ة اإ���ش��اف��ة اإىل 
تقدمي فرقة ال�شارقة الوطنية التابعة 
للمعهد عرو�شا فنية و �شعبية داخل 
املتاحف  و  املراكز  بع�س  ويف  املعر�س 
املدينة  يف  اخل���ارج���ي���ة  ال�������ش���اح���ات  و 
اأعد  املعهد  اأن  اإىل  .. لفتا  املك�شيكية 
ب��رن��اجم��ا م��ت��ن��وع��ا ل��الح��ت��ف��ال بعيد 

الحتاد ال� 51 يف جناحه باملعر�س .
احلدث  ه����ذا  يف  امل�����ش��ارك��ة  اأن  وذك����ر 
ال�شورة  اإي�����ش��ال  اإىل  ت��ه��دف  ال���دويل 
ال�شعوب  ل�����دى  ل���ل���ع���رب  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
املائة من  الالتينية خا�شة اأن 30 يف 
املك�شيك  لغة  وه��ي  الأ�شبانية  اللغة 
الر�شمية لها جذور عربية لذا تو�شل 
فكرة  املك�شيكي  لل�شعب  امل�شاركة  هذه 
تاأثر لغتهم بالعرب يف ال�شعر و الأدب 
و الأ�شماء، نحن نحاول ن�شر مالمح 
املت�شابهات  واإيجاد  الإماراتية  الهوية 
اأن  م��الح��ظ��ة  مت  ف��ق��د  وبينهم  بيننا 
تركيب �شعف النخيل لديهم م�شابه ملا 

لدينا يف الدولة وكذلك نوع من اأنواع 
للتطريز  م�����ش��اب��ه  ل��دي��ه��م  ال��ت��ط��ري��ز 
اإجراء  املعهد  يف  نعتزم  لذا  الإماراتي 
اجلانبني  ب�����ني  م����ق����ارن����ة  درا�������ش������ات 
فاملعر�س ي�شكل بداية لعالقة تعاون 

جديدة يف املجال الثقايف و الراثي .
و اأ�شار امل�شلم اإىل اأن جناح املعهد �شهد 
املك�شيكي  اجلمهور  من  كثيفا  اإقبال 
 .. الإم��ارات��ي��ة  ال��ه��وي��ة  على  للتعرف 
نوفمرب   30 ت���اري���خ  اأن  اإىل  لف���ت���ا 
اأمام  ع��ام��ة  ال��دع��وة  �شتكون  اجل���اري 
اجلمهور و بالتايل �شتت�شاعف اأعداد 
الزوار للجناح . من جانبه اأكد الكاتب 
الظاهري  نا�شر  الإم��ارات��ي  والأدي���ب 
اأن املك�شيك بلد غني بثقافته املتنوعة 
و  ال�شعر  و  ال��ر���ش��م  و  امل��و���ش��ي��ق��ى  م��ن 
بكافة معطياته  باأنواعه وغني  الأدب 
الثقافية و التاريخية واإمارة ال�شارقة 
مع  التوا�شل  يف  جديدا  نهجا  تنتهج 
الآخر وذلك حتقيقا لرغبة و حلم و 
طموح �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 

و  ���ش��رورة  على  املتوا�شل  ت�شجيعه  و 
التوا�شل مع الآخر و تو�شيل  اأهمية 
ثقافته  م��ن  ال���ت���زود  م��ع  ل��ه  ثقافتنا 
مبا ينفعنا ، فال�شارقة و خالل فرة 
معار�س  ع���دة  يف  ت���واج���دت  ب�����ش��ي��ط��ة 
كتب عاملية كانت يف الربازيل و اليوم 
اإ�شبانيا  يف  ذل���ك  ق��ب��ل  و  املك�شيك  يف 
و رو���ش��ي��ا جميع ه��ذه امل�����ش��ارك��ات من 
اأن ت��و���ش��ل ث��ق��اف��ة الإم�����ارات  ���ش��اأن��ه��ا 

لل�شعوب الأخرى .
خ���الل احلدث  م�����ش��ارك��ت��ه  اإن  ق���ال  و 
اأدباء  م��ع  م�شركة  جل�شة  يف  تتمثل 
ال�شينما  ع��ن  للتحدث  املك�شيك  م��ن 
املك�شيكية والإماراتية حيث �شيعر�س 
فيلما ق�شريا عن جتربته ال�شينمائية 
م�شريا   .. “ “ ت�����ش��ام��ح  ف��ي��ل��م  وه����و 
هو  القادم  ال�شينمائي  اإنتاجه  اأن  اإىل 
ال�شيخ  له  املغفور  م�شرية  حول  فيلم 
”طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د 
الرحى  " ح��ج��ر  ثراه” ب��ع��ن��وان  اهلل 
احتفالت  خالل  �شيعر�س  وال��ذي   "

للدولة وكذلك   51 ال���  عيد الحت��اد 
حار�شات   " ب���ع���ن���وان  ك���ت���اب  اإط������الق 
" يتحدث عن �شاعات  الوقف و املدن 
املدن يف العامل . من جهته قال عي�شى 
يو�شف مدير الآثار والراث املادي يف 
للمرة  ن�شارك  لالآثار  ال�شارقة  هيئة 
ال�شارقة  اإم����ارة  ج��ن��اح  �شمن  الأوىل 
الأول  لق�شمني  تنق�شم  وم�شاركتنا 
الهيئة  اإ�����ش����دارات  ع��ر���س ع���دد م���ن 
وجمموعة من الكتب املهمة يف جمال 
الآث����ار وال��ث��اين امل�����ش��ارك��ة يف معر�س 
�شيقام يف جامعة  ال���ذي  ال��ف��ن  ت��اري��خ 
فعاليات  م��ع  بالتزامن  ج���واداله���ارا 
امل���ع���ر����س ح���ي���ث ���ش��ي��ت��م ع���ر����س 18 
قطعة اأثرية وجمموعة من اللوحات 
دائرة  مع  بالتعاون  الأثرية  للمواقع 

الثقافة بال�شارقة .
رئي�س  املعمري  فهد  ذكر  ناحيته  من 
جمعية الإمارات للمكتبات واملعلومات 
للجمعية  الأوىل  ه���ي  امل�����ش��ارك��ة  اأن 
يف ه���ذا احل����دث ���ش��م��ن ج��ن��اح اإم����ارة 

ال�شارقة بهدف نقل جتارب و خربات 
اجلمعية حيث �شيتم عر�س مبادرات 
و  واإ���ش��دارات��ه��ا  اجلمعية  م�شاريع  و 
و  التعليمية  ال��ور���س  م��ن  ع���دد  ع��ق��د 

التخ�ش�شية .
و يف اجلانب التنظيمي جلناح ال�شارقة 
يف املعر�س .. قال حممد مايد اخل�شر 
يف  ثقافية  فعاليات  اإداري  ال�شام�شي 
جتهيزات  اإن  للكتاب  ال�شارقة  هيئة 
العام  ب��داأت مبكرا منذ بداية  اجلناح 
�شجرة  ت�����ش��م��ي��م  مت  ح��ي��ث  اجل������اري 
ال�شارقة كمدخل  ال�شهرية يف  الرولة 
للجناح الذي ي�شم من�شات عر�س ل� 
23 جهة حكومية ت�شعى لتعزيز دور 
�شوق  توطيد  و  البلدين  بني  الثقافة 

الن�شر فيما بينهم .
خالل  �شي�شهد  اجل��ن��اح  اأن  اأو���ش��ح  و 
اأيام املعر�س عقد عدد من الربامج و 
الندوات الثقافية و الور�س التعليمية 
 " فيلم  و  م�شرحية  ع��رو���س  بجانب 

خورفكان " ال�شينمائي
و عرو�س لفرقة فرات ال��دوري التي 
مت����زج احل�������س ال�����ش��رق��ي م���ع احل�س 
ت�شمل  و  – ال��ف��الم��ن��ج��و  ال��الت��ي��ن��ي 
تقدمي 3 عرو�س اإ�شافة اإىل عرو�س 
التي  ل��ل��راث  ال�����ش��ارق��ة  ف��رق��ة معهد 
 ، املقبل  دي�شمرب   4 حتى  �شت�شتمر 
مو�شيقية  ف��ق��رات  تقدمي  �شيتم  كما 
لعدد من الفنانني الإماراتيني ق�شي 
�شيقدم  الذي  العربي  واأرقم  املعمري 
عر�شا فنيا غربيا على اجلاز وفاطمة 
 .. الأوب��را  التي �شتقدم فن  الها�شمي 
�شتقدم  العرو�س  اأن هذه  اإىل  م�شريا 

على م�شرح املعر�س الرئي�شي .

م�سوؤولون واأدباء: م�ساركة ال�سارقة ك�سيف �سرف يف معر�س جوادالهارا للكتاب اإ�سافة نوعية مل�سروع الإمارة الثقايف

•• ال�صارقة -الفجر:

�شلمت موؤ�ش�شة ال�شارقة للتمكني الجتماعي 44 جهاز حا�شب اآيل  
تعليمي لأبناءها الطلبة الأيتام املنت�شبني للموؤ�ش�شة وامل�شتحقني 
تعليم  دع��م م�شرية  م��ن احل��ر���س على  ان��ط��الق��اً  ،وذل���ك  للدعم 
الطلبة الأيتام �شمن امل�شروع  الأكادميي امل�شتدام "علم بالقلم" 
الذي تتبناه املوؤ�ش�شة ل�شمان ا�شتمرار الأبناء يف تعليمهم ب�شكل 
اأن تواجه الطلبة يف  اأي �شعوبات وعوائق ميكن  ، وتفادي  فعال 

توفري متطلباتهم الدرا�شية وتدعم تعليمهم  .
 :- الجتماعي  ال��رخ��اء  اإدارة  احل��ام��دي-م��دي��ر  ن���وال  و�شرحت 

الأيتام  لأبناءها  التعليمي  باجلانب  املوؤ�ش�شة  لهتمام  "تتويحاً 
مع  ي��ت��واك��ب  املختلفة ومب��ا  ال��دع��م  اأوج���ه  ت��وف��ري  على  نحر�س 
متطلبات العملية التعليمية لتوفري بيئة داعمة وحمفزة للتعليم 
ليكون �شمن اأولوياتنا التي مند الأبناء من خاللها بكافة اأ�شباب 
التمكني الأكادميي �شمن م�شروع "علم بالقلم" باعتباره الأ�شا�س 
الذي تنطلق منه كافة اأ�شكال الدعم التعليمي لبناء يتيم متمكن 

اأكادميياً.
الربامج  اأح����د  ال��رق��م��ي  التعليم  اأج���ه���زة  ت��وف��ري  ي��ع��د  وت��اب��ع��ت: 
الأ�شا�شية يف امل�شروع الذي نفعل من خالله دعم املجتمع لتوفري 
لالأيتام  بتوفريها  املوؤ�ش�شة  ت��ق��وم  ،ح��ي��ث  تعليمية  م�شتلزمات 

الذين  اأو���ش��ي��اءه��م  ع��ن  ال��ع��بء  تخفيف  بهدف  م��ادي��اً  املع�شرين 
تعليم  بدورها  ،لتخدم  لأبناءهم  توفريها  يف  �شعوبة  يواجهون 

الأبناء ومتهد اإىل متكينهم اأكادميياً ". 
وي�شكل م�شروع »علم بالقلم« داعماً اأ�شا�شياً ملنظومة متكاملة من 
برامج وخدمات الدعم التعليمي املقدم للطلبة الأيتام املنت�شبني 
العملية  ا�شتمرار  وي�شمن   ق�شوى  اأهمية  ،لي�شكل  للموؤ�ش�شة 
على  ي�شمن حقهم يف احل�شول  و   ، لهم  فعال  ب�شكل  التعليمية 
تعليم جيد يعزز من جناحهم وقدراتهم على تخطي اأية عواقب 
درا�شتهم  موا�شلة  يحقق  و  العلمي    حت�شيلهم  تطور  ت��واج��ه 

بنجاح دون اأية عوائق.

الجتماعي للتمكني  ال�سارقة  لأيتام  اآيل  حا�سب  جهاز   44

•• دبي-الفجر:

املوؤ�ش�شات  ب��ني  والتكامل  التعاون  لتعزيز  وا�شراتيجيتها  روؤيتها  اإط���ار  يف 
اتفاقية  زاي��د،  را�شد، وجامعة  بن  والثقافية، وقعت مكتبة حممد  التعليمية 
على  واملعرفة  الثقافة  ون�شر  العلمي  البحث  وت�شجيع  دع��م  بهدف  �شراكة، 

ال�شعيد الوطني.
الثقافة  وزي���رة  الكعبي،  حممد  بنت  ن��ورة  معايل  التفاقية،  توقيع  وح�شر 
وال�شباب ورئي�شة جمل�س اأمناء جامعة زايد، ومعايل حممد اأحمد املر، رئي�س 
جمل�س اإدارة مكتبة حممد بن را�شد، والدكتور حممد �شامل املزروعي، ع�شو 
ورئي�س  نائب مدير اجلامعة  اآلن،  الدكتور مايكل  والأ�شتاذ  الإدارة،  جمل�س 
كال  من  واملوظفني  امل�شوؤولني  كبار  من  وع��دد  بالإنابة،  الأكادميية  ال�شوؤون 

اجلانبني.
"ي�شعدنا  الكعبي:  حممد  بنت  ن���ورة  م��ع��ايل  ق��ال��ت  ال�����ش��راك��ة،  على  وتعليًقا 
التعاون مع مكتبة حممد بن را�شد، املنارة الثقافية احلا�شنة لكنوز املعرفة، 
ال�شاملة  التنموية  النه�شة  القادمة نحو  املجد لالأجيال  �شتنري طريق  التي 
وطني  م�شروع  كونها  امل��ج��الت،  كافة  ويف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 
ِهمم  وحتفز  العقول  تغذي  �شاملة  علمية  ومو�شوعة  احل�شارة  ل�شتئناف 
الطلبة والأكادمييني على البحث العملي والإبتكار والإبداع وريادة الأعمال، 
والتي تعد العنا�شر الأ�شا�شية لإعداد جيل مثّقف وواٍع يخدم جمتمع الإمارات 

�شحيحة،  علمية  اأ�ش�س  على  املبني  اجل��اد  بالعمل  امل�شتقبل  حتديات  ويواجه 
وتهتم اجلامعة اهتماماً كبرياً بالبحث العلمي ون�شر املعرفة تاأكيداً لدورها 

الريادي يف النهو�س مب�شرية التنمية املعرفية والثقافية".
ومن جانبه قال معايل حممد املر، »اإنَّ توقيع التفاقية ميثل خطوة كبرية 
يف جهودنا نحو تعزيز التفاهم امل�شرك والتكامل بني املوؤ�ش�شات الأكادميية 
�شتقدم  حيث  املعرفة،  اقت�شاد  على  كبري  ب�شكل  يعتمد  ع�شر  يف  والثقافية 
اإىل جانب  مكتبة حممد بن را�شد يف ظل ما حتت�شنه من خدمات ومرافق 
اأكرب ت�شكيلة معرفية متنوعة ت�شم اأكر من مليون عنوان من الكتب الورقية 
والرقمية وال�شوتية وامل�شورة يف جميع املجالت بلغات عّدة، جميع الت�شهيالت 
والدعم لطلبة جامعة زايد لالرتقاء باأدائهم وبحوثهم الأكادميية، بالإ�شافة 
اإىل توفري البيئة املنا�شبة لإجراء اأبحاثهم والتفاعل الأكادميي بني الطلبة 

وزمالئهم والأ�شاتذة والأكادمييني«.
وت��اب��ع، »ح��ري�����ش��ون ع��ل��ى ال��ت��ع��اون امل�����ش��رك م��ع م��وؤ���ش�����ش��ات ال��ب��ح��ث العلمي 
للتبادل  مميزة  قنوات  خللق  واخلا�شة  احلكومية  واجلامعات  والأك��ادمي��ي��ة 
باجلانب  النهو�س  يف  ي�شهم  مب��ا  والتخ�ش�شات،  امل��ج��الت  جميع  يف  امل��ع��ريف 
املعريف والبحثي لأبنائنا الطالب والأكادمييني، ويوفر فر�س وم�شتقبل واعد 

لدعم م�شرية التنمية ال�شاملة والقت�شاد املعريف التناف�شي«.
الت�شهيالت  جميع  را���ش��د،  بن  حممد  مكتبة  تقدمي  على  التفاقية،  وتن�س 
املعرفية  والأوعية  امل�شادر،  توفري خمتلف  زايد عرب  لطلبة جامعة  والدعم 

املرافق واخلدمات من  واإتاحة جميع  واملرئية والرقمية،  وال�شمعية  الورقية 
غرف وقاعات الدرا�شة واملكتبات املتخ�ش�شة، لدعم وتعزيز اإنتاجهم البحثي 
والأكادميي، يف ظل بيئة متفردة للدرا�شة والبحث والتفاعل الأكادميي بني 

الطلبة، وزمالئهم، والأ�شاتذة، والأكادمييني.
التدريبية  ال�شاعات  لتطبيق  الطلبة  اأم��ام  املجال  ال�شراكة،  اتفاقية  وتف�شح 
والتطوعية بني اأروقة املكتبة وفقاً لالخت�شا�شات وامل�شادر املعرفية وبرامج 
العمل املتوفرة، بهدف اإك�شابهم اخلربات التي توؤهلهم لاللتحاق ب�شوق العمل 

يف كثري من املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة ومن بينها املكتبة.
التطوير  ي�شمن  ال��ط��رف��ني مب��ا  ب��ني  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  الت��ف��اق��ي��ة،  وت��ع��زز 
واحتياجات  متطلبات  ويلبي  باملكتبة،  املتاحة  املعرفية  للمحتويات  امل�شتمر 
وتنظيم  واإق��ام��ة  الج��ت��م��اع��ات  بع�س  عقد  يف  زاي���د  جامعة  واأ���ش��ات��ذة  طلبة 
الثقايف  القطاع  اإث��راء  ت�شهم يف  التي  املختلفة  الثقافية  والأن�شطة  الفعاليات 

بدولة الإمارات العربية املتحدة.
و�شتعمل جامعة زايد، على تزويد مكتبة حممد بن را�شد، بجميع املطبوعات 
والأوراق البحثية والدرا�شات واأوراق املوؤمترات وغريها من املطبوعات التي 
باملكتبة  املعريف  املحتوى  اإىل  ل�شمها  والن�شر  الطبع  حلقوق  وفًقا  ت�شدرها 
واإتاحتها للمهتمني، بالإ�شافة اإىل م�شاركة الطلبة يف ت�شميم واإنتاج اأفالم، 
وبو�شرات، وبرو�شورات، وبطاقات دعوة ملختلف الفعاليات والأن�شطة اخلا�شة 

باملكتبة.

مكتبة حممد بن را�سد توقع اتفاقية �سراكة مع جامعة زايد لدعم وت�سجيع البحث العلمي

وجهات دبي القاب�سة لإدارة الأ�سول 
تتاألق يف عيد الحتاد ال� 51

•• دبي - وام: 

من  جمموعة  الأ�شول"  لإدارة  القاب�شة  ل�"دبي  التابعة  الوجهات  ت�شت�شيف 
تهدف  والتي   51 ال�  الحت��اد  عيد  مبنا�شبة  الحتفالية  والعرو�س  الفعاليات 
لإف�شاح املجال اأمام اأبناء دولة الإمارات واملقيمني على اأر�شها الطيبة وزوارها 
من جميع اأنحاء العامل للم�شاركة يف الحتفالت الوطنية وعي�س جتربة فريدة 
بهذه املنا�شبة الهامة بالإ�شافة اإىل التعرف على م�شرية التنمية والزدهار التي 

تعي�شها الدولة منذ اأكر من 5 عقود والإطالع على تراثها الغني واملتنوع.
وقال فريد عبد الرحمن مدير عام وجهات الت�شوق لدى دبي القاب�شة لإدارة 
الأ�شول اإن عيد الحتاد ي�شكل فر�شة هامة ل�شتذكار قيم وروؤى الآباء املوؤ�ش�شني 
والقيادة الر�شيدة لدولة الإمارات وت�شليط ال�شوء على اأبرز حمطات م�شرية 
التنمية والإجنازات التي حتققت مبا يعك�س الوجه احل�شاري للدولة ومكانتها 
العاملية املرموقة ولحتفالت هذا العام اأهمية خا�شة نظراً لأننا ن�شهد مو�شماً 
�شياحياً ا�شتثنائياً ما ي�شهم بتعريف جمهور عاملي اأو�شع بتاريخ واإجنازات دولة 
الإمارات ونحن نفخر باأن نقدم جمموعة من الن�شاطات والفعاليات والتجارب 
"بلوواترز"  مثل  وجهات  وحتت�شن  الهامة.  الوطنية  املنا�شبة  بهذه  املتنوعة 
فيليج"  اأوتلت  و"�شوق مدينة جمريا" و"ذا ووك - جي بي اآر" و"ال�شيف" و"ذا 
حيث  ال�شتثنائية  الحتفالية  العرو�س  من  نخبة  وغريها  بارك"  و"بوك�س 
اآر" و"ال�شيف" على موعد مع  بي  - جي  ووك  "بلوواترز" و"ذا  زوار  �شيكون 
الألعاب النارية املبهرة والعديد من الفعاليات الراثية التي �شت�شلط ال�شوء 
على املجتمع الإماراتي واإرثه وعاداته وتقاليده.. فيما �شتقدم "ذا اأوتلت فيليج" 
لزوارها عرو�س الفرقة احلربية والفعاليات الحتفالية املتنوعة بالإ�شافة اإىل 

العرو�س احل�شرية التي �شت�شهدها الوجهة بهذه املنا�شبة.
اأما "ال�شيف" ف�شيكون زوارها على موعد مع فعاليات بارزة تعيد اإىل الأذهان 
فر�شة  املميز  املعماري  بح�شوره  املكان  �شي�شكل  حيث  العريق  الإم��ارات  تاريخ 
للتعرف على الراث الإماراتي العريق.. كما �شيتم تنظيم فعاليات احتفالية 

اأخرى يف كل من "بوك�س بارك" و"اخلوانيج ووك" و"ل�شت اإكزت اخلوانيج"

�سرطة اأبوظبي ُتطلق 3 من�سات تفاعلية 
لدعم املحُكومني باملراقبة الإلكرتونية

•• اأبوظبي-وام:

النف�شي  ال��دع��م  ل��ت��وف��ري  تفاعلية  م��ن�����ش��ات   3 اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  اأط��ل��ق��ت 
والجتماعي للمحكومني باملراقبة ال�شرطية الإلكرونية اإ�شافة اإىل غرفة 
عمليات لتمكينهم من اإجراء اللقاءات مع املعنيني يف اإدارة املتابعة ال�شرطية 

والرعاية الالحقة بقطاع اأمن املجتمع يف اأجواء اإيجابية.
وقال العقيد اأحمد جمعة اخلييلي مدير اإدارة املتابعة ال�شرطية والرعاية 
لتتالئم  اإطالقها  مت  ال��ث��الث  املن�شات  اإن  املجتمع  اأم��ن  بقطاع  الالحقة 
ال�شرطية  باملراقبة  للمحكومني  والجتماعية  النف�شية  الحتياجات  مع 
اأثناء  اأو  الإلكرونية وتوفري بيئة داعمة وحمفزة لهم بعد �شدور احلكم 

املراجعات وال�شتدعاءات الدورية.
واأو�شح اأن املن�شات مت ت�شميمها لتوفري اأجواء تفاعلية ومالئمة تعزز من 
الإلكرونية  ال�شرطية  باملراقبة  املحكومني  لدعم  اأبوظبي  �شرطة  جهود 
املعنيني  ل���ش��ت��ق��ب��ال  م�����ش��اح��ة  تخ�شي�س  ح��ي��ث مت  امل��ج��ت��م��ع،  يف  ودجم��ه��م 
احلالت  ودرا���ش��ة  للتجارب  لال�شتماع  ال�شرطية  ب��امل��راق��ب��ة  وامل��ح��ك��وم��ني 

الجتماعية ب�شورة افرا�شية تفاعلية تعزز من احتياجات املحكومني.
واأ�شاف اأن املن�شات ت�شم غرفة عمليات مزودة باأحدث التقنيات من اأنظمة 
روح  لبث  املوقع  يف  العاملني  لل�شباب  اجلاذبة  والبيئة  ال�شرطية  املراقبة 
املثابرة  على  حتفزهم  والتي  املعربة  وال�شور  العبارات  خالل  من  التعاون 
ت�شعى  والتي  اأبوظبي  ل�شرطة  ال�شراتيجية  الأه��داف  لتحقيق  والعطاء 

اإىل تعزيز ثقة املجتمع.

 

اجل�شد،  )اجل�����ش��م،  األ��ف��اظ  على  حتتوي  التي  الآي���ات  نتدبر  ح��ني 
احلي  املخلوق  و�شف  ال��ق��راآن  يف  )اجل�شم(  لفظ  اأنَّ  ال��ب��دن( جند 
الذي ياأكل الطعام، مثل: قول اهلل تعاىل يف و�شف طالوت: )َوَزاَدُه 
َب�شَطة يِف الِعلِم َواجِل�شم( من الآية 247 �شورة البقرة. مل ي�شفه  
باجل�شد لأنَّ اجل�شد ل ياأكل الطعام، قال اهلل تعاىل ) َوَما َجَعلَنُهم 

َعاَم َوَما َكاُنواْ َخِلِديَن ٨(�شورة الأنبياء. َج�َشدا لَّ َياأُكُلوَن الطَّ
مت  لذلك  مطلًقا،  به  حياة  ل  ال��ذي  ال�شئ  لي�شف  ياأتي  فاجل�شد 
و�شف عجل ال�شامري الذي �شنعه من حلي القوم باأنه : )ِعجال 

َج�َشدا لُه ُخَوار(�شورة طه من الآية 88.
ال�شامري  ي�شف عجل  به طالوت ومل  ي�شف  البدن مل  لفظ  اأم��ا 
يَك  به، لكنه و�شف فرعون بعد املوت قال اهلل تعاىل:) َفالَيوَم ُنَنجِّ
غادرته  اأن  بعد  اجل�شم  ه��و  ال��ب��دن  اأنَّ  اأي  يون�س،  ���ش��ورة  ِب��َب��َدِن��َك( 

النف�س باملوت.
ومن خالل هذه الدقة اللفظية يف القراآن وتفرد كل لفظ مبعناه 
الذي ل يختلط مع معنى اللفظ الآخر؛ ي�شتيقن النا�س اأنَّ جناة 
ب��دن ف��رع��ون مل ت��ع��ِن جن��اة ف��رع��ون م��ن ال��غ��رق )عك�س م��ا ادعى 
البع�س(؛ فلفظ بدن يف الآية ومن خالل معناه الذي مييزه عن 
جناة  اأم��ا  بالفعل؛  م��ات  ف��رع��ون  اأنَّ  ب��نيَّ  واجل�شد؛  اجل�شم  معنى 
البدن؛ فمعناه اأنَّ بدن فرعون مل يهلك يف ماء البحر؛ حيث األقي 
به على ال�شاطئ ليكون اآية ملن كانوا خلفه في�شتيقنوا اأن فرعون مل 

يكن اإله كما كان يزعم، ومل يكن له اخللد.
وبذلك ُتنهي دقة معنى كل لفظ من الألفاظ الثالثة وتفرده عن 

اللفظ الآخر يف القراآن ما ظهر من لغو حول موت فرعون. 

اإبراهيم حامد

التدبر 

Date 29/ 11/ 2022  Issue No : 13710
Federal Court of Ajman - First Instance Civil Court

Lawsuit No. AJCFICIREA2022/0003983- Partially Civil
Meeting Minutes of Case Management

The Meeting was held today: 22/11/2022
In presence of Case Manager : Khulood Salim Alswedi
Lawsuit No. : AJCFICIREA2022/0003983- Partially Civil
Filed by the Claimant : Sufian Ramzan Ali
VS. The Defendant : Muhammad Nadeem Mughal Abdul Ghani Mughal
Minutes :
- The Meeting was held through remote video calling.
- The Claimant was present and showed his Identity Card.
- The Defendant failed to appear.
- By inquiry about the Defendant, it showed that his address is unknown and 
when we called the available number it showed incorrect number.
Decision - We decided to postpone the meeting to 06/12/2022 to serve the 
Defendant through publication in the widely spread newspapers in both Arabic 
and English.
Case Manager

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70591

Date 29/ 11/ 2022  Issue No : 13710
Defendant's notice by publication

With Case management office of Sharjah Federal Court and the First Instance 
Civil Federal Court at Case No. SHCFICIREA2022/0008595/ Civil (partial)

To Defendant: shahadat Ali Mohammad Ali - Unknown place of residence :
Upon the request of Plaintiff / SHARJAH TRANSPORT SOLUTIONS INDIVIDUAL 
COMPANY LLC
As it files a case against you claiming the following: First: oblige the Defendant to 
pay sum of (AED 11492.46), eleven thousand four hundred and ninety-two dirhams 
and forty-six fills. Second: oblige the Defendant to pay the legal interest of 9% from 
the claim date until the full payment.  Third: oblige the Defendant to pay the charges, 
expenses and attorney's fees. You are requested to attend the hearing on 13/12/2022 
before Case management office of Sharjah Federal Court and Civil Federal First 
Instance Court- at 08:30 AM, at office No. (case manager office No.10) in person 
or by authorized attorney, and to submit answer memo attached with all documents 
within a period not later than ten days from the publication date so the case mentioned 
above to be considered- in your capacity as the Defendant.
Defendant's notice by publication shall be executed in Arabic and English
Judicial Services Office 
 Aisha Ali Muhammad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70408Date 29/ 11/ 2022  Issue No : 13710
For notifying the defendant by publication

The Case Management Office in the Sharjah Court, 
the Federal Civil Court of First Instance, 

in case No.SHFICIREA2022/004915, partial civil.
To the defendant: Naveed Akhtar Muhammad Rafiq - unknown place of residence
We inform you that the plaintiff, Al-Nuzha Rent a Car - has filed the aforementioned 
lawsuit and demands the following: 1- request your justice to determine the nearest 
session to consider the case as soon as possible 2- Claim to recover the car and 
pay the value of the violations incurred by it (20,100) dirhams, or transfer it in the 
name of the defendant. 3- Oblige the defendant to pay fees and expenses; 4- Notify 
the defendant of the session and the statement of claim. 5- The ruling should be 
enforceable in accordance with the provisions of Article 299, Paragraph 5 of the Civil 
Procedure Code. You are required to attend the hearing of 11/29/2022 before the Case 
Management Office of the Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance - 
Office No. (Case Manager's Office) in person or through an authorized representative 
and to submit a plea on the case accompanied by all documents within a period 
not exceeding ten Days from the date of publication, in order to consider the case 
mentioned above - in your capacity as a defendant - Dated 11/17/2022.
Office of Judicial Services 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535

Date 29/ 11/ 2022  Issue No : 13710
Dubai Courts of First Instance
Service Through Publication

Lawsuit No. 147/2022/39- Commercial Case
Examined By: Fifth Case Management Department No. 404
Lawsuit Subject: Urgent Matter, before issuing a final judgment, the Court should adjourn enforcement procedures in 
the Enforcement Case No. 2887/2020-Commercial Enforcement against the Judgment Debtor/Plaintiff Zuheb Ali Sheik 
Liyakth Ali until final decision is issued in the current case. To issue a decision invalidating the judgment issued in case 
No. 1463/2018-Commercial Case Dubai issued on 18/11/2019 against the Plaintiff (Zuheb Ali Sheik Liyakth Ali) because 
of invalidity of the service regarding the case statement and invalidity of all other related procedures, including invalidity 
of the judgment issued in case No. 952 of 2019-Commercial Appeal issued on 04/03/2019. 5- To declare the invalidity of 
the Enforcement Deed and order to pay issued in the Enforcement Case No. 2887/2020-Commercial Enforcement with 
ordering the Defendants to jointly pay the fees, expenses and attorney's fees.
Plaintiff: Zuheb Ali Sheik Liyakth Ali - Address: UAE Dubai- Port Saeed- Deira- Dubai- Al Maktoum Road- Block B- 
Fifth Floor- Office 508-Busniess Village - Represented by Fathiya Mohamed Barjo Qurary
Party to be Served: 1- Total Solutions Building Materials Trading LLC- Position: Adjoined Litigant Party
Party to be Served: 1- Total Solutions Building Materials Trading LLC- Position: Adjoined Litigant Party
Service Subject: The Case was registered against you. In the Urgent Matter, before issuing a final judgment, the Court 
should adjourn enforcement procedures in the Enforcement Case No. 2887/2020-Commercial Enforcement against 
the Judgment Debtor/Plaintiff Zuheb Ali Sheik Liyakth Ali until final decision is issued in the current case. To issue a 
decision invalidating the judgment issued in case No. 1463/2018-Commercial Case Dubai issued on 18/11/2019 against 
the Plaintiff (Zuheb Ali Sheik Liyakth Ali) because of invalidity of the service regarding the case statement and invalidity 
of all other related procedures, including invalidity of the judgment issued in case No. 952 of 2019-Commercial Appeal 
issued on 04/03/2019. 5- To declare the invalidity of the Enforcement Deed and order to pay issued in the Enforcement 
Case No. 2887/2020- Commercial Enforcement with ordering the Defendants to jointly pay the fees, expenses and 
attorney's fees. A hearing will be held on Wednesday 30/11/2022 at 09.00am at the remote litigation hall. Therefore, you 
are hereby served to appear or to send any legal representative on your behalf. Further you must submit your statements 
and documents to the court at least three days before the hearing.
Head of section

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70591Date 29/ 11/ 2022  Issue No : 13710

Notice with Announcement
Warner/ FAMCO Vacation Homes Rental L.L.C - Emirati 
First Warnee: Khalid Nadeem Al Khayat (Nationality / Lebanon) 
Second Warnee: Mahmoud Choucair (Nationality / Canadian)
Notice with payment order of (AED 70000). The Warner hereby warns 
you with the necessity of paying an amount of (AED 70,000) for the rent 
recognized under your custody till 26/04/2022 as well as a compensation 
of (AED 10,000) in addition to legal interest of 5% till the full payment 
and payment of charges, expenses and attorney fees within five days as a 
maximum from the date of this notice otherwise we will be forced to take 
all legal proceedings against you as per the law provisions.

Notary Public
Seal of Dubai Court / 28th November 2022 / Notary Public 53 / Eissa 

Abdullah Al Hamidan 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 29/ 11/ 2022  Issue No : 13710
A Service process by publication 

case number : 2022/91- Commercial Plenary
At the request of the plaintiff / Fayez Moutassem Nationality / Canada
To Defendant/Arif Hyder Jamali Ghulam Hyder Jamali Nationality / Pakistan
Kindly be informed that on 28/10/2022, the court delivered the following 
judgment against you
The court ordered in a commercial matter :- To oblige the first defendant to pay 
the plaintiff an amount of AED 593500 (five hundred ninety- three thousand 
five hundred dirhams) and 9% per annum interest from the date the lawsuit 
has been on 4/7/2022 until the payment is completed and the first defendant 
is obligated to pay the expenses and 100 dirhams of attorneys' fees and other 
requests have been dismissed. The Judgment is subject to appeal within thirty 
days from the day following the judgment has been served. With the expiry of 
this period without appealing the aforementioned ruling, the court will take 
legal measures to implement it.
Happy customer official 
Maryam Saeed Al-Badi

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70408



الثالثاء   29  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13710  
Tuesday   29    November    2022   -  Issue No 1371008

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/مكتب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN الر�شام املرئي رخ�شة رقم:1020487 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/نا�شا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN خلدمات الطباعة رخ�شة رقم:4225357 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN انار للخ�شار والفواكه رخ�شة رقم:3702862 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/بيو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لوجن للعبايات رخ�شة رقم:2724688 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/اإل�شي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لل�شيانة العامة رخ�شة رقم:1385549 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/غود  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

هيل للمقاولت الكهربائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2728954 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مركز مرمي الطبي - �شركة ال�شخ�س 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الواحد ذ م م    رخ�شة رقم:1020089 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شامل جمعه �شامل خليفه العميمى %51

تعديل مدير / اإ�شافة بارديب كالهري �شينغ
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة بارديب كالهري �شينغ  %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد على مثنى احمد احلربى
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ مركز مرمي الطبي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
MARIAM MEDICAL CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ مركز مرمي الطبي ذ.م.م
MARIAM MEDICAL CENTER L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مطعم اندك�س

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم:1759994 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد �شريف بديع العامل %50

تعديل مدير / اإ�شافة احمد �شريف بديع العامل
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مانيك هاولدير نادير على هاولدير %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل ح�شن حممد ح�شن املرزوقى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم اندك�س

INDEX RESTAURANT
اإىل/ مطعم اندك�س ذ.م.م

  INDEX RESTAURANT L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
ال�شخ�س  �شركة   - دياموند  زين  جموهرات   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الواحد �س م م رخ�شة رقم:CN 1888972 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة ه�شام ا�شماعيل عرفات

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عي�شى عبداهلل املزينى %50
تعديل مدير / اإ�شافة بالل حممد على ال�شعد

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اميل جوزيلي�س %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ه�شام ا�شماعيل عرفات

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ جموهرات زين دياموند - �شركة ال�شخ�س الواحد �س م م
ZEN DIAMOND JEWELLERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ جموهرات زين دياموند ذ.م.م
ZEN DIAMOND JEWELRY L.L.C

اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مركز ايري�س الطبي ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1787886 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة بييو�س ماهي�س ماهي�س كومار لويا لويا

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / كايا ميدل اي�شت م.د.م.�س
Kaya Middle East Dmcc من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / كايا ميدل اي�شت م.د.م.�س
Kaya Middle East Dmcc  من 49 % اإىل %100

تعديل مدير / حذف عبداهلل خليل حممد�شميع املطوع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل خليل حممد�شميع املطوع

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مركز ايري�س الطبي ذ.م.م
IRIS MEDICAL CENTRE L.L.C

اإىل/ مركز اير�س الطبي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
IRIS MEDICAL CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : م�شبغة �شم�شة - �شركة 

ال�شخ�س الواحد ذ م م
رخ�شة رقم:CN 1029485 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ م�شبغة �شم�شة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SHAMSA L LAUNDRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / م�شبغة �شم�شة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SHAMSA LAUNDRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مطعم جنم النهر

رخ�شة رقم:CN 4400231 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة �شعيد �شليويح هزاع �شويدان العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف هزاع �شليويح هزاع �شويدان العامري
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ميدل اي�شت لتجاره 

الكيماويات
رخ�شة رقم:CN 2813736 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة �شعيد �شليويح هزاع �شويدان العامري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف هزاع �شليويح هزاع �شويدان العامري

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
لتلميع  ال  ان  ام   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�شيارات رخ�شة رقم:1656555 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة خمي�س �شعيد يعقوب �شعيد الوح�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شيخه نا�شر خمي�س احميد الظنحاين

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
مان  جود  �شالون   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: للرجال  رخ�شة رقم:4521701 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة حممد نا�شر عبداهلل حواتان امل�شعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد زي�شان برويز برويز احمد

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
حكايات  �شالون   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: للرجال  رخ�شة رقم:2769021 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة ابراهيم �شعيد را�شد العلكيم الزعابي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد جابر بدر �شاملني الكثريي

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
الدوات  لت�شليح  ال�شناعية  هالل  حمل   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الكهربائية رخ�شة رقم:CN 1129852 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ن�شيم الدين �شيد ح�شني %100

تعديل مدير / اإ�شافة حممد ن�شيم الدين �شيد ح�شني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمد �شعود �شامل املعمرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ حمل هالل ال�شناعية لت�شليح الدوات الكهربائية

HELAL AL SANAIYA ELECTRIC REPAIR SHOP

اإىل/ حمل هالل ال�شناعية لتاأجري وت�شليح املولدات الكهربائية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
HELAL AL SANAIYA GENERATOR RENTAL AND REPAIRING SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة تاأجري امل�شخات واملولدات واملحركات  773000٨
 تعديل ن�شاط / حذف اإ�شالح و�شيانة املولدات الكهربائية  3314001

اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : الرجبي لزينة ال�شيارات ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 3008589 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد فاروق مياه حممد لطيف ح�شني من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد فاروق مياه حممد لطيف ح�شني من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد فاروق مياه حممد لطيف ح�شني من �شريك اإىل مدير

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد فاروق مياه حممد لطيف ح�شني من 49 % اإىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نور ر�شيد عبداحلميد الرجبى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ الرجبي لزينة ال�شيارات ذ.م.م
ALRAJBI CAR ACCESSORIES L.L.C L.L.C

اإىل/ الرجبي لزينة ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ALRAJBI CARS ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : الدروب اخلرية للمقاولت العامة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 2682251 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / همام حممد طالب من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / همام حممد طالب من 49 % اإىل %100
تعديل مدير / اإ�شافة همام حممد طالب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم ح�شن ابراهيم حممد ال�شحى
تعديل راأ�س املال / من 50000 اإىل 10000

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ الدروب اخلرية للمقاولت العامة  ذ.م.م

ALDURUB ALKHIARA FOR GENERAL CONTRACTING L.L.C L.L.C
اإىل / الدروب اخلريه للمقاولت العامه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

ALDURUB ALKHAIRA FOR GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 
و  اأحمد بن حامد  ال�شيخ حامد  ابوظبي غرب ٨ 379690  اأبوظبي جزيرة  تعديل عنوان / من 
للتاأمني   اخلزنة  �شركة   202203167324  202203167324  11 �شرق  الدانة  اأبوظبي  اإىل  اخرين 

�شركة م�شاهمة عامة
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة املباين  4329901

اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
للرعاية  الفرن�شي  العربي  مركز   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�شحية املنزلية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

 رخ�شة رقم:CN 1746114 قد تقدموا اإلينا بطلب:

�شركة   - املنزلية  ال�شحية  للرعاية  الفرن�شي  العربي  اإ�شم جتاري من/ مركز  تعديل 

ال�شخ�س الواحد ذ م م

ARAB FRENCH MEDICAL CENTER - Sole Proprietorship L.L.C

اإىل/ العربي  الفرن�شي للرعاية ال�شحيه املنزليه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

ARAB FRENCH HOME HEALTH CARE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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قال خرباء من الأمم املتحدة يف بيان الثنني اإن على جنوب ال�شودان 
جماعي  اغت�شاب  عمليات  بتدبري  متهمني  م�شوؤولني  مع  التحقيق 
التا�شعة.  �شن  يف  �شغريات  فتيات  �شحاياها  بع�س  ك��ان  ممنهجة 

ورف�شت حكومة جنوب ال�شودان البيان وو�شفته باأنه ملفق.
قبل  م��ن  ك�شالح  ا�شُتخدم  اجلن�شي  الع��ت��داء  اإن  املحققون  وي��ق��ول 
جميع الأط��راف امل�شاركة يف احلرب الأهلية التي اندلعت يف جنوب 
ال�شودان عام 2013 وت�شببت يف اأكرب اأزمة لجئني يف اأفريقيا منذ 

الإبادة اجلماعية يف رواندا عام 1994.
اأ�شبابا  لديها  اإن  ال�����ش��ودان  جنوب  يف  الإن�����ش��ان  حقوق  جلنة  وق��ال��ت 
منطقية لالعتقاد باأن اأحد مفو�شي الدولة يف ولية الوحدة الغنية 
مع�شكر  يف  جماعي  اغت�شاب  عمليات  دب��ر  البالد  �شمال  يف  بالنفط 
املوثقة  النتهاكات  اإن  املتحدة  الأمم  خ��رباء  جلنة  وقالت  للجي�س. 
�شملت اأي�شا حالت قطع روؤو�س واإجبار �شحايا الغت�شاب على حمل 
الروؤو�س املقطوعة واإحراق ال�شحايا اأحياء واعتداءات جن�شية عنيفة 
على مدى اأيام. وقال بارين اأفاكو الع�شو باللجنة “اأ�شبح الغت�شاب 
للغاية  الوحدة ممنهجا  بال�شراع يف ولية  املتعلق  والعنف اجلن�شي 

وهو نتيجة مبا�شرة لالإفالت من العقاب«.
يف  احلكومة  با�شم  واملتحدث  الإع���الم  وزي��ر  ماكوي  مايكل  ورف�س 

جنوب ال�شودان بيان اللجنة وو�شفه باأنه ملفق.

من  جديدة  �شل�شلة  يتوقعون  اأنهم  اإىل  اأوكرانيون  م�شوؤولون  لفت 
ال�شربات الرو�شية هذا الأ�شبوع، بعدما ا�شتهدفت ال�شربات ال�شابقة 
من�شاآت حيوية وت�شببت بانقطاع املياه والكهرباء ل �شّيما يف العا�شمة 
كييف. وجاء التحذير فيما يجري وزراء خارجية دول اأوروبية زيارات 

مفاجئة اإىل كييف للتعبري عن دعمهم لأوكرانيا.
ناتاليا  الأوك��راين  للجي�س  اجلنوبية  القيادة  با�شم  املتحدثة  وقالت 
غومنيوك الثنني “من املرّجح جًدا اأن ي�شهد مطلع الأ�شبوع هكذا 
هجوم”، م�شرية اإىل ظهور �شفينة �شواريخ رو�شية يف البحر الأ�شود. 
“اإنها حاملة �شواريخ  الأوك��راين  للتلفزيون  ت�شريحات  وتابعت يف 
اأن  اإىل  ي�شري  ه��ذا  كاليرب.  ن��وع  م��ن  �شواريخ  ثمانية  حتمل  �شطح 

هناك ا�شتعدادات جارية«.
وفق البحرية الأوكرانية، هناك حالًيا 11 �شفينة حربية رو�شية منها 
بالإ�شافة  اأوكرانيا،  قبالة  الأ�شود  البحر  يف  هذه  ال�شواريخ  حاملة 
اإىل عدة �شفن حربية اأخرى يف بحر اآزوف والبحر الأبي�س املتو�شط، 

مبا جمموعه 76 راأ�ًشا حربًيا ميكن �شحبها.
وكان الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�شكي قد حّذر من جهته، 
يكون  قد  املقبل  “الأ�شبوع  اأن  من  الأح���د،  الفيديو  عرب  خطاب  يف 
�شعًبا مثل الأ�شبوع املا�شي” الذي �شهد ق�شًفا رو�شًيا ت�شبب بانقطاع 

التيار الكهربائي فيما تنخف�س درجات احلرارة تدريجًيا.

تبداأ الأربعاء حماكمة املّتهمني باعتداءات بروك�شل التي اأدت يف اآذار 
مار�س 2016 اإىل مقتل 32 �شخ�شا ودّمرت حياة كثريين اآخرين 
يعانون جروحا ج�شدية ونف�شية، يف العا�شمة البلجيكية مع اختيار 

هيئة املحّلفني.
ومن بني املّتهمني، �شالح عبد ال�شالم الذي ُحكم عليه يف حزيران 
يونيو يف فرن�شا بال�شجن مدى احلياة مل�شاركته يف التح�شري لهجمات 
13 ت�شرين الثاين نوفمرب 2015 )130 قتيال يف باري�س و�شان 

دوين(.
2016، نّفذت اخللية اجلهادية نف�شها التي انتقلت  اآذار مار�س  يف 
الأول  وت�شرين  �شبتمرب  اأي��ل��ول  يف  جزئيا  �شّكلت  حيث  بلجيكا  اإىل 
اأي�شا تنظيم  تبناها  انتحارية يف بروك�شل  2015، هجمات  اأكتوبر 

داع�س.
اأخ��رى، من  يف ذلك الوقت، كان لدى ه��وؤلء اجلهاديني خمططات 
بينها ا�شتهداف بطولة اأمم اأوروبا لكرة القدم 2016 التي نظمت 
يف فرن�شا. لكنهم حتركوا على عجل بعد اأيام قليلة من القب�س على 

عبد ال�شالم يف بروك�شل يف 18 اآذار مار�س.
يف �شباح 22 اآذار مار�س 2016، فّجر �شخ�شان نف�شيهما يف مطار 
زافينتيم يف بروك�شل واآخر يف حمطة مرو يف العا�شمة البلجيكية. 

وكانت احل�شيلة: 32 قتيال ومئات اجلرحى.

عوا�صم

نريوبي

كييف

بروك�صل

 توقيف 7 رجال بعد 
احتجاز رهائن يف الإكوادور 

•• كيتو-اأ ف ب

اأوقف �شبعة رجال م�شلحني بعدما دخلوا م�شت�شفى يف الإكوادور حيث احتجزوا 
اأربعة رهائن، على ما اأعلن الرئي�س غيريمو ل�شو الذي تعاين بالده من عنف 

مرتبط بتجارة املخدرات.
واأو�شحت ال�شلطات اأن الرجال ال�شبعة دخلوا امل�شت�شفى قرابة ال�شاعة 20،00 
وهو  �شو�شيا”  كارا  امللقب  “لغتيال  غ(  ت  الواحدة  )ال�شاعة  املحلي  بالتوقيت 

جمرم اأدخل امل�شت�شفى للعالج بح�شب ال�شحافة املحلية.
واأ�شافت ال�شلطات اأن امل�شت�شفى ومدينة ت�شونه ال�شاحلية يف جنوب غرب البالد 
حيث تقع املوؤ�ش�شة ال�شت�شفائية “حتت ال�شيطرة«. وكتب الرئي�س يف تغريدة اأن 
عملية ال�شرطة “�شمحت بتوقيف �شبعة جمرمني وحترير اأربعة رهائن وانقاذ 
اأرواح” يف م�شت�شفى نابليون دافيال. وكان املهاجمون ال�شبعة م�شلحني ببنادق 
ور�شا�شات وا�شتخدموها لإطالق النار على عنا�شر ال�شرطة من دون اإ�شابتهم 
على ما اأو�شح امل�شوؤول يف ال�شرطة اجلرنال اإدوين نوغريا. و�شهدت الإكوادور يف 
ال�شنوات الأخرية ارتفاعا كبريا يف من�شوب العنف من جانب ع�شابات اإجرامية 
مرتبطة بالجتار باملخدرات. واأفاد تقرير لالأمم املتحدة اأن الإكوادور هي ثالث 
اأ�شل  من  طنا   92،5 مع   2020 يف  الكوكايني  �شبط  عمليات  حيث  من  بلد 
1424 طنا م�شبوطة يف كل اأرجاء العامل وراء كولومبيا التي تركز فيها 41 

.)% % من هذه العمليات والوليات املتحدة )11 

دون اإ�سالحات.. »نار الفتنة« لن تخمد يف اإيران

العالقات الأفغانية الباك�ستانية... اإىل اأين؟

يف ت�سجيل ُم�سرب...بن غفري يحذر من ك�سف اأجندة اليمني املتطرف
مراقبة  ق��وائ��م  على  مت�شددة،  يهودية  جماعة  ودع��م  ال��ع��رب  �شد 

الإرهاب يف اإ�شرائيل، والوليات املتحدة.
مواقفه  اإن  ي��ق��ول  حاليا،  حماميا  يعمل  ال���ذي  غ��ف��ري،  ب��ن  اأن  اإل 
اأ�شبحت اأكر اعتداًل، و�شارت تت�شمن الدعوة لطرد من يعتربهم 

اإرهابيني اأو خونة ولي�س كل العرب.
وبثت اإذاعة اجلي�س الإ�شرائيلي ت�شجياًل من اجتماع داخلي حلزب 
القوة اليهودية يناق�س فيه اأحد نواب احلزب م�شروع قانون يقرح 

ترحيل الذين يعربون عن ت�شامنهم مع امل�شلحني.
وبثت اإذاعة اجلي�س الإ�شرائيلي ت�شجياًل من اجتماع داخلي للقوة 
يقرح  ق��ان��ون  م�����ش��روع  احل���زب  ن���واب  اأح���د  فيه  يناق�س  اليهودية 

ترحيل من يعربون عن ت�شامنهم مع امل�شلحني.
ورد بن غفري “لنفر�س اأن ياأتي �شباح الغد فرد من اأ�شرة وي�شيد 

بعمل الدكتور غولد�شتاين، هل �شيتعني طردهم خارج البالد؟«.
املرتبط  امل�شتوطن  غولد�شتاين،  ب��اروخ  بذلك  غفري  بن  ويق�شد 
فل�شطينيني يف م�شجد  قتل  الذي  املتطرفة  اليهودية  كاخ  بحركة 
ودفع الهجوم اإ�شرائيل اإىل حظر كاخ، التي  يف اخلليل يف 1994. 
كان بن غفري ينتمي اإليها يوماً. واأ�شاف يف الت�شجيل “كل م�شروع 
واإذا كنتم  وا�شعة  وتاأثريات  تداعيات  له  �شتكون  قانون تقرحونه 
تدركون هذه التاأثريات وتعرفون ما الذي يتعني فعله، فاأنا معكم. 

ولكن اأوًل، يجب ا�شتيعاب كل �شيء«.
ورداً على �شوؤال من اإذاعة اجلي�س، اأكد بن غفري �شحة الت�شجيل.

ول يزال تعيني بن جفري يف انتظار النتهاء من ت�شكيل حكومة ذات 
 49 اأن  12 التلفزيونية  اأغلبية برملانية. واأظهر ا�شتطالع للقناة 

% من الإ�شرائيليني �شيوؤيدون تعيينه مقابل 46%.

واأ���ش��ب��ح ح��زب ن��ع��وم، احل���زب ال���ذي ي���روج ل��ق��ان��ون ي��ه��ودي �شارم، 
ال�شريك الثاين لليكود يف الئتالف اليوم الأحد، ليجمع نتنياهو 

39 من اأ�شل 120 مقعدا يف الكني�شت حتى الآن.
وقوبل موقف بن غفري با�شتخفاف من الفل�شطينيني.

“بن غفري  امل��ال��ك��ي:  ري��ا���س  الفل�شطيني  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
يريد اأن ينتقل من م�شاك�س خمالف للقانون عن�شري اإرهابي اإىل 
�شخ�س ميلك ال�شالحيات الر�شمية ليحول العن�شرية والكراهية 
واحلقد �شد العرب اإىل �شيا�شة ر�شمية حكومية من خالل تبوئه 

ملنا�شب ر�شمية«.
اأخ��رى، رف�س بن غفري التعليق على دع��وات �شابقة  ويف مقابالت 
لإنهاء حظر اأمني على �شالة اليهود يف امل�شجد الأق�شى بالقد�س، 

التي يراها الفل�شطينيون والأردن ا�شتفزازاً كبرياً.

•• القد�س-رويرتز

ب��ارز يف احلكومة  لتويل من�شب  ح��ذر مييني متطرف يف طريقه 
الإ�شرائيلية اجلديدة اأن�شاره من امل�شي ب�شرعة يف تنفيذ اأجندته، 
بع�س  اإن  الأح�����د،  الأول  اأم�����س  ���ُش��رب  ���ش��وت��ي  ت�شجيل  يف  وق����ال 

الت�شريعات التي يخطط لها قد تاأتي بنتائج عك�شية.
املا�شي  الأ���ش��ب��وع  نتانياهو  بنيامني  املكلف  ال����وزراء  رئي�س  ووع��د 
اإيتمار بن غفري، زعيم حزب القوة اليهودية، بوزارة الأمن القومي 
الغربية  وال�شفة  اإ�شرائيل  يف  ال�شرطة  على  مو�شعة  �شلطات  مع 

املحتلة.
واأثار بزوغ جنم بن غفري قلقاً يف الداخل واخلارج. وهو م�شتوطن 
من ال�شفة الغربية يت�شمن �شجله اإدانات يف 2007 بالتحري�س 

•• عوا�صم-وكاالت

على  اإي���ران  يف  الحتجاجات  ت�شتمر 
�شرطة  ي��د  على  اأميني  مه�شا  مقتل 
الأخ����الق يف ط��ه��ران م��ن��ذ اأك���ر من 

�شهرين.
ويف اأعقاب اإط��الق النار الإره��اب��ي يف 
�شرياز  مدينة  يف  �شرياغ  �شاه  �شريح 
املا�شي،  الأول(  اأك��ت��وب��ر)ت�����ش��ري��ن  يف 
عنه،  م�شوؤوليته  داع�س  اأعلن  وال��ذي 
الثوري  الأعلى للحر�س  القائد  األقى 
ح�شني �شالمي باللوم به على الوليات 
واإ�شرائيل  املتحدة  واململكة  املتحدة 
وال�شعودية. وبعد ذلك ن�شَح ال�شباب 
الإيراين قائاًل: “عودوا اإىل دياركم، 

ول تكونوا األعوبة يف يد الأعداء«.
واملواقع  الإنرنت  روبوتات  �شّخمت 
تغيري  �شردية  بالإيرانية  الإعالمية 
الطابع  ب���اإ����ش���ف���اء  ول���ك���ن،  ال���ن���ظ���ام. 
اخل�����ارج�����ي ع���ل���ى ال�����ق�����وة ال���داف���ع���ة 
لالحتجاجات، على النخبة احلاكمة 
يف اإيران األ تاأمل على التخل�س من 
والجتماعية  ال�شيا�شية  ال��ظ��روف 
ال�شباب  اأج������ربت  ال���ت���ي  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
للتظاهر يف  اخل����روج  ع��ل��ى  ب��ان��ت��ظ��ام 

م�شاركة  باحثة  ���ش��ارا���ش��وات،  ديبيكا  ح�شب  ال�����ش��وارع، 
والتحليالت  ل��ل��درا���ش��ات  ب��اري��ك��ار  م��ان��وه��ار  م��ع��ه��د  يف 
اك�شربي�س”  “اإنديان  �شحيفة  يف  الهند،  يف  الدفاعية 

الهندية بالإجنليزية.
وقالت الباحثة اإن اإيران يف الأ�شا�س نظام �شيا�شي خليط، 
مُتثِّل فيه “ولية الفقيه” ال�شيادة املُقد�َشة، وموؤ�ش�شات 
اأوائ���ل  وم��ن��ذ  ال�شعبية.  ال�����ش��ي��ادة  وال���ربمل���ان،  ال��رئ��ي�����س 
الإيرانية  ال�شيا�شية  الثقافة  معامل  حدد  الت�شعينيات، 
ذلك،  وم��ع  والإ�شالحيني.  املحافظني،  بني  التناف�س 
اأكدت املوؤ�ش�شات غري املنتخبة التي يهيمن عليها رجال 

•• عوا�صم-وكاالت

ا���ش��ت��ي��الء ط���ال���ب���ان على  اأع����ق����اب  يف 
باك�شتان  ت���ق���دم���ت  اأف���غ���ان�������ش���ت���ان، 
لتقدمي  ال��دويل  للمجتمع  بالتما�ٍس 

على  املفرو�شة  العقوبات  ورف��ع  الإن�شانية  امل�شاعدات 
جارتها للحيلولة دون اأزمة اإن�شانية فيها.

ل���ك���ن، ت���غ���ريت ال��ك��ث��ري م���ن امل��ع��ط��ي��ات يف ع�����اٍم واح����د. 
العابر  الإره����اب  اإح��ب��اط  على  ال��ي��وم  ت��رك��ز  فباك�شتان 
للحدود، ومنع الهند من الت�شلل اإىل اأفغان�شتان، ح�شب 
الطرق  مل��ب��ادرة  التنفيذي  املدير  وحيد،  وقا�س  اأحمد 
واأ�شتاذ م�شاعد يف كلية العلوم الجتماعية والإن�شانية 
اإ�شالم  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  الوطنية  اجلامعة  يف 
اآ�شيا”  ���ش��رق  “منتدى  من�شة  ع��ل��ى  حت��ل��ي��ل  يف  اأب�����اد، 
حول  ال�شيا�شية  وال��ت��ع��ل��ي��ق��ات  وال��ب��ح��وث  للتحليالت 

منطقة اآ�شيا واملحيط الهادئ وال�شوؤون العاملية.
واأ�شاف الكاتب “حتى حكومة طالبان اأخفقت يف احلد 
من خماوف ال�شيا�شة اخلارجية الباك�شتانية. فمنذ اأن 
الإرهابية  الهجمات  اعتلت  طالبان �شدة احلكم، زادت 
ذت يف باك�شتان بن�شبة قيا�شية بلغت %56. ول  التي ُنفِّ
نزال الكيانات الإرهابية تَن�ِشط يف اأفغان�شتان، مبا فيها 

القاعدة، وطالبان باك�شتان وتنظيم داع�س«. 
وت��اب��ع ال��ك��ات��ب “حل حم��ل م��ط��ال��ب��ات ال��دع��م الدويل 
بانت�شار  فالبتهاج  املدرو�س.  احل��ذر  الآن  لأفغان�شتان 
باأن  ت�شي  ب�شعة  ���ش��ح��وٍة  اأم����ام  امل��ج��ال  يف�شح  ط��ال��ب��ان 
النوبات  اأن  يعني  ط��ال��ب��ان  الأم��ن��ي حت��ت حكم  امل��وق��ف 
األقاها  كلمة  ويف  بعد.  تنتِه  مل  باك�شتان  يف  الإرهابية 
رئي�س الوزراء الباك�شتاين �شهباز �شريف اأمام اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة يف �شبتمرب)اأيلول( املا�شي، قال 
اإنه �شارَك املجتمع الدويل خماوفه من عمل اجلماعات 

الإرهابية يف اأفغان�شتان«.
باك�شتان  الآن  ط��ال��ب��ان  “تناف�س  ذل���ك  ع���ن  وف�����ش��اًل 
ع��ل��ى امل��زي��د م��ن ال�����ش��ي��ادة واحل��ك��م ال���ذات���ي، واأظهرت 
وحتث  ال��ه��ن��د.  م��ع  ال��ع��الق��ات  حت�شني  ع��ل��ى  انفتاحها 
الهند على زيادة م�شاركتها يف اأفغان�شتان عرب التجارة 

و”حياتي فداء لإيران” الوعي  و”ل غزة، ول لبنان”، 
والليربايل  الأيديولوجي  بعد  وما  القومي  ال�شيا�شي 

لل�شباب الإيراين.
ورغم اأن اإيران جنحت يف ال�شمود يف وجه الحتجاجات 
ال�شعبية، فاإنها وجدت �شعوبًة يف التعاطي مع ما و�شفه 
عامل الجتماع اآ�شف بيان ب�”الالحركات الجتماعية” 
التي جُت�شد املمار�شات املُ�شركة لعدٍد كبري من النا�س 
التي تف�شي اأفعالهم املختلفة واإن كانت ُمت�شابهة، اإىل 
املمار�شات  ه��ذه  ت�شر�شد  ما  ون���ادراً  اجتماعي.  تغيري 

بالأيديولوجيا اأو القيادة واملنظمات املُعرف بها.
العقد  خ���الل  اإي����ران  يف  “الالحراك”  من���وذج  ازده����ر 

الغرب  م��ن  ثقايف  غ��زو  ع��ن  ب�شردية  �شيطرتها  ال��دي��ن 
املعادي. ويف 1999، عندما اأرغمت املحاكم اخلا�شعة 
اليومية  “�شالم”  ���ش��ح��ي��ف��ة  امل��ح��اف��ظ��ني  ل�����ش��ي��ط��رة 
احتجاجات  اندلعت  اأبوابها،  اإغ��الق  على  الإ�شالحية 
الطالب يف البالد. وا�شتمرت التظاهرات �شتة اأيام حتى 
وال�شرطة  الثوري،  باحلر�س  البا�شيج  ميلي�شيا  داهمت 

مهاجع جامعة طهران يف حملة قمع عنيفة.
الإيرانيني  ال�شباب  اآلف  احت�شد  اأع���وام،  ع�شرة  وبعد 
ل�شالح  النتخابات  تزوير  على  احتجاجاً  ال�شوارع  يف 
احلركة  ل��واء  وحت��ت  جن��اد.  اأح��م��دي  املت�شدد  الرئي�س 
الديكتاتور”،  “فلي�شقط  ���ش��ع��ارات  اأك���دت  اخل�����ش��راء، 

والق�شرية  القوية  الإج��راءات  اأخفقت  اإذ  بعميل،  كفيل 
الأثر  حتقيق  يف  طالبان  �شد  باك�شتان  اتخذتها  التي 

الذي كانت باك�شتان تن�شده«.
اإن ال�شبيل الوحيد للم�شي قدماً يكمن، يف راأي الكاتب، 
الدبلوما�شية  واجل��ه��ود  الناعمة  ال��ق��وة  ا�شتغالل  “يف 
حل��ث ط��ال��ب��ان ع��ل��ى ال��ت��ح��رك يف الجت����اه ال����ذي تهداأ 
ف��ي��ه خم���اوف ب��اك�����ش��ت��ان الأم��ن��ي��ة. وع��ل��ى ب��اك�����ش��ت��ان اأن 
تقنع حكومة طالبان بالنظر بجدية يف ق�شايا حقوق 
قبول  ع��ل��ى  لتح�شل  امل������راأة،  تعليم  وم��ن��ه��ا  الإن�������ش���ان، 
الت�شدي  على  ت�شجعها  اأن  وعليها  دوليني.  واع��راف 
العابر  الإره�����اب  ع��ل��ى  وال�����ش��ي��ط��رة  باك�شتان  ل��ط��ال��ب��ان 
الدويل  واملجتمع  الإقليمية  ل��ل��دول  لتظهر  ل��ل��ح��دود 

عن  واأعربت  الإن�شانية،  امل�شاعدات  وا�شتئناف  الثنائية 
اأفغانية.  الهند لتدريب قوات  بالتما�س دعم  اهتمامها 
الذي  اإي��ران،  مل�شروع ميناء جابهار يف  اإن دعم طالبان 
اآخر  مثال  الباك�شتاين،  ج���وادار  ميناء  ليناف�س  ر  ُط���وِّ
امل�شالح  تقوي�س  طالبان  به  تتمنى  ال��ذي  النحو  على 

الباك�شتانية«.
ولأن حت��ال��ف ب��اك�����ش��ت��ان م���ع اأف��غ��ان�����ش��ت��ان حم����وري يف 
“العالقة  ف����اإن  ال��ك��ات��ب،  وف���ق  اخل��ارج��ي��ة،  �شيا�شتها 
وعلى  ���ش��دع.  وراأب  اإ����ش���الح  اإىل  ح��اج��ة  يف  امل��ت��داع��ي��ة 
على  ت�شيطر  ال��ت��ي  ط��ال��ب��ان  اأن  ت����درك  اأن  ب��اك�����ش��ت��ان 
احلكومة لي�شت طالبان التي تعاملت معها يف املا�شي. 
عالقة  كانت  اإذا  بينهما  العالقة  ت�شتمر  اأن  ميكن  ول 

املا�شي. وي�شهد عليها انت�شار املقاهي 
ب��و���ش��ف��ه��ا اأم���اك���َن ث��ق��اف��ي��ة ب��دي��ل��ة يف 
املدن الإيرانية الكربى، وزي��ادة عدد 
ال�����ش��اب��ات ال��الئ��ي ي��ت��ح��ّدي��َن قوانني 
اللبا�س التي تفر�شها الدولة، ونحو 
لإن�شتغرام،  ُم�����ش��ت��خ��دم  م��ل��ي��ون   45
م���ا ي��ط��م�����س احل�����دود ال��ف��ا���ش��ل��ة بني 

الواقعني الفرا�شي والفعلي.
وق��ال��ت ال��ب��اح��ث��ة: “خالل زي���ارة يل 
الثاين  يناير-كانون  يف  طهران  اإىل 
يف  م���ق���ه���ى  ع���ل���ى  ت��������رددت   ،2020
للنا�شطة  ���ش��ورًة  ع��ر���َس  ال��ع��ا���ش��م��ة 
ال�شهرية  الإي�����ران�����ي�����ة  ال���ن�������ش���ائ���ي���ة 
جوار  اإىل  ف��رخ��زاد  ف��روغ  وال�شاعرة 
���ش��ورة م��ارل��ني م���ون���رو. ويف مقهى 
اآخر يف مدينة �شرياز، ُعلقت جدارية 
ر�شا  حم��م��د  الإي�����راين  للمو�شيقار 
للمخرج  مل�شق  ج��وار  اإىل  �شجريان 

العاملي األفريد هيت�شكوك«.
طهران  �شرطة  اأغلقت   ،2019 ويف 
ما يربو على 200 مقهى ومطعم مل 

تراع “املبادئ الإ�شالمية«.
وُقوبلت النتخابات الرئا�شية يف العام 
املا�شي، التي مل يواجه فيها الرئي�س 
معتدل  خ�شم  اأي  رئي�شي  اإب��راه��ي��م 
املُ�شدد من جمل�س  التدقيق  بف�شل  ج��اد،  اإ�شالحي  اأو 

�شيانة الد�شتور للمر�شحني، بالمبالة ال�شباب.
ورمب����ا ���ش��اه��َم ق�����ش��ور الآف�����اق الق��ت�����ش��ادي��ة، والنظام 
ال�شيا�شي الذي يفتقر للمرونة، يف خلق نزعات قتالية 
اأن الحتجاجات يف  بني ال�شباب. وُي��روج النظام لفكرة 
�شالح الأعداء اخلارجيني، لي�شتميل م�شاعر القوميني، 

ويربر قمعه العنيف لل�شعب الإيراين.
ولكن دون اإ�شالحات حقيقية، رمبا اكت�شف قادة اإيران 
الباحث  اأكر، وفق  ل  الفتنة موؤقتاً  نار  اأنهم يطفئون 

ديبيكا �شارا�شوات.

اأنها جادة يف اتخاذ اإج��راءات �شارمة 
�شد الن�شاط الإرهابي«. واأكد الكاتب 
اأبوابها  تفتح  اأن  باك�شتان  ع��ل��ى  اأن 
يلتم�شون  ال��ذي��ن  الأف��غ��ان  للطالب 
���ع على  ال�����ع�����ايل، وُت�������ش���جِّ ال���ت���ع���ل���ي���م 

التوا�شل بني ال�شعبني.
اأفغان�شتان  م��ط��ال��ب��ات  ع��ل��ى  تنفتح  اأن  اأي�����ش��اً  وعليها 
بتاأمني امل�شاعدات الإن�شانية واملالية. غري اأن النك�شات 
كارثة  مع  تزامنت  الباك�شتانية،  اخلارجية  ال�شيا�شية 
م��ن��اخ��ي��ة غ��ري م�����ش��ب��وق��ة وو���ش��ع ���ش��ي��ا���ش��ي ُم��ت��ق��ل��ب، ما 

يجعلها عاجزة �شيا�شياً واقت�شادياً نوعاً ما.
فقد اأودت الفي�شانات الأخرية بحياة اأكر من 1500 
باك�شتاين، و�شّردت 33 مليوناً اآخرين. وفاقمت الكارثة 
اإ�شالم  فيه  تواجه  وقت  يف  املتاأزم،  القت�شادي  الو�شع 
برئي�س  الإطاحة  اأدت  ُمتقلباً. فقد  �شيا�شياً  اأباد مناخاً 
ال��وزراء ال�شابق عمران خان يف ظهور حركة �شعبية ل 

تفتاأ تتنامى عرب الفجوات الجتماعية.
موؤامرة  به  الإط��اح��ة  اأّن  ال�شابق  ال���وزراء  رئي�س  يزعم 
�شيا�شية  اإىل  ي�شعى  ك���ان  لأن���ه  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  م��ن 
خارجية مبعزٍل عنها، خا�شة يف �شوء الأزمة الرو�شية 

الأوكرانية.
واُتِّهمت احلكومة اجلديدة اأي�شاً بقيادة رئي�س الوزراء 
نظرية  اأن  ورغ����م  وا���ش��ن��ط��ن.  �شنيعة  ب��اأن��ه��ا  ���ش��ري��ف 
الكاتب،  ح�شب  ج�شيمة،  ثغرات  ت�شوبها  ه��ذه  امل��وؤام��رة 
فقد اأخفقت حكومة �شريف يف اإقناع اجلماهري بزيفها، 

ب�شبب �شعبية خان.
الداخلية على  الباك�شتانية  ال�شيا�شة  تغلب  انتظار  ويف 
مناخ ال�شكوك هذا، لن تتمكن �شيا�شتها اخلارجية من 

اأي دور ا�شتباقي. و
�شيا�شية  ا���ش��ط��راب��ات  ت�شوبها  ال��ت��ي  ال��ف��رة  ه���ذه  ويف 
اإىل  ل  اخل���ارج  اإىل  النظر  باك�شتان  على  واجتماعية، 
الداخل. وال�شعي اإىل حتالفات جديدة وتعزيز القدمية 
وامل�شاعدات  بالتجارة  اقت�شادها  يف  حياًة  لت�شخ  منها 
الدويل  املجتمع  تقنع  اأن  اأي�����ش��اً  وعليها  اخل��ارج��ي��ة. 
الكفاح  وم��وا���ش��ل��ة  اأفغان�شتان  يف  بال�شالم  بالتزامها 

باحث اأمريكي يروي: هكذا تتج�س�س ال�سني •• عوا�صم-وكاالت

هوملز،  دابليو  اأن��ط��وين  الباحث  ق��ال 
اإن���ه تلقى ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ط��ل��ب��اً على 
رج����ل يدعى  م���ن  اإن  ل��ي��ن��ك��د  م��وق��ع 
ترك  اأن  ب���ع���د  ذل�����ك  وك������ان  يل.  د. 
خا�شاً  م�����ش��ت�����ش��اراً  م��ن�����ش��ب��ه  ه���ومل���ز 
ُم�شت�شاري  وكبرَي  ال�شمالية،  بكوريا 
وزير  مكتب  يف  ال��ك��وري��ة  ال�شيا�شة 
كاتَب  يكن  ومل  الأم��ري��ك��ي،  ال��دف��اع 
بحثية  موؤ�ش�شة  يف  وُم�����ش��ارك��اً  عمود 
 Project 2049 موؤ�ش�شة  ه��ي 
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 :”1945“ م��وق��ع  يف  ه��ومل��ز  ق����ال 
“عر�َس علي د. يل عمولًة اأكرب من 
الأكادميية  دوريته  يف  لأكتب  املعتاد 
الدرا�شات  ت��ت��ن��اول  ال��ت��ي  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 
يف  الأمريكية  الآراء  عن  الآ�شيوية، 
اجلزيرة  ب�����ش��ب��ه  امل��ح��ت��م��ل  ال�������ش���راع 
ال���ك���وري���ة. مل اأ���ش��م��ع م���ن ق��ب��ل قط 
وب�شفتي خبرياً  ال��دوري��ة.  تلك  عن 
خمابرات  و�شابط  اآ���ش��ي��ا،  ���ش��وؤون  يف 

ال�شطهاد  ب��ه��و���س  م�����ش��اب��اً  ���ش��اب��ق��اً 
اأ�شعرين هذا  كامل،  على مدار عقد 
الطلب بالريبة. فتوا�شلت مع كثري 
مل  عملي.  جم��ال  يف  اأ�شدقائي  م��ن 
اأي�شاً. ومل يبد  اأي منهم  ي�شمع بها 
امل���وق���ع الإل����ك����روين امل���زع���وم لتلك 
خ�شع  اأن�����ه  النا�شئة”  “الدورية 

للتحديث منذ اأمد بعيد«.
اإىل  اأن��ه يف حاجة  “اأكَد يل  واأ���ش��اف 
فاأجابه  ميكن”.  م��ا  ب��اأ���ش��رع  امل��ق��ال 
ي�شتطع  مل  لكنه  �شيفعل  باأنه  هوملز 
اأن يوافق على جدوله الزمني ب�شبب 

التزاماته م�شوؤوًل اأمنياً �شابق.اً
“مقاًل  “طلب اأن يكتب  وبعد ذلك، 
يجري  اأن  اأو  الكاتب”  جم���ه���ول 
�شريكه  م���ع  ال��ه��ات��ف  ع���رب  م��ق��اب��ل��ة 
ال����ذي ���ش��ي��ك��ت��ب امل���ق���ال ن��ي��اب��ًة عني. 

فرف�شت طبعاً«.
طلبات  “اأتلقى  ال��ب��اح��ث:  وي���ق���ول 

اأ���ش��ب��وع��ي��ة، م��ث��ل غ���ريي م��ن خرباء 
القومي الآخرين على موقع  الأمن 
لينكد اإن، من م�شت�شارين ُم�شتقلني 
هذا  عن  الكتابة  يطلبون  معروفني 
تاأتيني  واأح��ي��ان��اً  ذاك.  اأو  امل��و���ش��وع 
ر  ط��ل��ب��ات م��ن ���ش��رك��ة جم��ه��ول��ة ُتقدِّ
اأح�����دث،  ف����رة  خ�����ش��و���ش��ي��ت��ي. ويف 
��ت ع��ل��ّي ع��م��ول��ة ل��ق��اء تقييم  ُع��ِر���شَ
ال�شني  ب��ني  حمتمل  ل�شراع  خا�س 

وتايوان«.
ق�����راأ  اأن��������ه  اإىل  ال����ب����اح����ث  وي�������ش���ري 
ال�شيني:  “التج�ش�س  ك�����ت�����اب 
لنيكول�س  والتكتيكات”  العمليات 
املوؤلف  م  ُي���ق���دِّ وف��ي��ه  اف��ت��ي��م��ي��ادي�����س. 
ُينقب  اإذ  احلر خدمة جليلة  للعامل 
ب��ال ك��ل��ل يف امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��اح��ة عن 
جهاز  ال�شني  به  تدير  ال��ذي  النحو 
درا�شًة  خمابراتها اخلارجي. وو�شع 
ي���ف���ر����س يف ك����ل رج�����ل اأع�����م�����ال يف 

الوليات املتحدة وع�شو من اأع�شاء 
الكونغر�س اأن يطالعها. وهي تتاألف 
56 ���ش��ف��ح��ة، ل��ك��ن��ه��ا واف���ي���ة.  م����ن 
يدق  اأن  افتيميادي�س  فيها  ويحاول 
بجائزة  يفوز  اأن  ل  اخلطر،  ناقو�س 
افتيميادي�س  ح��لَّ��َل  اأن  ب��ع��د  ب��وك��ر. 
اأعوام،   10 م��دار  على  حالة   595
ُم���ت���ف���رق���ة ت�شم  ب���ي���ان���ات  وا����ش���ت���غ���ل 
الأمريكية،  العدل  وزارة  من  ملفات 
وُملخ�شات مراقبة الأ�شول وطلبات 
ومعلومات  ال��ت�����ش��دي��روال���ش��ت��رياد، 
احلكومات الأجنبية، قدَم �شرداً عن 
مدى انت�شار جهاز خمابرات ال�شني، 
ا�شتقطب  وكيف  العاملية،  واأه��داف��ه 
ال�شناعات اخلا�شة لتعزيز اأجندته.

نتوقع  اأن  “علينا  ال��ب��اح��ث  وت���اب���ع 
منظمات  ت��ت��ورط  اأن  بديهي  ب�شكل 
ال��دول��ة يف  اأم��ن  معروفة مثل وزارة 
ومكتب  ال�شعبية،  ال�شني  جمهورية 

للجنة  امل�������ش���رك���ة  ال����ش���ت���خ���ب���ارات 
عمل  واإدارة  امل���رك���زي���ة،  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
اجلبهة املتحدة يف اأعمال التج�ش�س. 
لكن افتيميادي�س ي�شاركنا املزيد من 

الكت�شافات املثرية للقلق«.
الكاتب  م  ُي���ق���دِّ امل���ث���ال،  �شبيل  وع��ل��ى 
ال�شناعات  اأن  م��ف��اده��ا  ق��وي��ة  حجة 
ظاهرها  يف  ال�������ش���ني  يف  اخل���ا����ش���ة 
ا�شتخبارات  ج��ه��از  ُت��ك��لِّ��ف  اأن  مي��ك��ن 
لزيادة  اأ�شرار جتارية  ال�شني بجمع 
بالقت�شاد  والرت��ق��اء  ال�شركة  اأرب��اح 
يعرف  اأن  امل��رء  وي�شتطيع  ال�شيني. 
قدٍر  على  معلومات  اأي  لأن  ال�شبب، 
اخل�شو�شية  اأو  احل�����ش��ا���ش��ي��ة  م���ن 
اأي�شاً  ����ش���ُت���ت���اح  ال�����دول�����ة  جت��م��ع��ه��ا 

لل�شناعات الأخرى.
فالوليات  ج�شيمة.  ذل���ك  وت��ب��ع��ات 
املتحدة وغريها من الدول املُتقدمة 
ل حتمي �شبكاتها، ول ُتتيح اأ�شولها 

ال�شتخباراتّية لل�شركات اخلا�شة.
جتعل احلكومة الأمريكية ال�شمانات 
املحددة لأمن ال�شبكات �شرطاً للعمل 
ل  لكنها  ح�شا�س،  م�����ش��روع  اأي  على 
ت��ل��ع��ب دور ال�����ش��ري��ك ال��ع��م��ل��ي��ات��ي يف 

اأرباح تلك ال�شركات.
ال�شالحيات  فُتتاح  ال�شني،  يف  اأم��ا 
ال�شرية للدولة لل�شركات ل�شتغاللها 

�شد ال�شركات اخلا�شة والأفراد.
واأثبت افتيميادي�س يف بحثه اأن هناك 
حلالت  مت�شاوياً  يكون  يكاد  توزيعاً 
“التكتالت  ب��ني  َدة  املُ��ح��دَّ التج�ش�س 
وهي  ال�شيني،   للتج�ش�س  الأربع” 
 ،16% اأمن الدولة ال�شينية  وزارة 
 ،20% للدولة  اململوكة  وال�شركات 
 ،19% ال�شيني  التحرير  وجي�س 

وال�شركات اخلا�شة 23%.
ويف موا�شيع التج�ش�س، وجَد الكاتب 
ال�شتخدامات  ذات  ال��ت��ق��ن��ي��ة  اأن 
الع�شكرية  وال���ت���ق���ن���ي���ة  امل�����زدوج�����ة 
ل�شرقة  وال��ب��ق��ي��ة   ،40% ت�شكالن 

حقوق امللكية الفكرية.
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اأن  بعد  اأ�شهر  ثالثة  من  لأك��ر  فيزينجام  ميناء  يف  والبناء 
األقوا  اإذ  مدخله  ال�شيادين،  م��ن  واأغلبهم  املحتجون،  �شد 
على  رزقهم  �شبل  ال�شواحل وحرمانهم من  تاآكل  مب�شوؤولية 

امل�شروع.
تابعة  للبناء  مركبات  املحتجون  منع  الأ���ش��ب��وع،  مطلع  ويف 
لأداين م��ن دخ���ول امل��ي��ن��اء على ال��رغ��م م��ن ���ش��دور اأم���ر من 

املحكمة با�شتئناف العمل، واعتقلت ال�شلطات الكثري منهم.
اأم�س  م�شاء  لل�شركة  مركز  عند  للتجمع  امل��ئ��ات  ذل��ك  ودف��ع 
الأحد وهم يطالبون بالإفراج عن اأحد املحتجزين مما اأدى 
لن�شوب ا�شتباكات مع ال�شرطة وتدمري بع�س مركباتها وفقا 

ملا اأظهرته لقطات تلفزيونية اإخبارية ووثيقة من ال�شرطة.
وقالت ال�شرطة يف وثيقة الق�شية عن الواقعة “جاءوا ومعهم 

•• كوت�صي-رويرتز

يف  اأ���ش��ي��ب��وا  �شرطيا   36 اإىل  ي�شل  م��ا  اإن  م�����ش��وؤول��ون  ق���ال 
الهند حيث  ك��ريال جنوب  ا�شتباكات مع حمتجني يف ولي��ة 
ال�شلطات  احتجزته  �شخ�س  عن  بالإفراج  حمتجون  يطالب 
تنفذه جمموعة  ميناء  تطوير  م�شروع  �شد  خالل مظاهرة 

اأداين بتكلفة 900 مليون دولر.
لأن�شطة  كبري  قلق  م�شدر  املت�شاعدة  الحتجاجات  ومتثل 
تبلغ  التي  اللوج�شتية  واخل��دم��ات  امل��وان��ئ  قطاعي  يف  اأداين 
الطرف  امليناء على  23 مليار دولر. ويعترب موقع  قيمتها 
اجلنوبي للهند عن�شرا حيويا لقتنا�س عمليات من موانئ 
الت�شييد  اأع��م��ال  وتوقفت  و�شريالنكا.  و�شنغافورة  دب��ي  يف 

اأ�شلحة واقتحموا املركز واحتجزوا اأفرادا من ال�شرطة رهائن 
اإذا مل يتم الإف��راج عن املقبو�س عليهم �شي�شرمون  وهددوا 
من  امل��ح��ت��ج��ني  م���ن  وال��ع��دي��د  ال�شرطة”.  م��رك��ز  يف  ال���ن���ار 

امل�شيحيني ويقودهم ق�شاو�شة كاثوليك.
ومن  املحتجني  هاجمت  ال�شرطة  اإن  دي��ن��ي  م�����ش��وؤول  وق���ال 

بينهم الق�شاو�شة.
على  للح�شول  لطلب  ب��ع��د  اأداين  جم��م��وع��ة  ت�شتجب  ومل 

تعقيب الثنني.
وقالت يف وقت �شابق اإن امل�شروع يلتزم بكل القوانني واأ�شارت 
التي  التهامات  ا�شتبعدت  املا�شية  ال�شنوات  يف  درا���ش��ات  اإىل 
هذا  ال��ولي��ة  حكومة  وع��زت  ال�شاحل.  بتاآكل  امل�شروع  تربط 

التاآكل لكوارث طبيعية.

م�سابا من ال�سرطة الهندية يف ا�ستباكات مع حمتجني   36

الأر�س، �شاأنه �شاأن الهواء والأر�س 
وموارد املاء، ه�س، واأن

ب��ف��ر���س قواعد  ت��ق�����ش��ي  احل���اج���ة 
الب�شري  الن�شاط  لإدارة  ج��دي��دة 
ه����ن����اك. وم�����ن ����ش���وء ال���ط���ال���ع اأن 
املناخ  العاملي م�شتحيل يف  الإجماع 

الراهن.
وتابع “اآن الأوان لأوروبا لتتحرك 
وترقى مل�شتوى احلدث. لقد ُكنا يف 
طليعة الأطراف املعنية بالت�شدي 
الأر�����س،  ع��ل��ى  البيئية  ل��ل��م��خ��اوف 

بلَغ   ،2018 ف��ف��ي  و”اأمازون«. 
املدار  يف  ال�شناعية  الأق��م��ار  ع��دد 
2000 قمر. وبنهاية هذا العقد، 
 100 اإىل  ال��ع��دد  ي�شل  اأن  ميكن 
عفاً. ودقت  50 �شِ األف، اأي بزيادة 
ووكالة  الأوروب��ي��ة  الف�شاء  وك��ال��ة 
الف�شاء الأمريكية “نا�شا” جر�س 
الفرط،  ال���ت���ك���ّد����س  م���ن  الإن��������ذار 
وال���ش��ط��دام��ات، وت��راك��م احلطام 

يف الف�شاء.
من  القريب  الف�شاء  اأن  واأ���ش��اف 

•• وا�صنطن-وكاالت

را�شمو�شن،  ف����وغ  اأن����در�����س  ل��ف��ت 
ال�������ش���اب���ق حللف  ال����ع����ام  الأم��������ني 
اأن  اإىل  “ناتو”،  الأطل�شي  �شمال 
ال��غ��زو ال��رو���ش��ي لأوك��ران��ي��ا اأظهر 
اأه��م��ي��ة ال��ف�����ش��اء يف الأم�����ن. ففي 
املا�شي،  ال���ث���اين(  ي���ن���اي���ر)ك���ان���ون 
املواقع  حتديد  جهاز  �شور  ك�شفت 
ال��ت��ي احت�شدت  ال��رو���ش��ي��ة  ل��ل��ق��وات 
الغزو  اأن  الأوكرانية،  عند احلدود 
و���ش��ي��ك. واأث���ن���اء احل����رب، �شمنت 
ال�شناعية  ب��الأق��م��ار  الت�����ش��الت 
الت�شال بني اجلنود على اجلبهة 

وقادتهم.
ق���اذف���ات  ����ش���اع���دت  الأث������ن������اء،  ويف 
بنظام  املُوجَهة  هيمار�س  �شواريخ 
ت��رج��ي��ح كفة  امل����واق����ع يف  حت���دي���د 
لها  و�شمحت  احل��رب،  يف  اأوكرانيا 
الذخرية  م�����ش��ت��ودع��ات  ب��ت��ح��دي��د 

واملدفعية الرو�شية وتدمريها.
واأ�شاف را�شمو�شن، ع�شو املجموعة 
الف�شاء  ل���وك���ال���ة  ال����ش���ت�������ش���اري���ة 
الف�شاء  ل���ش��ت��ك�����ش��اف  الأوروب����ي����ة 
ال��ب�����ش��ري وال��روب��وت��ي، يف م��ق��ال ب� 
الربيطانية  تاميز”  “فاينن�شال 
الكبري  الأول  ال�شراع  هو  ه��ذا  اأن 

ع��وَل فيه اجل��ان��ب��ان بكثافٍة  ال��ذي 
لن  ول��ك��ن��ه  ف�شائية،  ق����درات  ع��ل��ى 

يكون الأخري.
احلرب  يف  الف�شاء  اأهمية  وتعك�س 
اأم�شت  كيف  اأوك��ران��ي��ا  ال��دائ��رة يف 
الأن�������ش���ط���ة يف م���������دارات الأر�������س 
املا�شية،  ال�����ش��ن��وات  ويف  حم��وري��ة. 
ورو�شيا،  املتحدة،  ال��ولي��ات  ع��ززت 
وال�����������ش�����ني، وال�����ه�����ن�����د ق����درات����ه����ا 
تفاقم  وق��ت  ويف  ب��ق��وة.  الف�شائية 
ف��ي��ه ال��ت��وت��ر اجل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي، على 

اأوروبا اللحاق بالركب.
اأم��ني ع��ام ناتو ال�شابق اإىل  واأ���ش��ار 
اأن الوزراء الأوروبيني �شيجتمعون 
باري�س  يف  اجل������اري  الأ����ش���ب���وع  يف 
الف�شاء  برنامج  م�شتقبل  ملناق�شة 
املتوقع  النتائج  “من  الأوروب�����ي.  
قارتنا  اأم��ن  اأن  اإليها،  يخل�شوا  اأن 
وازده����اره����ا ���ش��ي��ع��ولن ع��ل��ى نحٍو 
متزايد على قدرتنا على التحرك 
يف الف�شاء. ولتحقيق هذه الغاية، 
ب��ن��ي��ة حتتية  اإىل  ح��اج��ة  ف��اإن��ن��ا يف 
اآمنة والقدرة على الو�شول ال�شهل 
والآمن والن�شاط الب�شري املُ�شتدام 

يف الف�شاء«.
رو�شيا  اأن  اإىل  ال���ك���ات���ب  ول���ف���ت 
متزايد  ن����ح����ٍو  ع���ل���ى  ت�������ش���ت���ه���دف 

احليوية  امل��دن��ي��ة  التحتية  البنية 
هجمات  ف�����ش��ن��ت  اأوك�����ران�����ي�����ا.  يف 
�شبكة  ع��ل��ى  ُم���ت���ك���ررة  ���ش��اروخ��ي��ة 
حم����ط����ات ال����ط����اق����ة وال���ك���ه���رب���اء 
الأوكرانية. والهدف وا�شح وجلي، 
الإمكان  ق��در  �شعبة  احل��ي��اة  جعل 

على املدنيني يف ال�شتاء.
البنية  اأي�����ش��اً  وا���ش��ت��ه��دف��ت رو���ش��ي��ا 
لتخريب  اأوكرانيا،  خارج  التحتية 
التي  املياه  الأنابيب حتت  خطوط 

حتمل الغاز اإىل اأوروبا.
واأو�شحت مو�شكو اأنها ترى البنية 
م�شروعاً  هدفاً  الأ�شا�شية  التحتية 
يف اأي �شراع. وي�شمل ذلك الأ�شول 
الأوىل  الأي�������ام  ويف  ال��ف�����ش��اء.  يف 
رو����ش���ي���ا هجمات  ���ش��ّن��ت  ل���ل���ح���رب، 
ات�شالت  ُن���ظ���م  ع��ل��ى  ���ش��ي��ربان��ي��ة 

الأقمار ال�شناعية الأوكرانية.
اأجرت اختبارات  ويف العام املا�شي، 
م�شادة لالأقمار ال�شناعة يف مدار 
الأر�������س امل��ن��خ��ف�����س، ف��اأث��ب��ت��ت اأن 
�شربات  تنفيذ  على  القدرة  لديها 

مادية يف الف�شاء اإن �شاءت.
بو�شوح  ال���ت���ه���دي���د  ه�����ذا  وجت���ل���ى 
�شّرَح  ع��ن��دم��ا  امل��ا���ش��ي،  ال�شهر  يف 
امل�شتوى  رف���ي���ع  رو����ش���ي  م�������ش���وؤول 
الأقمار  باأن  املتحدة  الأمم  ملنظمة 

للوليات  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
تكون  اأن  ميكن  وحلفائها  املتحدة 
لهجمات  م�������ش���روع���ة  “اأهدافاً 

انتقامية«.

خماطر احتكار الف�ساء
ت�شرف  ���ش��رورة  را�شمو�شن  واأك���د 
الف�شاء.  يف  ُم�شتقل  ب�شكٍل  اأوروب��ا 
اإيلون  غ���رَد  امل��ا���ش��ي،  ال�شهر  ففي 
“�شبي�س  ���ش��رك��ة  ���ش��اح��ب  م��ا���ش��ك، 
يف  �َشالم”  “خطة  ُمعلناً  اإك�س”، 
بحرمانها  اأي�شاً  وه���دَد  اأوك��ران��ي��ا، 
من الو�شول اإىل اأقمار �شتارلينك 

ال�شناعية ل�شركته.
ه��ذه اخلطة  ُدر  َت�شْ اأن  ك��ان ميكن 
م��ب��ا���ش��رًة م��ن اإح����دى وح����دات بث 
للكرملني،  امل��غ��ل��وط��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
ب��ال��ت��خ��ل��ي عن  ك��ي��ي��ف  ط��ال��ب��ت  اإذ 
اأرا�شيها  م���ن  ك���ب���رية  م�����ش��اح��ات 
ل����رو�����ش����ي����ا والل��������ت��������زام ب���احل���ي���اد 

الع�شكري.
و�شلط تدخل ما�شك يف ال�شيا�شات 
احتكار  خم����اط����ر  ع���ل���ى  ال�������ش���وء 
ت�شمح  اأن  مي��ك��ن  ف���ال  ال���ف�������ش���اء. 
التحتية  بنيتها  بتعري�س  اأوروب����ا 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة ل���ن���زوات الأث����ري����اء اأو 

تغريداتهم.

�سوق اأكرث انفتاحًا
ذلك،  لتفادي  املثلى  الطريقة  اإن 
ي�شغط  اأن  را����ش���م���و����ش���ن،  ح�����ش��ب 
اأج��ل �شوق  القادة الأوروب��ي��ون من 
الف�شاء  يف  وتناف�شاً  انفتاحاً  اأك��ر 
ق���ادرًة  �شركاتنا  ت��ك��ون  اأن  “يجب 
على املناف�شة على قدم امل�شاواة مع 
غريها من ال�شركات، وت�شمن لنا 
اأ�شا�شية  ق���درات  على  نحافظ  اأن 
داخ�����ل ال���ق���ارة الأوروب�����ي�����ة. وه���ذا 
ا�شتك�شاف  لأن  الأهمية  بالغ  اأم��ر 
البتكار،  ع��ج��ل��ة  ي���دف���ع  ال��ف�����ش��اء 
ال��ت��ق��ن��ي��ة، ويخلق  اآف��اق��ن��ا  وي��و���ّش��ع 
بفهمنا  ويرتقي  جديدة،  �شناعات 
ات�شاعه.  ع��ل��ى  ال���ك���ون  يف  مل��ك��ان��ن��ا 
كل  ال�شتك�شاف  ُيحقق  اأن  وميكن 
هذه املنافع فقط اإذا كانت اأن�شطتنا 
اآمنة وُم�شتدامة. والآن، لي�س ثابتاً 

اأن الو�شع كذلك«.

األف قمر   100
اأو����ش���ح ال��ك��ات��ب اأن م����دار الأر�����س 
خلطر  ع��ر���ش��ًة  اأ���ش��ب��ح  املنخف�س 
اأحجامها  تفتاأ  ل  اأج�����ش��ام  تكد�س 
جمموعات  اإط���الق  ب�شبب  ترتفع 
ال�شناعية  الأق���م���ار  م��ن  ع��م��الق��ة 
اإك�س”  “�شبي�س  مثل  �شركات  من 

•• اخلرطوم-وكاالت

ال�شيادة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ن��ائ��ب  اأك����د 
ال�شوداين وقائد قوات الدعم ال�شريع 
حم��م��د ح��م��دان دق��ل��و، اأن���ه ل جمال 
 2018 ث����ورة  ق��ب��ل  م���ا  اإىل  ل��ل��ع��ودة 
وهي احلقبة التي حكم فيها الإخوان 

ال�شودان على مدى ثالثني عاما.
ويف خطاب اأمام جمموعة من قيادات 
انتقد  ال��ب��الد،  يف  الأه��ل��ي��ة  الإدارات 
دقلو التعامل املزدوج مع املتظاهرين 
امل��ط��ال��ب��ني ب��احل��ك��م امل���دين م��ن جهة 
والآخ�����ري�����ن ال���داع���م���ني لإج�������راءات 
من  اأكتوبر  من  والع�شرين  اخلام�س 
والأح����زاب  ال�����ش��اب��ق  ال��ن��ظ��ام  عنا�شر 
اإن هنالك  ق��ائ��ال  م��ع��ه��م،  امل��ت��ح��ال��ف��ة 
الحتجاج  م��ن  مينعون  متظاهرين 

واآخرين تفتح لهم اجل�شور للو�شول 
اإىل الق�شر. وكان دقلو قد اأعلن ب�شكل 
مفاجئ يف اأغ�شط�س ف�شل الإجراءات 
التي اتخذها قائد اجلي�س عبدالفتاح 
والتي   ،2021 اأك��ت��وب��ر  يف  ال��ربه��ان 
اأنهت ال�شراكة التي كانت قائمة بني 
الإطاحة  بعد  والع�شكريني  املدنيني 
بنظام الإخوان بثورة �شعبية يف اأبريل 

.2019
وع��رّب دقلو يف وقت �شابق عن قبوله 
اأعدته  ال����ذي  الن��ت��ق��ايل  ب��ال��د���ش��ت��ور 
والتي  للمحامني  الت�شريية  اللجنة 
ال�شلطة  امل��دن��ي��ني  ت���ويل  ع��ل��ى  تن�س 
ب�شكل كامل خالل الفرة النتقالية 

التي حددت بعامني.
توحيد  ال��د���ش��ت��ور  ب���ن���ود  وت��ت�����ش��م��ن 
النتماءات  م���ن  وت��ن��ق��ي��ت��ه  اجل��ي�����س 

ال�شيا�شة  ع����ن  واإب�����ع�����اده  احل���زب���ي���ة 
القت�شادية  الأن�������ش���ط���ة  وم����زاول����ة 
ال�شتثماري  ال����ت����ج����اري  وال���ع���م���ل 
احلربي  الت�شنيع  اأن�شطة  با�شتثناء 
وامل���ه���م���ات ال��ع�����ش��ك��ري، اإ����ش���اف���ة اإىل 
تفكيك ف�شاد نظام الإخوان، واإطالق 
العدالة،  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ���ش��ام��ل��ة  ع��م��ل��ي��ة 
واملخابرات  ال�شرطة  اأجهزة  واإ�شالح 
والأمن وو�شعها حتت اإ�شراف رئي�س 

الوزراء.
الو�شول  ب�شاأن  التوقعات  وتت�شارب 
ي��ن��ه��ي الأزم�����ة  ���ش��ي��ا���ش��ي  ات���ف���اق  اإىل 
ال�شودان  ي��ع��ي�����ش��ه��ا  ال���ت���ي  احل���ال���ي���ة 
م��ن��ذ اأك���ر م��ن ع���ام، و���ش��ط تباينات 
ك���ب���رية ب���ني امل��دن��ي��ني اأن��ف�����ش��ه��م من 
من  الع�شكري  وامل��ك��ون  وبينهم  جهة 
الأخ����رى. ففي ح��ني ر�شحت  اجل��ه��ة 

ت��ق��اري��ر ت��وق��ي��ع ات��ف��اق ب��ني املدنيني 
الأ�شبوع  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  وال��ع�����ش��ك��ري��ني 
الو�شول  ا���ش��رط اجل��ي�����س  احل����ايل، 
اإىل ت��واف��ق ك��ام��ل ب��ني امل��دن��ي��ني قبل 
توقيع اأي اتفاق، وهو اأمر يبدو بعيدا 
يف ظ��ل رف�����س جل��ان احل���راك وقوى 
لالتفاق  وي�����ش��اري��ة  مي��ي��ن��ي��ة  اأخ�����رى 

املقرح.
والتغيري  احل����ري����ة  ق�����وى  واأك���������دت 
اأن���ه���ا جتري   - امل����رك����زي  امل��ج��ل�����س   -
القوى  خمتلف  مع  م�شاورات  حاليا 
املدين  للتحول  ال��داع��م��ة  ال�شيا�شية 

حول وثيقة التفاق الإطاري.
مقاومة  جل������ان  ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ات  ل���ك���ن 
اخلرطوم اأكدت يف بيان رف�شها دعوة 
والتغيري  احل��ري��ة  ق��وى  لها  قدمتها 
مل��ن��اق�����ش��ة ب���ن���ود الت����ف����اق الإط�������اري، 

“من�شة لت�شوية غري  الذي اعتربته 
تام عن مطالب  تنازل  مقبولة وفيه 
الثورة«. واأعلنت جلان املقاومة عزمها 
الراف�شة  الح���ت���ج���اج���ات  م��وا���ش��ل��ة 
من  والع�شرين  اخلام�س  لإج����راءات 
اأكر من عام  وامل�شتمرة منذ  اأكتوبر 
متظاهرا  اخلمي�س  فيها  قتل  والتي 
اإىل  الآن  لي�شل عدد �شحاياها حتى 

122 �شخ�شا.
ويف اجلانب الآخر توؤكد قوى احلرية 
والتغيري اأن م�شاوراتها مع الأطراف 
بالتحول  امل��ع��ن��ي��ة  الأخ������رى  امل��دن��ي��ة 
لكن  تقدما ملحوظا،  امل��دين حت��دث 
�شريف حممد عثمان القيادي يف قوى 
“�شكاي  ملوقع  قال  والتغيري  احلرية 
ال�شيا�شية  العملية  اإن  عربية”  نيوز 
تواجه الكثري من التحديات، م�شريا 
اإىل اأن م�شودة التفاق ال�شيا�شي التي 
تو�شلوا اإليها تخ�شع حاليا ملناق�شات 
ال�شيا�شية  ال���ق���وى  م���ع  وم�������ش���اورات 

املعنية.
والتغيري  احلرية  اأن  عثمان  واأو�شح 
مل تتلقى حتى الآن ما يفيد بعدم نية 
ال�شق الع�شكري التوقيع على التفاق، 
بعينه  كا�شفا عن عدم حتديد موعد 
اأن  باعتبار  ات��ف��اق  اي  على  للتوقيع 
العملية ال�شيا�شية ل تخ�شع لعملية 
والتطورات  للمتغريات  ب��ل  ريا�شية 

التي ت�شاحبها.
ويف ذات ال�شياق، قال املحلل ال�شحفي 
“�شكاي  مل��وق��ع  ع��ب��دال��ع��ظ��ي��م  ���ش��وق��ي 
من  م��ن��ا���س  ل  اإن�����ه  عربية”  ن���ي���وز 
ال�شيا�شي،  التفاق  نحو  قدما  امل�شي 
بداأت  امل���ن���اورة  ف��ر���ش��ة  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
ت�شيق ب�شكل كبري بفعل عامل الزمن 
الذي بات حا�شما جدا يف ظل تدهور 
الأو����ش���اع الأم��ن��ي��ة والق��ت�����ش��ادي��ة يف 

البالد.

•• اأبوظبي -الفجر:

����ش���م���ن درا������ش�����ات�����ه ح������ول الأم������ن 
ال����دويل والإره�������اب، اأ����ش���در مركز 
وال�شت�شارات  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز 
»تزايد  عنوان  حتت  جديدة  درا�شة 
ملخيمات  الأم����ن����ي����ة  ال����ت����ه����دي����دات 
الإرهاب: “خميم الهول منوذجاً”« 
والتحليل  ب���ال���ع���ر����س  ت����ن����اول����ت 
اآليات  واأهم  املخيم،  داخل  الأو�شاع 
عليه،  ل��ل�����ش��ي��ط��رة  داع�������س  ت��ن��ظ��ي��م 
املحتملة  الأمنية  التهديدات  واأبرز 
لتلك ال�شيطرة على اأمن وا�شتقرار 
الدرا�شة  وبينت  وال��ع��امل.  املنطقة 
التي اأعدها علي بكر، باحث رئي�شي 
ب����وح����دة الإ������ش�����الم ال�����ش��ي��ا���ش��ي يف 
التطرف  خميمات  اأن  “تريندز” 

داع�س  تنظيم  مقاتلي  ُت���وؤوي  التي 
اأخطر  وعوائلهم ت�شكل واح��داً من 
ال��ت��ه��دي��دات الأم��ن��ي��ة ال��ت��ي تواجه 
مكافحة  جهود  وت��ق��ّو���س  املنطقة، 
الإرهاب بها، بالنظر اإىل اأنها متثل 
بيئة خ�شبة لنمو التنظيم وانت�شار 
اأفكاره. وذكرت اأن خميم الهول يعد 
ملخيمات  والأخطر  الأب��رز  النموذج 
التطرف والإرهاب، بالنظر لتزايد 
نفوذ تنظيم داع�س داخله وجناحه 
ب�����ش��ك��ل كبري  ���ش��ي��ط��رت��ه  ب�����ش��ط  يف 
عليه، حتى بات يو�شف باأنه معقل 
داع�س اجلديد يف املنطقة، مبينة اأن 
املخيم ي�شم نحو 56 األف �شخ�س 
ال���ع���امل،  51 ج��ن�����ش��ي��ة ح�����ول  م����ن 
ومي��ث��ل ال��ع��راق��ي��ون م��ن��ه��م اجلزء 
�شخ�س،  األ����ف   28 ب��واق��ع  الأك����رب 

كما اأن %50 من نزلء املخيم من 
الأطفال دون �شن ال� 12 عاماً.

تنظيم  اأن  اإىل  ال��درا���ش��ة  واأ����ش���ارت 
داع���������س ا����ش���ت���خ���دم جم���م���وع���ة من 
املخيم،  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��ي��ط��رة  الآل����ي����ات 
التنظيمي،  وج����وده  ت��ع��زي��ز  وم��ن��ه��ا 
وفر�س  اأف��ك��اره،  ن�شر  يف  والتو�شع 
املخيم،  ق���اط���ن���ي  ع���ل���ى  ق���وان���ي���ن���ه 
وم��ع��اق��ب��ة ك���ل م���ن ي���ع���ار����س ذلك 

بالقتل اأو احلرق.
�شيطرة  ا�شتمرار  اأن  اإىل  وخل�شت 
داع�����س ع��ل��ى خم��ي��م ال��ه��ول يحوله 
اأ�شبح  ب��ع��دم��ا  اإره��اب��ي��ة،  ب����وؤرة  اإىل 
الداع�شي  الفكر  لتعليم  اأك��ادمي��ي��ة 
ون�شره بني اأطفال املخيم؛ ما ميهد 
الإره��اب��ي��ني رمبا  جليل جديد من 
داع�س  من جيل  اأ�شد تطرفاً  يكون 

الو�شع  ه���ذا  اأن  م���وؤك���دة   احل����ايل، 
املخيمات  ت��ل��ك  ت�����ش��ف��ي��ة  ي��ت��ط��ل��ب 
م��ن خ��الل ع��دة خ��ط��وات؛ اأهمها: 
حتّمل  ع��ل��ى  املختلفة  ال����دول  ح���ّث 
مواطنيها  جت�����اه  م�������ش���وؤول���ي���ات���ه���ا 
وال�شماح  املخيمات،  يف  امل��وج��ودي��ن 
ل���ه���م ب����ال����ع����ودة، واإع����������داد ب���رام���ج 
ت��اأه��ي��ل ف��ك��ري��ة واج��ت��م��اع��ي��ة لهم، 
وذل����ك ب��ال��ت��زام��ن م���ع الإ�����ش����راع يف 
حم��اك��م��ة م���ن ث��ب��ت ���ش��ل��وع��ه من 
العنف  ممار�شة  يف  املخيمات  ن��زلء 
تلك  ي�شبق  اأن  وي��ج��ب  والإره������اب، 
وقاية  ب����رام����ج  و����ش���ع  اخل����ط����وات 
ل  ال��ذي��ن  املخيمات  ل��ن��زلء  فكرية 
من  ال��داع�����ش��ي��ة،  الأف��ك��ار  يعتنقون 
اأج����ل ق��ط��ع ال��ط��ري��ق ع��ل��ى داع�س 

لتجنيد عنا�شر جديدة.

وعلينا اأن نكون باملثل يف الف�شاء«.
ال��ن��ات��و �شابقاً  اأم���ني ع���ام  واخ��ت��ت��م 
اأن  اأوروب����ا  “على  ب��ال��ق��ول:  مقاله 
يف  ف�شلنا  ف����اإذا  ب���اجل���راأة.  تتحلى 
الأمنية،  امل���خ���اوف  م���ع  ال��ت��ع��اط��ي 
يف  اأخ��ف��ق��ن��ا  واإذا  ��ع��ف��اً.  ���شُ ف��ن��زي��د 
املجال،  ه����ذا  يف  امل�������ش���اواة  ���ش��م��ان 
ف�شلنا  واإذا  �شوءاً.  موقفنا  �شيزيد 
اآمناً  الف�شائي  ن�شاطنا  ج��ع��ل  يف 
الأجيال  ف�����ش��ت��دف��ع  وُم�������ش���ت���دام���اً، 

املقبلة الثمن«.

فاينن�سال تاميز: اأوكرانيا ك�سفت اأهمية الف�ساء يف احلروب

درا�سة ل� »تريندز« حتّذر من خماطر خميمات التطرف التي توؤوي مقاتلي واأُ�سر تنظيم داع�س

دقلو ينتقد التعامل مع املتظاهرين.. ويقطع الطريق اأمام الإخوان

•• هافانا-اأ ف ب

اأزمة  البلدية الأح��د يف ظل  الكوبيون يف النتخابات  �شّوت 
الت�شويت،  عن  المتناع  اإىل  ودع��وات  م�شتفحلة  اقت�شادية 
لها  تعر�س  ال��ت��ي  “ال�شغوط”  امل��ع��ار���ش��ة  ا�شتنكرت  فيما 
 19،00 مر�شحوها. واأغلقت مراكز القراع عند ال�شاعة 
)00،00 بتوقيت غرينت�س( بتاأخر �شاعة عن املوعد املقرر، 

فيما انطلقت عملية الت�شويت من دون وقوع حوادث.
الت�شويت  وق���ت  مت��دي��د  ق����ّررت  اأن��ه��ا  ال�شلطات  واأو���ش��ح��ت 

ا�شتجابة لطلب من مراكز اقراع وناخبني.
اخلام�شة  ال�شاعة  عند  لالنتخابات  الوطني  املجل�س  واأف��اد 
ع�شرا اأن حواىل 64 % من بني اأكر من ثمانية ماليني 
�شخ�س فوق �شن 16 )من اأ�شل 11،2 مليون ن�شمة( دعوا 
حمليا  مندوبا   12،427 لنتخاب  الق��راع  �شناديق  اإىل 
لل�شلطة ال�شعبية )اأع�شاء املجال�س( من بني نحو 27 األف 
يف  الأي���دي  برفع  ت�شويت  عرب  الناخبون  اختارهم  مر�شح 

جمال�س الأحياء.
واأط��ل��ق��ت احل��ك��وم��ة ح��م��ل��ة دع���اي���ة م��ك��ث��ف��ة ع��ل��ى ال�شبكات 
الجتماعية ويف ال�شحافة والتلفزيون الواقعني حتت �شيطرة 
يقدم مر�شحني  ال��ذي ل  الكوبي احلاكم  ال�شيوعي  احل��زب 
لالنتخابات البلدية لكنه ي�شرف على م�شار القراع. ودعا 
تعد  معار�شة  من�شة  وهو  الدميوقراطي،  التحول  جمل�س 
القانونية،  الو�شائل  البالد من خالل  تغيريات يف  باإحداث 
اأمتنع  تعددية،  “بدون  �شعار  الت�شويت حتت  لالمتناع عن 

عن الت�شويت«. واأو�شح نائب رئي�س املن�شة مانويل كوي�شتا 
لوكالة فران�س بر�س اأن مر�شحها خو�شيه كابريرا “انتخب” 
يف جمل�س بلدية باملا �شوريانو يف �شانتياغو دي كوبا )جنوب 
و”ال�شغط  بالطرد”  يهددونه  “بداأوا  لحقا  لكن  �شرق(، 

عليه كي ين�شحب من املجل�س«.
“منعوا من  املجل�س  اآخرين من  اأن ثالثة مر�شحني  واأّك��د 
قوية  فر�شة  لديهم  لأن  ال�شيا�شية  ال�شرطة  من  امل�شاركة 

للفوز«.
“مرتزقة”  ب��اأن��ه��م  وت��ّت��ه��م احل��ك��وم��ة ال��ك��وب��ي��ة امل��ع��ار���ش��ني 

للوليات املتحدة الأمريكية.
و�شباح الأحد، �شّوت الرئي�س ميغيل دياز-كانيل بعد عودته 
وال�شني،  وتركيا  ورو�شيا  �شملت اجلزائر  ر�شمية  زيارة  من 

اإىل جانب زوجته لي�س كوي�شتا يف باليا غرب هافانا.
وقال لل�شحافة اإن العملية النتخابية ت�شهد على ا�شتقرار 
“اخلناق القت�شادي”  �شيا�شي واجتماعي يف اجلزيرة رغم 

الذي تفر�شه الوليات املتحدة.
انتخابية  اآل��ي��ة  الأوىل يف  ه��ي اخل��ط��وة  الن��ت��خ��اب��ات  وه���ذه 
انتخابات  و�شتنبثق منها   ،1976 العام  �شارية منذ  فريدة 

برملانية عام 2023 وانتخابات رئا�شية نهاية العام.
البلدية  امل��ج��ال�����س  املنتخبون  امل��ج��ال�����س  اأع�����ش��اء  و�شي�شّكل 
ملجال�س  املر�شحني  من  املئة  يف   50 بينهم  من  ويقرحون 
ورئي�س  الدولة  جمل�س  ينتخب  الذي  والربملان  املحافظات 
الدولة. اأما ن�شف املر�شحني املتبقني ف�شتقرحهم املنظمات 

الجتماعية املقربة من احلكومة.

الكوبيون ي�سّوتون يف انتخابات بلدية و�سط اأزمة اقت�سادية 
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وك���ت���ب قريبه  واإخ����وت����ه.  وال���دت���ه 
ال�����ذي مل ي��ك��ن وق����ت احل������ادث يف 
اأوروم���ت�������ش���ي ع��ل��ى امل��ج��م��وع��ة “ل 
الأ�شخا�س  مع  التوا�شل  ميكنني 
اأع���رف  ول   1901 )ال�����ش��ق��ة(  يف 
الباب.  ف��ت��ح  ميكنهم  ل  و���ش��ع��ه��م، 
هناك  ال���ب���اب؟  ك�����ش��ر  ميكنكم  ه��ل 

اأطفال يف الداخل«.

•• بكني-اأ ف ب

ماميايتيمن،  احلفيظ  عبد  فقد 
املنتمي اإىل الأويغور يف �شينجيانغ، 
احلريق  يف  اأق����ارب����ه  م���ن  خ��م�����ش��ة 
ال���ذي اأث����ار م��وج��ة اح��ت��ج��اج��ات يف 
اأن���ح���اء ال�����ش��ني ب���ات ي��خ�����ش��ى على 
ال�شلطات  تقت�س  اأن  م��ن  اث��ره��ا 
الأقلية  واأف�����راد  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  م��ن 

امل�شلمة.
اأ���ش��خ��ا���س حتفهم  ع�����ش��رة  ول���ق���ي 
احلريق  يف  اآخ��رون  ت�شعة  واأ�شيب 
ال����ذي ان���دل���ع يف م��ب��ن��ى ���ش��ك��ن��ي يف 
الإقليمية  العا�شمة  اأوروم��ت�����ش��ي، 
غ����رب  �����ش����م����ال  ل�������ش���ي���ن���ج���ي���ان���غ يف 

ال�شني.
ال���ت���ي وقعت  امل����اأ�����ش����اة  ل���ك���ّن ه�����ذه 
تفاديها  مي���ك���ن  ك�����ان  اخل���م���ي�������س، 
ل����و مل حت����ل ع���م���ل���ي���ات الإغ�������الق 
كوفيد  جائحة  ملكافحة  املفرو�شة 
دون و�شول عنا�شر الإطفاء، وفق 
ال�شبكات  ع��ل��ى  م��ت��داول��ة  ر���ش��ائ��ل 

الجتماعية.

بدورهم  املدينة  يف  م�شوؤولون  اأكد 
الأر�س  على  واأع��م��دة  �شيارات  ب��اأن 

عرقلت مرور عنا�شر الإطفاء.
يف الوقت نف�شه، ظهرت يف مقاطع 
الأ�شخا�س  من  جمموعات  فيديو 
الذين نزلوا اإىل �شوارع اأورومت�شي 
القيود  ه������ذه  ع���ل���ى  ل���الح���ت���ج���اج 
“�شفر  �شيا�شة  املفرو�شة مبوجب 
تنتهجها  التي  ال�شارمة  كوفيد” 
وفاة  عن  بامل�شوؤولية  املتهمة  بكني 

�شحايا احلريق.
احتجاجات  تنّظم  اجلمعة،  ومنذ 
وا�شعة النطاق ووقفات احتجاجية 
اأورومت�شي  يف  ال�شموع  �شوء  على 
وال�����ع�����دي�����د م�����ن امل��������دن ال����ك����ربى 

الأخرى.
عاما(   27( احلفيظ  عبد  اأ�شيب 
امل��ن��ف��ى يف  ح��ال��ي��ا يف  يعي�س  ال����ذي 
من  علم  عندما  ب�شدمة  �شوي�شرا 
هايرني�شاهان  عمته  بوفاة  �شديق 
48 عاما  ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ب��ال��غ��ة 
واأربعة من اأقاربه تراوح اأعمارهم 

بني 4 �شنوات و13 عاما.

لرقابة اأكر �شرامة«.
ال�����ش��اب ف��ق��د الت�شال  وك���ان ه���ذا 
 2017 اأي�����ار-م�����اي�����و  يف  ب��ع��م��ت��ه 
الوا�شعة  بكني  حملة  اأدت  عندما 
احتجاز  اإىل  امل�شلمة  الأقلية  على 
م��ل��ي��ون ف���رد م��ن الأوي���غ���ور ب�شكل 
ومع�شكرات،  ���ش��ج��ون  يف  تع�شفي 
وبع�شهم اأوقف ملجرد التحدث اإىل 

اأقاربه يف اخلارج.
منزل،  رب���ة  “كانت  ب��اك��ي��ا  وروى 
كانت حياتها كلها مكّر�شة لرعاية 

اأطفالها وتربيتهم ب�شكل جيد«.
وتظهر �شورة اأّكد �شحتها ال�شاب، 
اأطفالها  جانب  اإىل  جال�شة  عمته 
الأرب����ع����ة ال�����ش��غ��ار ع��ل��ى اأري���ك���ة يف 

�شالون مزين ب�شكل جميل.
لأتخّيل  اأك��ن  “مل  بحزن  واأ���ش��اف 
اأن���ن���ي ���ش��اأ���ش��م��ع ع���ن اأح��ب��ائ��ي هذه 
الأنباء، بعد خم�س �شنوات. الآن ما 
زلت اأ�شعر باأنني يف حالة �شيئة، ل 

ميكنني التاأقلم” مع ذلك.
ال�شينية  ال�����ش��ل��ط��ات  تك�شف  ومل 
ال��ق��ت��ل��ى يف احلريق.  ه��وي��ات  ب��ع��د 

وق����ال ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س من 
منزله يف زوريخ “ارجتفت اأطرايف 
�شاأتقياأ.  وباأنني  ب��ال��دوار  و�شعرت 

مل اأ�شتطع ت�شديق ذلك«.
من  ك����ب����ري  ج��������زء  اإغ������������الق  ومت 
�شينجيانغ منذ ثالثة اأ�شهر ب�شبب 
ارتفاع عدد الإ�شابات بكوفيد التي 

تزداد يف كل اأنحاء البالد اأي�شا.
تعاين  النائية  املنطقة  ه��ذه  ل��ك��ّن 
اأقلية  ����ش���د  ق���م���ع  ح��م��ل��ة  اأي�������ش���ا 

الأويغور امل�شلمة.
وي��ع��ت��ق��د ع��ب��د احل��ف��ي��ظ اأن اأف����راد 
يتم  مل  ق���ت���ل���وا  ال����ذي����ن  ع���ائ���ل���ت���ه 
لأنهم  املنا�شب  الوقت  يف  اإنقاذهم 
من هذه العرقية ويعي�شون يف حي 
تقطنه اأغلبية اأويغورية يف منطقة 

تيان�شان.
اأث���ق  “لن  وت���اب���ع ع��ب��د احل��ف��ي��ظ 
اإذا  ال�����ش��ي��ن��ي��ة.  اأب����دا يف احل��ك��وم��ة 
احتج الأويغور، �شيخنقونهم حتى 

املوت«.
على  �شُيقب�س  اأن���ه  “اأعتقد  وق���ال 
املتظاهرين و�شيخ�شع )الأويغور( 

•• اوتاوا-اأ ف ب

ا�شراتيجّيتها  ك����ن����دا  ك�����ش��ف��ت 
والدبلوما�شّية  الق���ت�������ش���ادّي���ة 
واملحيط  اآ���ش��ي��ا  ملنطقة  اجل���دي���دة 
مليار   2،3 �����ش��ت  وخ�����شّ ال���ه���ادي، 
دولر  م��ل��ي��ار   1،7( ك��ن��دي  دولر 
ال�شنوات  م����دى  ع��ل��ى  اأم����ريك����ي( 
التي  ل��ل��خ��ّط��ة  امل��ق��ب��ل��ة  اخل���م�������س 
ت��ه��دف اإىل ال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن وط���اأة 

املخاطر التي مُتّثلها ال�شني.
وب���ن���ت ح���ك���وم���ة رئ���ي�������س ال�������وزراء 
ا�شراتيجّيتها  ت�����رودو  ج��ا���ش��نت 
رئي�شّية:  خ��م�����ش��ة  حم������اور  ع���ل���ى 
�شّيما  ول  والأم���ن،  ال�شالم  تعزيز 
حربّية  �شفينة  اإر���ش��ال  طريق  ع��ن 
التجارة  وت���ع���زي���ز  امل��ن��ط��ق��ة  اإىل 
م�شاريع  ودع��������م  وال�����ش����ت����ث����م����ار 
“م�شاعدة دولّية للن�شاء” ومتويل 
وزيادة  امل�شتدامة  التحتّية  الُبنية 

احل�شور الدبلوما�شي الكندي.
الكندّية  اخلارجّية  وزي��رة  وقالت 
ميالين جويل يف بيان اإّن “م�شتقبل 
منطقة املحيطني الهندي والهادي 

هو م�شتقبلنا، فلدينا دور نلعبه يف 
اأن  يجب  الغاية،  ول��ه��ذه  ت�شكيله. 
وموثوًقا”  حقيقًيا  �شريًكا  نكون 

للحلفاء الغربّيني.
“هذه  اأّن  ع�����ل�����ى  و�����������ش����������ّددت 
ر�شالة  ت���ب���ع���ث  ال����ش���رات���ي���ج���ّي���ة 
وا�شحة: كندا موجودة يف املنطقة 
وتهدف  لتبقى”.  م��وج��ودة  وه��ي 
خريطة الطريق هذه اإىل “تعميق 
املحيطني  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ت���زام���ن���ا 
ال�شنوات  خ��الل  وال��ه��ادئ  الهندي 
الع�شر املقبلة، عرب زيادة م�شاهمتنا 

اأع���م���ال جت���ارّي���ة يف ال�����ش��ني، غري 
هي  “وظيفتي  اأّن  اأ���ش��اف��ت  اأّن���ه���ا 
�شرح املخاطر. واأنا اأقول اإّن هناك 
ممار�شة  يف  جيو�شيا�شّية  خماطر 

الأعمال التجارّية يف ال�شني«.
ال�������ش���ي���ن���ي �شي  ال���رئ���ي�������س  وك�������ان 
ال���وزراء  رئي�س  وّب���خ  ق��د  جينبينغ 
الكامريات  عد�شات  اأم���ام  الكندي 
الع�شرين،  جم��م��وع��ة  ق��ّم��ة  خ���الل 
���ش��ج��ال علني غ��ري م��ع��ه��ود من  يف 
العالقات  تعقيد  ي��زي��د  اأن  ���ش��اأن��ه 
البلدين.  ب���ني  اأ����ش���ا����ًش���ا  امل���ت���وّت���رة 

الإقليمَيني”،  والأم���ن  ال�شالم  يف 
وك�شفت  ال��ب��ي��ان.  يف  ج���اء  ح�شبما 
كندا هذه ال�شراتيجّية بعد جولة 
ت��رودو وجويل  اأجراها  املنطقة  يف 
عّدة:  م��وؤمت��رات  �شاركا يف  ال��ل��ذان 
اآ�شيا  قّمة رابطة دول جنوب �شرق 
بكمبوديا،  ب��ن��ه  ب��ن��وم  يف  )اآ���ش��ي��ان( 
بايل  الع�شرين يف  وقمة جمموعة 
التعاون  وم��ن��ت��دى  ب��اإن��دون��ي�����ش��ي��ا، 
القت�شادي لآ�شيا واملحيط الهادي 
)اأبيك( يف بانكوك. يف مقابلة مع 
�شحيفة لبري�س اليومية الناطقة 
بالفرن�شية بالتزامن مع بدء تنفيذ 
جويل  ق��ال��ت  اجل��دي��دة،  ال�شيا�شة 
اإىل  حت��دي��دا  موجهة  الر�شالة  اإن 
التوتر عالقاتها  ي�شود  التي  بكني 
لل�شحيفة  ج��ويل  وقالت  ب��اأوت��اوا. 
اأ�شا�شية يف حقيقة  “هناك م�شكلة 
املعايري  حت�����رم  ل  ال�������ش���ني  اأن 
الدولية حاليا وحتاول تغيريها اأو 

تف�شريها مل�شلحتها اخلا�شة«.
اإّن احل��ك��وم��ة لن  وق��ال��ت ال��وزي��رة 
امل�شورة  ت��ق��دمي  ح����ّد  اإىل  ت��ذه��ب 
ممار�شة  بعدم  الكندّية  لل�شركات 

�شكان  ����ش���رخ���ات  ت�����ش��م��ع  اأخ�������رى، 
حما�شرين بالداخل.

وم�شتخدمي  ال�شهود  بع�س  وق��ال 
امل��ب��ن��ى كانت  اأب����واب  اإن  الإن���رن���ت 

مقفلة.
يف جمموعة حم��ادث��ة، متكن عبد 
احل��ف��ي��ظ م��ن ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأحد 
اإنقاذ  نا�شد اجل��ريان  ال��ذي  اأقاربه 

اإخ����م����اد احل���ري���ق ا���ش��ت��غ��رق ثالث 
اأعاقت  القيود  اأن  ويعتقد  �شاعات 

جهود الإنقاذ.
وتظهر مقاطع فيديو ن�شرت على 
بالكاد  اأن���ه  الجتماعية  ال�شبكات 
ت�����ش��ل ب��ع�����س امل���ي���اه امل��ت��ن��اث��رة من 
�شيارة اإطفاء متوقفة خارج املبنى، 
اإىل النوافذ املحرقة. ويف مقاطع 

لكن تكهنات كثرية عرب الإنرنت 
ت�شري اإىل اأن العدد الفعلي للقتلى 

قد يكون اأعلى.
وت���ظ���ه���ر �����ش����ورة م����ت����داول����ة على 
املتفّحمة،  املبنى  لبقايا  الإن��رن��ت 
نوافذ �شوداء وحمّطمة يف طوابقه 

ال�شتة.
اأن  ر�شمية  اإع���الم  و�شائل  واأف����ادت 

�شحفيون  �شّجله  فيديو  واأظ��ه��ر 
الع�شرين  جم��م��وع��ة  ق��ّم��ة  خ���الل 
وهو  �شي  ب��ايل،  ا�شت�شافتها  التي 
ت�شريب  مّت  ب��ع��دم��ا  ت�����رودو  ي���وّب���خ 
ع���ن حم���ادث���ات عقدها  ت��ف��ا���ش��ي��ل 
ال��زع��ي��م��ان اإىل و���ش��ائ��ل الإع����الم. 
واأث������ار ت������رودو ال���ث���الث���اء م���ع �شي 
يف  ال�����ش��ي��ن��ي  “التدخل”  ق�����ش��ي��ة 
���ش��وؤون م��واط��ن��ني ك��ن��دي��ني بعدما 
اّتهمت اأوتاوا يف الأ�شابيع الأخرية 
اأنظمتها  يف  ب����ال����ت����دخ����ل  ب����ك����ني 

الدميوقراطية والق�شائية.
وبلغت العالقات بني البلدين اأدنى 
م�شتوياتها عندما اأوقفت ال�شلطات 
ال��ك��ن��دّي��ة امل���دي���رة ال��ت��ن��ف��ي��ذّي��ة يف 
 2018 ه��واوي مينغ وانت�شو عام 
بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكّية 

املفرو�شة على اإيران.
ب��ك��ني لح��ق��ا مواطَنني  واع��ت��ق��ل��ت 
مايكل  ه��م��ا  ال�����ش��ني  يف  ك��ن��دي��ني 
�شبافور ومايكل كوفريغ يف خطوة 
اعتربها كثريون انتقامية. واأطلق 
العام  وال���ك���ن���دي���ني  م��ي��ن��غ  �����ش����راح 

املا�شي بعد مفاو�شات �شاّقة.

بعد حريق اأورومت�سي 

الغ�سب واخلوف يهيمنان على الأويغور يف ال�سني

 حكم ب�سجن رئي�س جزر القمر ال�سابق �سامبي مدى احلياة 
•• موروين-اأ ف ب

اأحمد  ال�شابق  القمر  اأم�س الثنني على رئي�س جزر  حكم  
عبد اهلل �شامبي الذي كان يحاكم بتهمة اخليانة العظمى 
بال�شجن مدى احلياة، على ما  الدولة  اأم��ن  اأم��ام حمكمة 
املحكمة اخلا�شة  ه���ذه  وق�����رارات  امل��ح��ك��م��ة.  رئ��ي�����س  اأع��ل��ن 
يف  وجيزة  لفرة  عاما   64 البالغ  �شامبي  وظهر  مربمة. 
اليوم الأول من حماكمته الأ�شبوع املا�شي للتنديد باإجراء 

يعتربه غري عادل، ثم تغيب عن بقية اجلل�شات.
“لقد خان  وقال املدعي العام علي حممد جنيد اخلمي�س 

املهمة التي كلفه بها مواطنو جزر القمر«.
و���ش��ام��ب��ي، امل��ع��ار���س ال��رئ��ي�����ش��ي ل��ل��رئ��ي�����س احل����ايل غزايل 

“املواطنة  برنامج  ف�شيحة  يف  بالتورط  مّتهم  العثماين، 
وكان الرئي�س ال�شابق “2011-2006”  القت�شادية”. 
ال�شفر  ج���وازات  بيع  يتيح   2008 العام  يف  قانونا  اأ���ش��در 

ب�شعر مرتفع ملن ي�شعون للح�شول على اجلن�شية.
ع�شرات  مبوجبه  ُي�شتقبل  ال��ذي  الربنامج  ا�شتخدام  ومت 
ُيعتربون  الذين  اخلليج  دول  من  “البدون”  من  الآلف 
ال��ث��ان��ي��ة يف وط��ن��ه��م واملحرومون  ال��درج��ة  م��واط��ن��ني م��ن 
واُتهم  الدولة.  خزائن  لتعبئة  كو�شيلة  الهوية،  وثائق  من 
وبلغت  ال��ربن��ام��ج.  ه��ذا  اإط���ار  يف  ث���روة  باختال�س  �شامبي 
اخل�شائر التي حلقت باحلكومة جراء ذلك اأكر من 1،8 
مليار يورو، وفقا للمدعي العام، اأي اأكر من الناجت املحلي 
املحيط  يف  ال��واق��ع  الفقري  ال�شغري  لالأرخبيل  الإج��م��ايل 

الهندي. وقال اأحد حمامي الطرف املدين اإريك اإميانويل 
جزر  جن�شية  بيع  يف  احل��ق  فا�شقني  منحوا  “لقد  �شو�شا 
قال  جانبه،  من  لكن  ال�����ش��وداين«.  الفول  نبيع  كما  القمر 
الفرن�شي لوكالة فران�س بر�س جان-جيل  الدفاع  حمامي 
حليمي “مل يعر على اأي اأثر لهذه الأم��وال ومل يكت�شف 

اأي ح�شاب«.
وكان �شامبي الذي يقبع يف احلب�س الحتياطي منذ اأكر 
من اأربع �شنوات، وهي فرة اأطول بكثري من املدة القانونية 
املحددة بثمانية اأ�شهر، ُيحاكم يف الأ�شل بتهمة الف�شاد. ويف 
خيانة  اأن��ه��ا  على  الوقائع  ت�شنيف  اأع��ي��د  اأيلول/�شبتمرب، 
“غري م��وج��ودة يف  ع��ظ��م��ى، وه���ي ج��رمي��ة، وف���ق حليمي، 

قانون جزر القمر«.

مو�سكو ت�ستدعي ال�سفري الرنويجي
 بعد اعتقال رعايا رو�س 

•• مو�صكو-رويرتز

ذكرت وزارة اخلارجية الرو�شية الثنني اأنها ا�شتدعت ال�شفري الرنويجي 
ل���دواف���ع �شيا�شية مل��واط��ن��ني رو�����س بزعم  اإن����ه اع��ت��ق��ال  ب�����ش��اأن م��ا ق��ال��ت 
يف  ال����وزارة  وق��ال��ت  ق��ان��وين.  غ��ري  ب�شكل  م�شرية  ط��ائ��رات  ا�شتخدامهم 
�شيا�شية  لدوافع  كانت  الرو�س  بحق  ال�شادرة  الأحكام  اأن  “لوحظ  بيان 
اأن  اأنباء عن  وت��رددت  والنزيه«.  العادل  الق�شاء  لها مببادئ  ول عالقة 
ال�شلطات الرنويجية اعتقلت العديد من املواطنني الرو�س بعد اأن اأطلقوا 
طائرات م�شرية بالقرب من احلدود بني البلدين عند القطب ال�شمايل 
اأو التقطوا �شورا ملن�شاآت �شرية، فيما تعزز الرنويج الأمن بعد ا�شتباه يف 

تخريب خطوط اأنابيب الغاز نورد �شرمي حتت بحر البلطيق. 
 

كندا تك�سف ا�سرتاتيجية جديدة ملنطقة اآ�سيا واملحيط الهادي 

طرد مئات الفنزويليني من خميم مهاجرين حمطة زابوريجيا ل تزال حتت �سيطرة مو�سكو 
•• مو�صكو-رويرتز

اإنرهودار  مدينة  يف  رو�شيا  عينتها  التي  الإدارة  قالت 
للطاقة  زابوريجيا  حمطة  اإن  الث��ن��ني  اأم�����س  املحتلة  
بعد  وذل��ك  الرو�شية  ال�شيطرة  حت��ت  ت��زال  ل  النووية 
اأن اأ�شار م�شوؤول اأوكراين كبري اإىل اأن القوات الرو�شية 
ت�شتعد للمغادرة. واأ�شافت الإدارة املدعومة من رو�شيا 
الإعالم  “و�شائل  اأن  تيليجرام  املرا�شلة  تطبيق  على 
توا�شل ن�شر الأكاذيب باأن رو�شيا تنوي الن�شحاب من 
اإنرهودار وتغادر )املحطة النووية(. هذه املعلومات غري 
�شحيحة«. ياأتي ذلك غداة ت�شريح رئي�س �شركة الطاقة 
النووية الأوكرانية التي تديرها الدولة والذي قال فيه 
اإن هناك موؤ�شرات على اأن القوات الرو�شية رمبا ت�شتعد 
وال��ت��ي �شيطرت  الأط����راف  امل��رام��ي��ة  املحطة  لإخ���الء 

•• �صيوداد خواري�س-اأ ف ب

400 مهاجر فنزويلي من  ال�شرطة ح��وايل  ط��ردت 
الأول- ت�شرين  ن��ه��اي��ة  م��ن��ذ  يحتلونه  ك��ان��وا  خم��ي��م 
اأكتوبر قبالة احلدود مع الوليات املتحدة يف �شيوداد 
خواري�س يف �شمال املك�شيك على ما اأفاد اأحد �شحافيي 

وكالة فران�س بر�س يف املوقع.
����ش���رط���ة مكافحة  ع��ن��ا���ش��ر  م����ن  ع�������ش���رات  و�����ش����ارك 
العملية  يف  املك�شيكي  الوطني  احلر�س  وم��ن  ال�شغب 
خطر  ب�شبب  ال��ب��دل��ي��������ة  ال�����ش��ل��ط��ات  قررته������ا  ال��ت��ي 
وق��وع ح��رائ��ق. وك��ان ال��دف��اع امل��دين يتخوف م��ن اأن 
املهاجرين ي�شعلون نريانا اأمام خيمهم البال�شتيكية 

اتقاء من الربد.
)ريو  ب��راف��و  ري��و  نهر  �شفة  على  املخيم  اأق��ي��م  وق��د 

عليها يف مار�س اآذار بعد وقت ق�شري من غزوها. وقالت 
هيئة الأركان العامة للقوات امل�شلحة الأوكرانية اليوم 
اأواخ���ر الأ�شبوع  ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة دم��رت  اإن  الثنني 
الرو�شية  الع�شكرية  امل��ع��دات  م��ن  وح���دات  �شت  املا�شي 
قتال  يف  ب��ج��روح  اأ�شيبوا  رو�شيا  جنديا   30 نحو  واإن 
التحقق بعد من  اإن��ره��ودار. ومل يت�شن لرويرز  قرب 
العديد من عمال حمطة  ويعي�س  الأنباء.  �شحة هذه 
التي  القريبة  اإن��ره��ودار  مدينة  يف  النووية  زابوريجيا 
الأي��ام الأوىل للغزو.  الرو�شي منذ  خ�شعت لالحتالل 
وحترك الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني يف �شبتمرب 
وخري�شون  ولوجان�شك  دونيت�شك  مناطق  ل�شم  اأيلول 
اأجزاء  ت�شيطر على  اإنها  التي تقول قواته  وزابوريجيا 
منها. ونددت كييف وحلفاوؤها الغربيون بهذه اخلطوة 

باعتبارها غري قانونية.

احلدود  ي�شكل  ال��ذي  املتحدة(  ال��ولي��ات  يف  غراندي 
املك�شيكية-الأمريكية.

اأكر من �شتة ماليني فنزويلي بالدهم منذ  وغ��ادر 
2015 على ما تفيد اأرق��ام الأمم املتحدة هربا من 
والأزمة  ال�شلطوي  م��ادورو  نيكول�س  الرئي�س  نظام 
الق��ت�����ش��ادي��ة اخل��ان��ق��ة. وي���ح���اول ع���دد ك��ب��ري منهم 
الو�شول اإىل الوليات املتحدة عرب اأمريكا الو�شطى 

واملك�شيك.
الأمن  وزارة  اأعلنت  الأول-اأك��ت��وب��ر،  ت�شرين   13 يف 
يعربون  الذين  الفنزويليني  اأن  الأمريكية  الداخلي 
احلدود الأمريكية بطريقة غري نظامية �شريحلون 
وا�شنطن  وع���دت  امل��ق��اب��ل،  يف  املك�شيك.  اإىل  تلقائيا 
بالهجرة  �شخ�س  األ��ف  ل�24  ي�شمح  برنامج  باعتماد 

بطريقة قانونية من فنزويال مبا�شرة.

اأ�سرتاليا تقل�س م�ستوى التهديد 
بالتعر�س لهجمات اإرهابية 

•• �صيدين-رويرتز

قل�شت اأ�شراليا م�شتوى التهديد بتعر�شها لهجوم اإرهابي  اأم�س الثنني 
اإىل  �شنوات م�شرية  لأول مرة منذ ثماين  “حمتمل”  اإىل  “مرجح”  من 

تراجع خماطر �شن متطرفني هجمات.
2014 ج���راء خماوف  اأ���ش��رال��ي��ا ق��د رف��ع��ت ه��ذا امل�شتوى يف ع��ام  وك��ان��ت 
اأنهم يقاتلون يف اخلارج مع جماعات  من عدد الأ�شراليني الذين ُيعتقد 
اأو  العراق  اإرهابية يف  �شن متطرفني هجمات  واحتمال  مت�شددة  اإ�شالمية 

�شوريا.
ولكن وكالة املخابرات الأمنية الأ�شرالية قالت اإن العوامل التي اأدت اإىل 

هذا امل�شتوى من التهديد مل تعد موجودة اأو موجودة بدرجة اأقل.
“على  لل�شحفيني  اأ�شراليا  لالأمن يف  العام  املدير  بورجي�س  مايك  وقال 
ق��ل عدد  ل��الإره��اب فقد  زال��ت هدفا حمتمال  اأ�شراليا م��ا  اأن  ال��رغ��م م��ن 

املتطرفني الذين لديهم نية �شن هجوم يف الرب«.
ولكن بورجي�س قال اإن هذا التغيري ل يعني اأن جميع التهديدات الإرهابية 

قد مت اإنهاوؤها.
اإره��اب��ي يف  اأن يلقى �شخ�س ما حتفه بيد  املحتمل  ي��زال من  “ل  وا���ش��اف 
اأ�شراليا خالل الثني ع�شر �شهرا القادمة رغم اننا بالطبع )�شنعمل( على 

مدار ال�شاعة ملنع ذلك«.
وقررت حكومة حزب العمال يف ال�شهر املا�شي اإعادة اأربع ن�شاء اأ�شراليات 
ا�شتئناف  ال�����ش��وري��ني يف  ل��الج��ئ��ني  ال��ث��الث��ة ع�شر م��ن خم��ي��م  واأط��ف��ال��ه��ن 

لربنامج مثري للجدل انتقدته املعار�شة الليربالية باأ�شراليا.

ا�ستية: اإ�سرائيل ت�سرق 
املياه اجلوفية الفل�سطينية

•• رام اهلل-وكاالت

“ت�شرق”  اإ���ش��رائ��ي��ل  اإن  ا�شتية،  حممد  الفل�شطيني،  ال����وزراء  رئي�س  ق��ال 
مدنها  داخ���ل  اإىل  وحتولها  الفل�شطينية  اجلوفية  امل��ي��اه  ثلثي  م��ن  اأك���ر 

وم�شتوطناتها.
وذكر ا�شتية اأن “ال�شرقة الإ�شرائيلية تطال 600 مليون مر مكعب من 
فيما  مكعب،  مر  مليون   800 نحو  البالغة  الفل�شطينية  اجلوفية  املياه 

ثلث مياه ال�شفة الغربية يتم ا�شتخدامها داخل اإ�شرائيل«.
مياه  لر   430 الإ�شرائيلي  فيه  ي�شتهلك  ال��ذي  الوقت  يف  اأن��ه  اإىل  ونبه 
املعدل  من  اأق��ل  وهو  فقط،  ل��راً   72 الفل�شطيني  الفرد  ي�شتهلك  يومياً، 

العاملي البالغ 120 لراً يومياً.
الفل�شطينية يف مدينة رام اهلل فعاليات  اإطالق احلكومة  جاء ذلك خالل 
الأمن  “�شعار  فل�شطني حتت  تنظمه  ال��ذي  للمياه  الرابع  العربي  املوؤمتر 
والذي �شيبداأ اأعماله يف  املائي العربي من اأجل احلياة والتنمية وال�شالم”، 

العا�شمة امل�شرية القاهرة الأربعاء القادم.
متهماً  ال�شراع”،  يف  رئي�شي  “مركب  فل�شطني  يف  امل���اء  اإن  ا�شتية  وق���ال 
الأرا�شي  يف  واملياه”  والأر����س  الإن�شان  على  حرباً  “ت�شن  باأنها  اإ�شرائيل 

الفل�شطينية.
ال�شفة  اآب���ار م��ي��اه يف  1967 حفر  ب���داأت بعد ع��ام  اإ���ش��رائ��ي��ل  اأن  واأ���ش��اف 
الغربية اأكر عمقاً من الآبار الفل�شطينية ما اأدى ل�شيطرتها على معظم 
“هذه ال�شرقة اأثرت على حتول منط الزراعة يف  اأن  املياه اجلوفية. وذكر 
اإىل حوايل   6% من  املروية  الأر���س  م�شاحة  انخف�شت  بحيث  فل�شطني، 
%2 من الأرا�شي املزروعة، وحتول املزارعون من زراعة احلم�شيات واملوز 

اإىل زراعة حتتاج كميات اأقل من املياه، مثل التوت الأر�شي وغريه«.
احل�شاد  ا�شراتيجية  تنفذ  الفل�شطينية  احلكومة  اأن  اإىل  ا�شتية  واأ���ش��ار 
املائي، واأطلقت م�شاريع ال�شدود وتعمل على م�شاريع �شخمة لتحلية مياه 
البحر يف غزة، بتمويل من الحت��اد الأوروب��ي وغريه من املانحني. و�شدد 
املائية  مواردها  �شح  بخ�شو�س  حقيقياً  حتدياً  “تواجه  فل�شطني  اأن  على 
اإىل روؤية عربية ا�شراتيجية ب�شاأن ملف املياه  داعياً  وتعر�شها لل�شرقة”، 
و�شرورة احلوار بخ�شو�س احلقوق املائية “من اأجل جتنب حروب قادمة 

�شببها املياه«.

بي  بي  مرا�سل  بكني:   
عن  ي��ع��رف  »مل  ���س��ي 
�سحفي«  اأنه  على  نف�سه 

•• بكني,-اأ ف ب

ال�شينية   اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأّك����دت 
اأم�س الثنني اأن مرا�شل هيئة “بي 
اأوقف  ال���ذي  لورن�س  اإد  �شي”  ب��ي 
خالل عطلة نهاية الأ�شبوع خالل 
تظاهرة يف �شنغهاي مل يعّرف عن 

نف�شه على اأنه �شحفي.
وك�����ان�����ت امل���وؤ����ش�������ش���ة الإع����الم����ي����ة 
ال�شرطة  اأن  اأك�����دت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
مرا�شليها  اأح���د  اأوق��ف��ت  ال�شينية 

و�شربته.
با�شم  الناطق  ليجيان  ج��او  واأك���د 
خالل  ال�شينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
من  “علمنا  ����ش���ح���ف���ي  م�����وؤمت�����ر 
اأنه  ���ش��ل��ط��ات ���ش��ن��غ��ه��اي امل��خ��ت�����ش��ة 
ع���ن نف�شه  ي���ع���ّرف  )امل���را����ش���ل( مل 
على اأنه �شحفي ومل يظهر طوعا 

بطاقة العتماد ال�شحفية«.
وط����ل����ب ال����ن����اط����ق ال�������ش���ي���ن���ي من 
و�شائل العالم الأجنبية “احرام 
والأنظمة  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  ال���ق���وان���ني 
يف  اإقامتهم(  )خ��الل  بها  املعمول 

ال�شني«.
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العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : جيه ان تي لل�شيانة العامه ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 3807418 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد عزيز احلق لت نور نبى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد عزيز احلق لت نور نبى من 16 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد عزيز احلق لت نور نبى من �شريك اإىل مدير

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد عزيز احلق لت نور نبى من 16 % اإىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شيف ال�شالم حممد هارون

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شهيل حممد هارون
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف من�شور حممود حاجى ح�شن املرزوقى

تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ جيه ان تي لل�شيانة العامه ذ.م.م
J N T GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل/ جيه ان تي لل�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
J N T GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل يوم واحد 
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : كال�شي اأرجنمنت�س لتنظيم الفعاليات ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 4397070 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / من�شور احمد على عبداهلل ذيبان من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / من�شور احمد على عبداهلل ذيبان من 90 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / من�شور احمد على عبداهلل ذيبان من �شريك اإىل مدير

 تعديل ن�شب ال�شركاء / من�شور احمد على عبداهلل ذيبان من 90 % اإىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عماد عمر عثمان فليان

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ كال�شي اأرجنمنت�س لتنظيم الفعاليات ذ.م.م
CLASSY ARRANGEMENTS EVENTS ORGANIZING L.L.C

اإىل/ كال�شي اأرجنمنت�س لتنظيم الفعاليات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
CLASSY ARRANGEMENTS EVENTS ORGANIZING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل يوم واحد 
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شكويا كويف �شوب

رخ�شة رقم:CN 1034712 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مهران طلعت حممد حممد %100

تعديل مدير / اإ�شافة مهران طلعت حممد حممد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد طلعت حممد حممد
تعديل وكيل خدمات / حذف خالد حممد عبداهلل زيد النعيمى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شكويا كويف �شوب
SEQUOIA COFFEE SHOP

اإىل/ �شكويا كويف �شوب - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SEQUOIA COFFEE SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : اميزجن �شكاى للتجارة

رخ�شة رقم:CN 2999117 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شورويار ا�شالم ابوالكالم %50

تعديل مدير / اإ�شافة ربيع حممد هورموز على
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ربيع حممد هورموز على %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف املتعر�س فار�س املتعر�س على العفارى
تعديل راأ�س املال / من 35000 اإىل 100000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ اميزجن �شكاى للتجارة

AMAZING SKY TRADING
اإىل/ امينج �شكاى للتجارة ذ.م.م

 AMAZING SKY TRADING L.L.C
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : توب واي لتجارة املفرو�شات والديكور ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 2338820 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة ليلى فان

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ليلى فان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نوره �شان�شان يوندا

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ليلى فان
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ توب واي لتجارة املفرو�شات والديكور ذ.م.م

TOP WAY DECOR AND FURNITURE TRADING L.L.C L.L.C
اإىل / توب واي لتجارة املفرو�شات والديكور - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

TOP WAY DECOR AND FURNITURE TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ا�شتوديو زووم لين

رخ�شة رقم:CN 2844576 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد �شاليم الدين حممد موؤمن احلق %100

تعديل مدير / اإ�شافة حممد �شاليم الدين حممد موؤمن احلق

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد مبارك �شيف على ال�شاحلى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ا�شتوديو زووم لين

ZOOM LINE STUDIO

اإىل/ �شتوديو اجلاماي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

AL JAAMAY STUDIO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ام اي ام تيك للتجارة العامة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 4244972 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة حممود عدنان امل�شرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممود عدنان امل�شرى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممود عدنان امل�شرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خليفه غامن جمعه خليفه الرميثى
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ام اي ام تيك للتجارة العامة ذ.م.م
M E M TECH GENERAL TRADING L.L.C

اإىل/ ام اي ام تيك للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
MEM TECH GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
لل�شيانه  التاجي  ال�شفري   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1300557 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل نوع رخ�شة / من جتارية اإىل حرفية

تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شفري التاجي لل�شيانه العامة ذ.م.م
ALSAFEER ALTAJI GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل / ال�شفري التاجي لأعمال تبليط الر�شيات واجلدران ذ.م.م
ALSAFEER ALTAJI FLOORS & WALLS WORK L.L.C.

اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية  فعلى كل من له حق 
القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
املدة حيث �شت�شتكمل  انق�شاء هذه  اأو دعوى بعد  اأي حق  غري م�شوؤولة عن 

الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ال�شركة النموذجية ل�شيانة 

املباين ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1019870 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شركة النموذجية ل�شيانة املباين ذ.م.م

MODEL BUILDING MAINTENANCE L.L.C

اإىل/ ايه جي فا�شيليتيز �شوليو�شنز ل�شيانة املباين ذ.م.م

AG FACILITIES SOLUTIONS BUILDINGS MAINTENANCE L.L.C

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

القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 

املدة حيث �شت�شتكمل  انق�شاء هذه  اأو دعوى بعد  اأي حق  غري م�شوؤولة عن 

الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

 اإعـــلن �شطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة �شاب انرنا�شيونال ميدل 
بطلب  تقدمت  قد  ال�شويد(  )اجلن�شية:  بي  ايه  اكتيبولج  اي�شت 
�س.ب:  )العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب 
1062٨7- �شارع الكرامة- غرب 1-59 ق طابق 1907 بناية/ ايالند 
بروبرتي هولدينج ذ.م.م- اأبوظبي �س.ب:1062٨7( واملقيدة حتت 
وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )1763( رقم 
ال�شركات  �شاأن  ل�شنة 2015 يف  القانون الحتادي رقم )2(  لحكام 
2010م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية 
املن�شاآت  دليل اجراءات الرخي�س لفروع ومكاتب  اعتماد  �شاأن  يف 
ال�شادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة 
ا�شحاب احلق يف العرا�س ان يتقدموا باعرا�شهم اىل الوزارة 
التايل:  العنوان  على  الن�شر  تاريخ  من  �شهر  يتجاوز  ل  ميعاد  يف 
وزارة القت�شاد اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.

 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

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

ال�شم التجاري:نوميني�شون لال�شتثمار العقاري - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
مبنى  ع�شر  اخلام�س   15 ال�شلم  �شعبة   - ال�شناعية  ال�شركة:املنطقة  عنوان 

ال�شيد علي �شعيد را�شد �شعيد واخرين
CN 4353389 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�شركة وت�شفية  حل   -  1

ال�شريبية  وال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  ال�شادة/احلزم  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/2/11  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   -
العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

بالرقم:2250027638 - تاريخ التعديل:2022/11/28
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الهدف 

CN لزراعة النباتات رخ�شة رقم:3917948 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اعلن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  768/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 373/2022 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )21742 درهم( 
�شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ:عائ�شة خليفة حميد خليفة ال�شام�شي - واخرون 
التليفون  رق���م   -  34 ف��ي��ال   -  281 منطقة   -  88 ���ش��ارع   - الوىل  اخل��وان��ي��ج  منطقة   - دب���ي  ام����ارة   - الم�����ارات  :ع��ن��وان��ه��ا  ع��ن��وان��ه 
عبداهلل  وميثله:من�شور   -   legal@alinsaf.ae:الكروين بريد   - رقم:4685094468  مكاين   -  971506554484

حممد احمد الزرعوين
املطلوب اإعالنه : علياء ح�شن �شامل ال�شام�شي 

عنوانه :المارات - امارة دبي - مدينة دبي - املزهر 2 - �شارع 35 ب - منطقة 263 - فيال 13 - رقم التلفون:971506535854 
oa_alshamsi@hotmail.com - 4499493949:رقم مكاين -

مو�شوع الإعالن:اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2022/12/7 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
http:// الإلكروين الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�شركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 

20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل  وعلى  املدنية  الإجراءات  قانون  من   301
�شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 
على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :1- ح�شة �شلطان خليفة حميد 
خليفة ال�شام�شي - يف الر�س وما عليها من بناء - رقم الر�س 1500 - املنطقة ابوهيل - م�شاحة احل�شة 1.88 مر مربع - قيمة 
احل�شة:16.194/33 درهم - 2-ح�شة عبيد خليفة حميد ال�شام�شي - يف الر�س وما عليها من بناء - رقم الر�س 1500 - املنطقة 
ابوهيل - م�شاحة احل�شة 1.88 مر مربع - قيمة احل�شة:16.194/33 درهم   - 3- ح�شة بخيتة حممد عبيد الغاوي - يف الر�س 
وما عليها من بناء - رقم الر�س 1500 - املنطقة ابوهيل - م�شاحة احل�شة 1.22 مر مربع - قيمة احل�شة:10.509/09 درهم 
- 4- ح�شة حمدة خليفة حميد ال�شام�شي - يف الر�س وما عليها من بناء - رقم الر�س 1500 - املنطقة ابوهيل - م�شاحة احل�شة 
0.94 مر مربع - قيمة احل�شة:8.097/17 درهم - 5- ح�شة عائ�شة خليفة حميد خليفة ال�شام�شي - يف الر�س وما عليها من 
بناء - رقم الر�س 1500 - املنطقة ابوهيل - م�شاحة احل�شة 0.94 مر مربع - قيمة احل�شة:8.097/17 درهم 6- ح�شة امنه 
خليفة حميد خليفة ال�شام�شي - يف الر�س وما عليها من بناء - رقم الر�س 1500 - املنطقة ابوهيل - م�شاحة احل�شة 0.94 مر 
مربع - قيمة احل�شة:8.097/17 درهم  - 7- ح�شة وفاء خليفة حميد خليفة ال�شام�شي - يف الر�س وما عليها من بناء - رقم الر�س 
8- ح�شة موزة خليفة حميد  0.93 مر مربع - قيمة احل�شة:8.011/03 درهم  -  1500 - املنطقة ابوهيل - م�شاحة احل�شة 
خليفة ال�شام�شي - يف الر�س وما عليها من بناء - رقم الر�س 1500 - املنطقة ابوهيل - م�شاحة احل�شة 0.94 مر مربع - قيمة 

احل�شة:8.097/17 درهم مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اإنذار عديل بالن�شر

)2022/151889(
املنذر / �شركة مانكون اأي �شي ام للمقاولت ذ م م 
املنذر اليها /1 باىل بيلدرز اند ديفيلوبرز ليمتدد

رقم املحرر/ 374470/1/2022
هذا  مبوجب  نخطركم  امل��ن��ذره(   ( لل�شركة  القانونيون  امل�شت�شارون  املحامون  ب�شفتنا  فاننا 
النذار ب�شرورة التي : ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )1،185،260.85 درهم ) فقط مليون 
ومائة وخم�شة وثمانون الف ومائتني و�شتون درهم وخم�شة وثمانون فل�س ) فقط قيمة املبالغ 
املر�شدة يف ذمتها يف موعد غايته خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالمها لهذا النذار وذلك مقابل 
ماقامت به املنذرة من تاريخ ا�شتالمها لهذ الإنذار وذلك مقابل ما قامت به املنذرة من اعمال 
مقاولة ل�شاحلها وال�شتظر املنذرة اىل اللجوء للق�شاء ل�شتيفاء حقها مع حفظ كافة حقوقها 
الأخرى من تعوي�س وفائدة قانونية مبا يعادل 12% وخالفة وما ي�شتجد من حقوق بالإ�شافة 

اىل الر�شوم وامل�شاريف مع حفظ كافة احلقوق القانونية الأخرى للمنذرة ولأجل العلم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197
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)جزئي( جتاري   AJCAPCIPOR2022 /0000835 يف  الدعوى رقم االإ�شتئناف

بالن�شر 
امل�شتاأنف �شده : نيهال خان كمال بلدي  - عنوانه : عجمان - الرا�شدية - برج عجمان ون ، برج 

5034975831 املكاين  الرقم   2106 �شقة   ،  2
ليكن معلوما لديك اأن امل�شتاأنف : موؤ�ش�شة عقارات عجمان )عقار( / وميثلها ال�شيد/ غالب جابر 
-  قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بتاريخ .../..../...20 ، يف الدعوى الإبتدائية رقم 0000835/

)جزئي( جتاري   - املدنية  الإ�شتئنافية  املحكمة   AJCAPCIPOR2022
فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�شاء ...... يوم ....... 
املوافق 2022/11/29 ال�شاعة 10.30 �شباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم 

ح�شورك او ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�شائية 
عمر را�شد املهريي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
)جزئي( جتاري   AJCAPCIPOR2022 /0000829 يف  الدعوى رقم االإ�شتئناف

بالن�شر 
امل�شتاأنف �شده : جميلة ح�شني

عنوانه : عجمان - م�شريف ، لوؤلوؤة عجمان ، برج B5 ، �شقة رقم مكاين 4587932158
ليكن معلوما لديك اأن امل�شتاأنف : موؤ�ش�شة عقارات عجمان )عقار( / وميثلها ال�شيد/ غالب جابر 
-  قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بتاريخ .../..../...20 ، يف الدعوى الإبتدائية رقم 0000829/

)جزئي( جتاري   - املدنية  الإ�شتئنافية  املحكمة   AJCAPCIPOR2022
فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�شاء ...... يوم ....... 
9.00 �شباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم  ال�شاعة   2022/11/29 املوافق 

ح�شورك او ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�شائية 
عمر را�شد املهريي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

 املو�شوع / االأ�شماء
تعلن دائرة حماكم را�س اخليمة بان املدعو/ خلف عبداهلل احمد 
�شاهني احلمادي - تقدم بطلب تغيري املقطع الأول ل�شم ابنته 
العنود   / التغيري  بعد  ا�شمها  ليكون  )العنود(  اىل  )عنود(  من 
خلف عبداهلل احمد احلمادي ،  وان من له م�شلحة يف العرا�س 
ان يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ العالن امام ق�شم 

ال�شهادات يف حمكمة را�س اخليمة.
قا�شي حمكمة را�س اخليمة االبتدائية
عبداللطيف احمد القوين 

       حكومة  را�س اخليمة      
اإدارة اخلدمات املجتمعية

70349

يرجى االت�سال علىلإعالناتكم يف 

هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae



الثالثاء   29  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13710  
Tuesday   29    November    2022   -  Issue No 13710

13

عربي ودويل

ت�ساعف الحتجاجات �سد �سيا�سة »�سفر كوفيد« يف ال�سني 
•• بكني-اأ ف ب

الإغالق  �شد  احتجاجات  اندلعت 
الأحد يف �شنغهاي وبع�س جامعات 
اأخ��رى، حيث  بكني وم��دن �شينية 
�شيا�شة  م����ن  ال����ش���ت���ي���اء  ي���ت���زاي���د 
التي  ال�����ش��ارم��ة  كوفيد”  “�شفر 
تفر�شها �شلطات البالد منذ نحو 

ثالث �شنوات.
تظاهر مئات ال�شخا�س بعد ظهر 
الحد يف و�شط �شنغهاي �شامتني 
يف  بي�شاء،  اأوراًق�����ا  يحملون  وه��م 
لالحتجاج  رم��زا  اأ�شبحت  خطوة 
وورودا  ال�����ش��ني،  يف  ال��رق��اب��ة  على 
م����ن مفارق  ع�����دد  ع���ن���د  ب���ي�������ش���اء 
ال�شرطة  ت�شل  اأن  ق��ب��ل  ال��ط��رق، 
�شاهد  بح�شب  بتفريقهم،  وت��ق��وم 

طلب عدم الك�شف عن هويته.
ويف اليوم ال�شابق، خرجت تظاهرة 
اأخرى يف امل�شاء. يظهر يف ت�شجيل 
وا�شع  ب�شكل  ت��داول��ه  ي��ت��م  ف��ي��دي��و 
على الإنرنت متظاهرون يف مكان 
حددت وكالة فران�س بر�س موقعه 
اجل���غ���رايف يف ���ش��ارع ول��وم��وك��ي يف 
و����ش���ط ���ش��ن��غ��ه��اي، وه����م ي�����رددون 
ه���ت���اف���ات ت��ط��ال��ب ال��رئ��ي�����س �شي 
وتهاجم  جينبينغ ب”ال�شتقالة” 
احل�����زب ال�����ش��ي��وع��ي ال�����ش��ي��ن��ي، يف 
للرئي�س  ع����داء  ع���ن  ن����ادر  ت��ع��ب��ري 
القت�شادية  العا�شمة  يف  والنظام 
الغالق  فر�س  مت  وال��ت��ي  للبالد 

عليها منذ �شهرين.
اآخ��ر نقله �شاهد  يف مقطع فيديو 
ب��ر���س، يظهر  ف��ران�����س  اإىل  ع��ي��ان 
اأ����ش���خ���ا����س وه������م ي���ت���ج���م���ع���ون يف 
ل��ت��ك��رمي ع�شرة  ���ش��ن��غ��ه��اي  و����ش���ط 
اأ����ش���خ���ا����س ق���ت���ل���وا يف ح����ري����ق يف 

•• بغداد-وكاالت

و�شط ت�شاعد الهجمات الإيرانية 
وال��رك��ي��ة م��دف��ع��ي��ا وج��وي��ا على 
بالجتياح  وال���ت���ل���وي���ح  اأرا����ش���ي���ه 
البدء  ال��ع��راق  يعتزم  لها،  ال��ربي 
ب��اإع��داد خطة لإع���ادة ن�شر قواته 
ال�شمالية  ال���ب���الد  ح�����دود  ع��ل��ى 
وال�����ش��رق��ي��ة م���ع ك���ل م���ن اإي�����ران 

وتركيا.
وموؤخرا قالت احلكومة العراقية 
للمجل�س  اج��ت��م��اع  ب��ع��د  ب��ي��ان  يف 
اإنها  ال�����وزاري ل��الأم��ن ال��وط��ن��ي، 
“و�شع خطة لإع��ادة ن�شر  ق��ررت 
ق����وات احل�����دود ال��ع��راق��ي��ة مل�شك 
اخل������ط ال�������ش���ف���ري ع���ل���ى ط���ول 
وتركيا”،  اإي�������ران  م���ع  احل������دود 
اخل����ط����ة  ه���������ذه  اأن  م�������ش���ي���ف���ة 
حكومة  مع  “بالتن�شيق  �شتو�شع 
اإق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان ال��ع��راق ووزارة 

الب�شمركة«.
وي��رى خ��رباء ومراقبون يف هذا 
ال���ق���رار خ���ط���وة ����ش���روري���ة لكبح 
ال��ت��م��ادي الإي�����راين وال���رك���ي يف 
ا�شتباحة ال�شيادة العراقية، فيما 
يحذر اآخرون من اأن هذه اخلطة 
وال�شعاب،  ب��امل��ح��اذي��ر  حم��ف��وف��ة 
بعد  فيما  يتطور  ق��د  الأم���ر  واأن 
اجلي�س  ب��ني  مبا�شر  ���ش��دام  اإىل 
ال��ع��راق��ي وال���ق���وات الإي��ران��ي��ة اأو 
جماعات  وب��ني  بينه  اأو  الركية، 
والإيرانية  ال��رك��ي��ة  امل��ع��ار���ش��ة 

املتواجدة على اأرا�شي العراق.
اأخ��رى، ينبه حمللون  ومن جهة 
اإىل ما قد تفجره اإعادة النت�شار 
ال��ع�����ش��ك��ري ال���ع���راق���ي ه�����ذه من 
الب�شمركة  ق��وات  بني  ح�شا�شيات 

الك�سف عن القيمة املرتاكمة 
لالأ�سلحة الأمريكية اإىل تايوان

•• وا�صنطن-وكاالت

ذكرت �شحيفة وول �شريت جورنال الأمريكية، اأن القيمة املراكمة لتوريد 
اأ�شلحة اأمريكية اإىل تايوان تقرب من 19 مليار دولر، و�شط خماوف من 

اأن ال�شراع يف اأوكرانيا قد يوؤخر جهود ت�شليح اجلزيرة.
القيمة  اإن  ال��ق��ول  ال�شحيفة  ع��ن  ل��الأن��ب��اء  ب��ل��وم��ربغ  وك��ال��ة  اأم�����س  ونقلت 
الأول  -ك��ان��ون  دي�شمرب  يف  دولر،  مليار   14 من  اأك��ر  ارتفعت  املراكمة 
عام  الأول  -ك��ان��ون  دي�شمرب  يف  اأم���را  امل��راك��م��ة  القيمة  وت�شمل  امل��ا���ش��ي. 
وطلب  للدبابات،  م�شادة  جافلني  �شواريخ   208 على  للح�شول   2015
اآخر منف�شل يف الوقت نف�شه للح�شول على 215 �شاروخ �شتينغر �شطح-
لل�شحيفة  وفقاً  تايوان،  اإىل  ال�شواريخ  هذه  من  اأي  ت�شليم  يتم  ومل  جو. 
نقاًل عن م�شادر يف الكونغر�س الأمريكي. وتهدف عمليات ت�شليم الأ�شلحة 

الأمريكية اإىل تايوان اإىل م�شاعدتها يف ردع اأي غزو من جانب ال�شني.
وقالت �شابرينا �شينغ، وهي متحدثة با�شم البنتاغون، يف بيان لل�شحيفة: 
“ن�شتمر يف العمل بجد لتزويد تايوان بقدرات ب�شكل �شريع قدر الإمكان، 
بينما نقوم اأي�شاً بالتاأكد من اأن اأوكرانيا ت�شتطيع الدفاع عن نف�شها �شد 

العدوان الرو�شي«.

طالبان باك�ستان تعلن انتهاء وقف اإطالق النار 
•• ا�صالم اباد-اأ ف ب

اأعلنت حركة طالبان باك�شتان الثنني اإلغاء اتفاق ه�س لوقف اإطالق النار 
ب�شن  مقاتليها  واأم���رت  يونيو  ح��زي��ران  يف  احلكومة  مع  اإليه  التو�شل  مت 
تلك  منف�شلة عن  الأفغانية  اأن طالبان  ورغ��م  ال��ب��الد.  اأن��ح��اء  يف  هجمات 
احلركة  وتتحّمل  ذات���ه.  الفكر  تت�شاركان  احلركتني  اأن  اإل  الباك�شتانية، 
باك�شتان  اأنحاء  القتلى يف  و�شقوط مئات  الهجمات  امل�شوؤولية عن ع�شرات 

منذ ظهرت عام 2007.
يف  املجاهدين  �شد  الع�شكرية  العمليات  تتوا�شل  “بينما  بيانها  يف  وقالت 
يف  ممكنا  ذل��ك  ك��ان  اأينما  هجمات  �شن  عليكم  يتوجب  املناطق..  خمتلف 
اأنحاء البالد«. و�شيطرت حركة طالبان باك�شتان على م�شاحات وا�شعة من 
احلزام القبلي يف باك�شتان ملدة طويلة اإذ فر�شت تطبيق ن�شخة م�شددة من 
ال�شريعة الإ�شالمية. وبينما مت طرد معظم مقاتليها من باك�شتان ودفعهم 
للتوجه اإىل اأفغان�شتان املجاورة منذ العام 2010، اإل اأنهم باتوا يف موقع 

قوة منذ عودة طالبان الأفغانية اإىل ال�شلطة يف كابول.
الباك�شتانية يف  ال��ن��ار م��ع احل��ك��وم��ة  اإط���الق  وات��ف��ق��ت احل��رك��ة على وق��ف 
حزيران/يونيو لكن الطرفني �شددا مرارا على اأنه مت جتاهل الهدنة بينما 

اندلعت مواجهات عديدة.

واأظ�����ه�����رت م���ق���اط���ع ف���ي���دي���و على 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  ���ش��ب��ك��ات 
وقفة احتجاجية �شخمة يف معهد 
)�شرق(  ن��اجن��ي��ن��غ  يف  الت�����ش��الت 
وجت��م��ع��ات ���ش��غ��رية يف ���ش��ي��ان، يف 
وقوانغت�شو  )و������ش�����ط(،  ووه�������ان 
)جنوب(، لكن وكالة فران�س بر�س 
مل تتمكن من التحقق من �شحة 

هذه ال�شور.
امل����ت����ع����ل����ق  ال������و�������ش������م  ح�����ظ�����ر  مت 
بالحتجاجات على من�شة “ويبو” 
وحذف مقاطع الفيديو احل�شا�شة 

من مواقع �شينية.
ال�شيا�شة ال�شارمة ملكافحة  وتثري 
متزايدا  ا�شتياء  كوفيد-19  وب��اء 
تظاهرات  وج�������رت  ال�������ش���ني.  يف 
اأعمال  بع�شها  تخللت  م��ت��ف��رق��ة 
الأيام  امل���دن يف  ع��دد م��ن  عنف يف 
اأك���رب  الأخ��������رية، مب���ا يف ذل����ك يف 
العامل  يف  اآي��ف��ون  لهواتف  م�شنع 
ت�شنغت�شو  م��دي��ن��ة  و���ش��ط  يف  ي��ق��ع 
“فوك�شكون”  ����ش���رك���ة  ومت���ل���ك���ه 

التايوانية العمالقة.
وع����ل����ى ال�����رغ�����م م�����ن ال���ل���ق���اح���ات 
ال��ع��دي��دة امل��ت��اح��ة وخ��الف��ا للدول 
الأخ���������رى يف ال�����ع�����امل، م����ا زال����ت 
ال�شني تفر�س اإجراءات عزل فور 
ظهور اإ�شابات مبا فيها حجر على 
يف  باملر�س  اإ�شابتهم  تثبت  الذين 
اآر”  “بي �شي  م��راك��ز، واخ��ت��ب��ارات 
اإىل الأماكن  �شبه يومية للدخول 

العامة.
 36506 ال�شني  �شّجلت  الأح��د، 
قيا�شي  رق��م  وه��و  بكوفيد،  اإ�شابة 
اأن  لو  حتى  اجلائحة،  بداية  منذ 
لبلد  بالن�شبة  �شئيل  ال��رق��م  ه��ذا 

كال�شني يعد 1،4 مليار ن�شمة.

)غرب  �شينجيانغ  يف  اأوروم��ت�����ش��ي 
النرنت  رواد  ويتناقل  ال�شني(. 
التوا�شل  �شبكات  على  من�شورات 
الج��ت��م��اع��ي يف ال�����ش��ني ت��وؤك��د اأن 
اإج��راءات مكافحة كوفيد اأدت اإىل 
و�شول  بطاأت  لأنها  املاأ�شاة  تفاقم 

امل�شاعدة.
����ش���رح ���ش��خ�����س ����ش���ارك يف واح���د 
م��ن ال��ت��ج��م��ع��ات الح��ت��ج��اج��ي��ة يف 
ب��ر���س طالبا  ل��ف��ران�����س  ���ش��ن��غ��ه��اي 
اإن������ه و�شل  ك�����ش��ف ه���وي���ت���ه  ع�����دم 
حوايل ال�شاعة الثانية �شباحا اإىل 

التجمع.
اإن  ال�������ش�������اه���د   وق�����������������ال ه��������������������ذا 
الأ�����ش����خ����ا�����س  م�����ن  “جمموعة 
على  ورودا  و����ش���ع���وا  احل���زي���ن���ني 

وان�شمت اإليها ن�شاء اأخريات.
الن�شيد  “اأدينا  ال�شاهد  واأ���ش��اف 
وهتفنا  الأمم��ي��ة  ون�شيد  الوطني 
لختبارات  ل  �شتنت�شر،  “احلرية 
ال� بي �شي اآر” نريد طعاماً “، “ ل 

لالإغالق، نريد احلرية ».
ت����داول م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و على  ومت 
الإن�����رن�����ت ت��ظ��ه��ر ح�������ش���دا اأم�����ام 
ي���ل���ت���ف حول  م���ط���ع���م اجل����ام����ع����ة، 
متحدث ي�شرخ قائاًل “اإنها لي�شت 
حياة طبيعية، لقد �شئمنا، حياتنا 

مل تكن كذلك من قبل!«.
وب����ني م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و اآخ�����ر يبدو 
نف�شه طالباً  املوقع  األتقط يف  اأن��ه 
“الدميوقراطية  ي��ه��ت��ف��ون  وه���م 
القانون، حرية التعبري”،  و�شيادة 

جمموعة  ك��ان��ت  بينما  ال��ر���ش��ي��ف 
اأخرى تردد هتافات«.

ال�شدامات  “بع�س  اأن  اأ����ش���اف 
عام  ب�شكل  ل��ك��ن  وق��ع��ت  امل���ح���دودة 
بتح�شر”،  ال�����ش��رط��ة  ت�����ش��رف��ت 
اقتادت  “ال�شرطة  اأن  م��و���ش��ح��ا 

�شخ�شني لأ�شباب جمهولة«.
و300  مئتي  م��اب��ني  تظاهر  كما 
ت�شينغهوا  ج���ام���ع���ة  م����ن  ط���ال���ب 
املرموقة يف بكني الأح��د، وف��ق ما 
بر�س  فران�س  لوكالة  �شاهد  ذك��ر 
و�شور ن�شرت على مواقع التوا�شل 

الجتماعي.
ال�شاعة  اإن����ه ع��ن��د  ال�����ش��اه��د  وق����ال 
بداأت  غ(،  ت   03،30(  11،30
بي�شاء  ورق�������ة  رف������ع  يف  ط���ال���ب���ة 

لكن ���ش��رع��ان م��ا مت��ت اإزال��ت��ه من 
الإنرنت.

احتجاجية يف  وق��ف��ة  ُن��ظ��م��ت  ك��م��ا 
امل����ج����اورة جلامعة  ب��ك��ني  ج��ام��ع��ة 
حريق  �شحايا  لتكرمي  ت�شينغهوا 
اأوروم��ت�����ش��ي. ب���داأ امل��ت��ظ��اه��رون يف 
قرابة  ال�����ش��ب��ت  م�������ش���اء  ال��ت��ج��م��ع 
م��ن��ت�����ش��ف ال���ل���ي���ل داخ�������ل احل����رم 
اجل��ام��ع��ي، وب��ل��غ احل�����ش��د م���ا بني 
بح�شب  ���ش��خ�����س،  و200   100

اأحد الطالب امل�شاركني.
وقال “�شمعت اأ�شخا�شاً ي�شرخون 
نعم  ك���وف���ي���د،  لخ����ت����ب����ارات  ل   “
�شوراً  ي��ع��ر���س  “ وه����و  ل��ل��ح��ري��ة 
ل��وك��ال��ة فران�س  وم��ق��اط��ع ف��ي��دي��و 

بر�س توؤكد اأقواله.

�شيا�شية من كال الطرفني، اإيران 
ت�شوية  اإىل  وال���ل���ج���وء  وت���رك���ي���ا، 
من  للحد  امل��ع��ار���ش��ة  م��ع  �شلمية 
املناه�شة  الع�شكرية  ال��ع��م��ل��ي��ات 
ل���ه���م���ا، اأك������ر م����ن احل����اج����ة اإىل 
خارج  ع�شكرية  بعمليات  ال��ق��ي��ام 
الأ�شل  يف  فامل�شكلة  ح��دوده��م��ا، 

داخلية«.
عملية  “تبقى  ها�شم:  وي�شتطرد 
ملعاجلة  الأم��ث��ل  للحل  ال��و���ش��ول 
امل�شتع�شية مرهونة  الأزم��ة  هذه 
امل�شركة  امل�شوؤولية  روح  بتدعيم 
بني العراق والدولتني املعنيتني، 
معار�شني  ت�شلل  ت�شكيان  اللتني 
م�شلحني لداخل اأرا�شيهما، وعدم 

العراقية،  الحت���ادي���ة  وال���ق���وات 
ح�شور  اأن  اآخ���رون  يعتقد  بينما 
اخلطوط  يف  ال��ع�����ش��ك��ري  ب���غ���داد 
�شيقوي  احل���دود  على  الأم��ام��ي��ة 
موقف اإقليم كرد�شتان العراق يف 

مواجهة التهديدات اخلارجية.

ت�ساري�س �سعبة
وت���ب���ق���ى ال����ع����ق����دة وف������ق خ�����رباء 
ال�شال�شل  ت���داخ���ل  ع�����ش��ك��ري��ني، 
بالغة  ب��ت�����ش��اري�����ش��ه��ا  اجل���ب���ل���ي���ة 
البلدان  ح�����دود  ع���رب  ال����وع����ورة 
ال���ث���الث���ة، ال���ت���ي ع�����ادة م���ا يتخذ 
الكردية  املعار�شة  م�شلحو  منها 
واإي�����ران م��ق��را وممرا،  ت��رك��ي��ا  يف 

ان�شغال القوات العراقية مبقاتلة 
لها  الإرهابية، ي�شاف  اجلماعات 
ع��الق��ة احل��ك��وم��ة الحت��ادي��ة مع 
ال��ت��ي ل تتيح  ك��رد���ش��ت��ان  اإق��ل��ي��م 
اأو مريحة  ان�شيابية مرنة  حركة 

يف الأرا�شي اخلا�شعة له«.
ل����ق����اء مع  ه���ا����ش���م يف  وي�������ش���ي���ف 
عربية”:  ن��ي��وز  “�شكاي  م��وق��ع 
فنية  م���ع���وق���ات  ه���ن���اك  “كذلك 
املناطق احلدودية  تتعلق بوعورة 
وخ��ط��ورت��ه��ا، وط��ب��ي��ع��ة الأج�����واء 
الأمر  ال�شتاء،  الثلوج يف  وهطول 
التاأقلم  ���ش��ع��وب��ة  ي���زي���د  ال������ذي 
اأداء  لإمت���ام  ق��وات  لأي  والتمكن 
�شحيحة  ب�������ش���ورة  واج���ب���ات���ه���ا 

الكتفاء باإلقاء اللوم على العراق 
واعتباره هو املق�شر فقط«.

 وي���خ���ت���م ح���دي���ث���ه ق����ائ����ال: “يف 
باإيران  احل���ري  ف���اإن  املنحى  ه��ذا 
املقابل  يف  قواتهما  ن�شر  وبركيا 
العراق  مع  حدودهما  ط��ول  على 
ل�����ش��د ال��ف��راغ��ات الأم��ن��ي��ة ومنع 
التذرع  وع�����دم  احل������دود،  جت�����اوز 
عليها  اأك������ل  ق���دمي���ة  ب���ات���ف���اق���ات 
التعدي  ل��ت��ربي��ر  و���ش��رب  ال��ده��ر 
على �شيادة العراق، وال�شروع بدل 
ع��ن ذل���ك ب��ح��وار م��و���ش��ع ومثمر 
مع بغداد لو�شع اتفاقات جديدة 
احلا�شلة  وال���ت���غ���ريات  ت��ت��ن��ا���ش��ب 

عراقيا واإقليميا ودوليا«.

النظامية  ل��ل��ج��ي��و���س  مي��ك��ن  ول 
عليها،  الكاملة  ال�شيطرة  ب�شط 
اأن احل��دود امل�شركة  عالوة على 
ل��ل��ع��راق م��ع اإي�����ران ط��وي��ل��ة جدا 
فيما  كيلومر(،   1500 )نحو 
يبلغ طولها مع تركيا نحو 350 
طويلة  م�شافة  وه��ي  كيلومرا، 

ن�شبيا اأي�شا.
ال�شيا�شي  ال����ب����اح����ث  وي�����ق�����ول 
ال��ع��راق��ي رع���د ها�شم:  والأم���ن���ي 
العراق  ق����رار  ت��ط��ب��ي��ق  “ي�شعب 
اجلي�س  اأو  احل���دود  ق���وات  بن�شر 
حدوده  ط��ول  على  الب�شمركة  اأو 
وتركيا،  اإي���ران  ع��ن  تف�شله  التي 
بينها  �شتى من  ب�شبب معرقالت 

خطورة  م��ع  تتنا�شب  وم��الئ��م��ة، 
املوقف هناك«.

احلل �سيا�سي
ويرى الباحث ال�شيا�شي والأمني 
توجهت  العراقية  “احلكومة  اأن 
بالوقتية  و�شفها  ميكن  ملعاجلة 
لتهدئة  حم��اول��ة  يف  وال�����ش��ك��ل��ي��ة، 
وت��رك��ي��ا متهيدا  اإي������ران  م���وق���ف 
تتفق  ناجعة  ح��ل��ول  ع��ن  للبحث 
ع��ل��ي��ه��ا ال������دول امل��ع��ن��ي��ة ب���الأم���ر، 
طول  على  ع�شكرية  ق��وات  فن�شر 
احل��دود لن يكون فاعال مبا فيه 
الكفاية ل�شد الفراغ الأمني، كون 
ملعاجلات  اأ�شا�شا  يحتاج  املو�شوع 

 تفا�سيل خطة االنت�سار
العام  ال��ق��ائ��د  ب��ا���ش��م  ال��ن��اط��ق   •
اللواء  العراقية  امل�شلحة  للقوات 
�شابق  بيان  اأك��د يف  ر�شول،  يحيى 
لالأمن  ال�������وزاري  “املجل�س  اأن 
اأع�شاء  بح�شور  ناق�س  الوطني 
امل��ج��ل�����س ورئ���ي�������س اأرك�������ان ق���وات 
العتداءات  الكردية،  الب�شمركة 
والإيرانية  الركية  واخل��روق��ات 
والق�شف  العراقية  احل��دود  على 
ال��ذي ط��ال ع��ددا م��ن املناطق يف 
وت�شبب  العراق،  كرد�شتان  اإقليم 
ب��روي��ع الأه����ايل واإحل����اق الأذى 

بهم ومبمتلكاتهم«.
اإط����ار  “يف  اأن�����ه  ال���ن���اط���ق  اأك�����د   •
العتداءات  ه���ذه  ل��وق��ف  ال��ع��م��ل 
اجلهود  ا����ش���ت���م���رار  ج���ان���ب  اإىل 
الدبلوما�شية، فقد اتخذ املجل�س 
و���ش��ع خ��ط��ة لإع�����ادة ن�����ش��ر قوات 
احل����دود ال��ع��راق��ي��ة مل�����ش��ك اخلط 
ال�شفري على ط��ول احل��دود مع 

اإيران وتركيا«.
• اأو�شح اأنه “�شيتم تاأمني جميع 
اللوج�شتي  ال���دع���م  م��ت��ط��ل��ب��ات 
وتعزيز  احل�����دود  ق�����وات  ل��ق��ي��ادة 
ال����ق����درات ال��ب�����ش��ري��ة والأم�������وال 
باملعدات  واإ����ش���ن���اده���ا  ال����الزم����ة 
وغ������ريه������ا مب������ا مي���ك���ن���ه�����������ا من 
املناورة  و�شتتم  م��ه��ام��ه��ا،  اإجن����از 
لوزارة  املتاحة  الب�شرية  ب��امل��وارد 
ال����داخ����ل����ي����ة ل���ت���ع���زي���ز امل���خ���اف���ر 
حكومة  مع  والتن�شيق  احلدودية 
اإق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان ال��ع��راق ووزارة 
القوات  ن�شر  لإجن���از  الب�شمركة 
اللوج�شتية  متطلباتها  وت��اأم��ني 
الوطني  اجل��ه��د  ت��وح��ي��د  ب��ه��دف 

حلماية احلدود العراقية«.

»�سالح ذو حدين«.. هذا تاأثري قرار العراق »ال�سائك« على حدوده

البنتاجون يدر�س اقرتاحا لتزويد اأوكرانيا باأ�سلحة  •• وا�صنطن-رويرتز

بوينج  �شركة  من  اقراحا  )البنتاجون(  الأمريكية  الدفاع  وزارة  تدر�س 
لتزويد اأوكرانيا بقنابل دقيقة �شغرية ورخي�شة يتم تثبيتها على �شواريخ 
متوفرة بكرة، مما ي�شمح لكييف بتوجيه �شربات خلف اخلطوط الرو�شية 
يف الوقت الذي يبذل فيه الغرب جهودا حثيثة لتلبية الطلب على املزيد 
اأوكرانيا على نحو متزايد  ا�شتمرار احلرب حتتاج  الأ�شلحة. ويف ظل  من 
اإىل اأ�شلحة اأكر تطورا وذلك يف الوقت الذي بداأت تتقل�س فيه املخزونات 
اإن  ال�شناعة  يف  م�شادر  وق��ال��ت  واحل��ل��ف��اء.  املتحدة  ل��ل��ولي��ات  الع�شكرية 
املنظومة التي اقرحتها بوينج والتي يطلق عليها ا�شم )قنبلة ذات قطر 
�شغري تطلق من الأر�س( هي واحدة من حوايل �شت خطط لإنتاج ذخرية 
جديدة لأوكرانيا وحلفاء وا�شنطن يف اأوروبا ال�شرقية. وميكن ت�شليم هذه 
القنابل يف وقت مبكر من ربيع عام 2023، وفقا ملا جاء يف وثيقة راجعتها 

واأ�شاف  والدولية “يتعلق الأمر باحل�شول على الكمية بتكلفة رخي�شة”. 
اأن تناق�س املخزونات الأمريكية ي�شاعد يف تف�شري الندفاع للح�شول على 
املزيد من الأ�شلحة الآن، قائال اإن املخزونات “تنخف�س مقارنة بامل�شتويات 
التي نود الحتفاظ بها وبالتاأكيد اإىل امل�شتويات التي �شنحتاجها لدرء اأي 

�شراع مع ال�شني«.
اأتاح  اأفغان�شتان  من  املتحدة  ال��ولي��ات  خ��روج  اأن  اإىل  اأي�شا  ك��اراك��و  واأ���ش��ار 
توفري الكثري من القنابل التي يتم اإ�شقاطها جوا. وهذه القنابل ل ميكن 
ا�شتخدامها ب�شهولة مع الطائرات الأوكرانية ولكن “يف ظل ما ن�شهده الآن 

علينا اأن نبحث عن طرق مبتكرة لتحويلها اإىل القدرة على العمل«.
ورغم اإنتاج عدد قليل بالفعل من هذه القنابل، هناك العديد من العوائق 

رويرز وثالثة اأ�شخا�س مطلعني على اخلطة. وجتمع املنظومة بني قنبلة 
وكالهما  اإم26  ال�شواريخ  وحمرك  ال�شغري  القطر  ذات  جي.بي.يو-39 

متوفر يف خمزونات الوليات املتحدة.
وقال دوج بو�س كبري م�شري الأ�شلحة باجلي�س الأمريكي لل�شحفيني يف 
البنتاجون الأ�شبوع املا�شي اإن اجلي�س يبحث اأي�شا التعجيل باإنتاج قذائف 
مدفعية من عيار 155 مليمرا والتي ل ُت�شنع �شوى يف املن�شاآت احلكومية 

وذلك من خالل ال�شماح للمتعاقدين الع�شكريني باإنتاجها.
واأ�شاف بو�س اأن غزو رو�شيا لأوكرانيا اأدى اإىل زيادة الطلب على الأ�شلحة 

والذخائر الأمريكية ال�شنع.
وقال توم كاراكو خبري الأ�شلحة والأمن يف مركز الدرا�شات ال�شراتيجية 

اللوج�شتية التي حتول دون ال�شراء الر�شمي. وتتطلب خطة بوينج اإعفاء 
ت�شمن  متعمقة  مراجعة  من  املتعاقدين  يعفي  مما  ال�شعر،  اكت�شاف  من 
ح�شول البنتاجون على اأف�شل �شفقة ممكنة. و�شيتطلب اأي ترتيب اأي�شا 
لإنتاج  وخدماتها  مكوناتها  �شحنات  لت�شريع  الأق���ل  على  م��وردي��ن  �شتة 

ال�شالح ب�شرعة.
البنتاجون  با�شم  املتحدث  وامتنع  التعليق.  بوينج  با�شم  متحدث  ورف�س 
مبا  اأوكرانيا  تزويد  على  التعقيب  عن  جورمان  تيم  كوماندر  اللفتنانت 
ي�شمى “قدرة حمددة”، لكنه قال اإن الوليات املتحدة وحلفاءها “يحددون 

ويفكرون يف اأن�شب الأنظمة” التي من �شاأنها اأن ت�شاعد كييف.
ورغم اأن الوليات املتحدة رف�شت طلبات لتوفري �شواريخ ي�شل مداها اإىل 
297 كيلومرا فاإن مدى القنابل حمل البحث يبلغ 150 كيلومرا مما 
الو�شول  ال�شعب  من  كان  حيوية  ع�شكرية  اأه��داف  �شرب  لأوكرانيا  يتيح 

اإليها ف�شال عن م�شاعدتها يف موا�شلة هجماتها امل�شادة.

الإفراج بكفالة عن ممثلة �سهرية يف اإيران 
•• طهران-اأ ف ب

املمثلة  عن  بكفالة  الإي��ران��ي��ة  ال�شلطات  اأف��رج��ت 
ما  على  قا�شياين  هنغامه  ال�شهرية  الإي��ران��ي��ة 
ذك���رت وك��ال��ت��ا اأن��ب��اء ب��ع��د اأك���ر م��ن اأ���ش��ب��وع على 
توقيفها بعدما دعمت حركة الحتجاج يف البالد. 
توفيت  منذ  اندلعت  احتجاجات  اإي���ران  وت�شهد 
مه�شا  الكردية  الإيرانية  اأيلول-�شبتمرب   16 يف 
اأميني )22 عاما( بعد توقيفها من قبل �شرطة 
الأخ������الق يف ط���ه���ران. وت��ع��ت��رب ال�����ش��ل��ط��ات هذه 
دول  عليها  حتر�س  �شغب”  “اأعمال  التظاهرات 

الغرب.

الإفراج  اأن  لالأنباء  الر�شمية  اإرن��ا  وكالة  وذك��رت 
ال�شلطة  م��ن  “باأمر  الأح���د  اأت���ى  قا�شياين  ع��ن 
املمثلة  اأن  ت�شنيم  وكالة  واأو�شحت  الق�شائية”. 

اأفرجت بكفالة.
واأوقفت قا�شياين يف 20 ت�شرين الثاين-نوفمرب 
ودعمتها  �شغب”  “اأعمال  ع��ل��ى  ��ت  ح�����شّ ب��ع��دم��ا 
وتوا�شلت مع و�شائل اإعالم تابعة للمعار�شة على 

ما ذكرت “اإرنا«.
ون�شرت املمثلة على ح�شابها يف اإن�شتغرام �شريط 
���ش��وارع ط��ه��ران تظهر فيه  اأح��د  ر يف  فيديو ���ش��وِّ
تتكلم  اأن  دون  من  الكامريا  اأم��ام  الوجه  �شافرة 
ع��ل��ى غرار  ���ش��ع��ره��ا  وت��ع�����ش��ب  ت�شتدير  ث��م  وم���ن 

الن�شاء املتوجهات للم�شاركة يف تظاهرات. وفازت 
قا�شياين البالغة 52 عاما بجائزة اأف�شل ممثلة 
طهران  يف  ال�شينمائي  فجر  مهرجان  يف  مرتني 

عاَمي 2008 و2012.
الإف����راج  ال�شبت  حملية  اإع����الم  و���ش��ائ��ل  وذك����رت 
ع��ن لع���ب ك���رة ال��ق��دم الإي�����راين ال��ك��ردي فوريا 
الرويج  بتهمة  اخلمي�س  اأوق���ف  ال���ذي  غ��ف��وري 
زوجته  ونفت  لل�شلطات.  مناه�شة  ل”دعاية” 

عرب “اإن�شتغرام” اأن يكون اأفرج عن الالعب.
يف  الأ���ش��خ��ا���س  اآلف  توقيف  ال�شلطات  واأع��ل��ن��ت 
اإطار هذه التظاهرات بينهم �شخ�شيات يف اأو�شاط 

ال�شينما وال�شيا�شة والريا�شة.

رئي�س املك�سيك يقرتح زيادة الأجور20 % العام املقبل
•• مك�صيكو �صيتي-رويرتز

اأم��ام ح�شد كبري جتمع يف عا�شمة  اأوب��رادور يف كلمة  اأندري�س مانويل لوبيز  قال الرئي�س املك�شيكي 
البالد مبنا�شبة عامه الرابع يف ال�شلطة، اإن املك�شيك �شتعلن عن زيادة احلد الأدنى لالأجور خالل عام 

2023 يف غ�شون اأيام قليلة واقرح اأن تكون هذه الن�شبة نحو ع�شرين يف املئة.
وقال “يف غ�شون اأيام قليلة اأخرى �شيتم الإعالن عن زيادة احلد الأدنى لالأجور للعام املقبل. »اأريد 
يف   20 نحو  تكون  اأن  اأي�شا  اأري��د  واحلكومة.  والأع��م��ال  العمل  قطاعات  بالإجماع  عليها  توافق  اأن 
للفقراء  الأولوية  باإعطاء   2018 عام  اأواخ��ر  يف  توليه من�شبه  منذ  اأوب���رادور  لوبيز  وتعهد  املئة«. 
ال�شنني يف  امل�شتمر منذ ع�شرات  املك�شيك لتخفيف الراجع  الهائل يف الروة يف  التفاوت  ومعاجلة 

القوة ال�شرائية للعمال.
ورف��ع��ت اإدارت����ه احل��د الأدن���ى ل��الأج��ور اأك��ر م��ن م��رة منذ ع��ام 2019 ك��ان اآخ��ره��ا 22 يف املئة يف 

.2022
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املال والأعمال
اأبوظبي الإ�سالمي يقدم حلوًل رقمية تدعم عمليات الكتتاب العام يف الدولة

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة امل�����ش��ت��ف��ادة ك���ان���ت ول 
والو�شائل  الت�شريعات  توفري  ت��زال 
العاملني  حلماية  الكافية  واملعدات 
وت���وف���ري مبالغ  ال��ط��ب��ي  امل���ج���ال  يف 
والعاملني  ل��الأط��ب��اء  التعوي�شات 
وحت�����ش��ني ال���ت���اأم���ني ال�����ش��ح��ي لهم 
�شالمة  ويكفل  حمايتهم  يعزز  مبا 
بيئة العمل يف مواجهة اأية حتديات 

م�شتقبلية مبا فيها الأوبئة .
و�شلط املوؤمتر ال�شوء على مو�شوع 
التاأثري النف�شي والقلق العام الذي 
النف�شية  امل�����ش��اك��ل  ي��ع��د واح����دا م��ن 
الوباء  ف��رة  خ��الل  انت�شرت  ال��ت��ي 
جمتمعاتنا  يف  ال��ك��ث��ريون  وم��ع��ان��اة 
من القلق بالفعل وكيف اإن جائحة 
واملخاوف  القلق  فاقمت  كورونا قد 
انح�شار  بعد  وح��ت��ى  البع�س  ل��دى 
الوباء �شي�شعر البع�س بقلق مفرط 
اأخرى من  خوفا من ظهور �شاللة 

اجلائحة .
مو�شوع  على  امل��وؤمت��ر  �شلط  كذلك 
وكيف  بعد  ع��ن  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
باأهمية  حظيت  ال��رع��اي��ة  ه���ذه  اأن 
ال������راه������ن ويف  ال�����وق�����ت  ب���ال���غ���ة يف 
من  بالعديد  حفلت  نف�شه  ال��وق��ت 
ارتباطا  ترتبط  وال��ت��ي  التحديات 
املمار�شات  م���ن  مب��ج��م��وع��ة  وث��ي��ق��ا 
تكنولوجيا  ا�شتخدام  عرب  الطبية 
امل��ع��ل��وم��ات والت�������ش���الت ك���اإج���راء 
الطبية  الأع��م��ال  ���ش��اأن  �شاأنه  طبي 
التقليدية املتعارف عليها من حيث 
هذا  ف����ر�س  وقد  واجل��ودة  الدللة 
الن�وع من التطبيب عن بعد العديد 
ت�شتوجب  ال���ت���ي  ال�����ش��ع��وب��ات  م���ن 
يتعلق  م��ا  �شيما  ق��ان��ون��ي��ا  تنظيما 
منها ب�شمانات اخل�شو�شية و�شرية 
وغري  باملر�شى  اخلا�شة  البيانات 
املتعلقة مبزاولة  الأم���ور  م��ن  ذل��ك 

هذا الن�شاط .

•• دبي-الفجر:

الثنني  اأم���������س  دب�����ي  يف  ان��ط��ل��ق��ت 
ال�شحي  التاأمني  م��وؤمت��ر  فعاليات 
حتديات   ( ع���ن���وان  حت���ت  ال���ث���ام���ن 
التاأمني ال�شحي – التقدم لالأمام 
الإم����ارات  جمعية  تنظمه   ال���ذي   )
ل��ل��ت��اأم��ني مب�����ش��ارك��ة ح����وايل 150 
من امل�شوؤولني واخلرباء يف قطاعي 
التاأمني وال�شحة يف دولة الإمارات 

وعدد من الدول العربية.
ال��ب��ادي رئي�س  وق���ال خ��ال��د حممد 
الإم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
الفتتاحية  ال��ك��ل��م��ة  يف  ل��ل��ت��اأم��ني 
ل��ل��م��وؤمت��ر ال����ذي ي��ع��ق��د ع��ل��ى مدى 
ماري  دي  �شتيال  ف��ن��دق  يف  ي��وم��ني 
بدبي  اأن الرعاية ال�شحية يف دولة 
الإم��ارات حتظى باهتمام كبري من 
القيادة احلكيمة وحكومتنا الر�شيدة 
اإيجابي  تاأثري  من  القطاع  لهذا  ملا 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية  يف 
حتفيز  اأن  ك���م���ا  والج����ت����م����اع����ي����ة 
ال�شحية  الرعاية  وتطوير خدمات 
و���ش��ه��ول��ة و���ش��ول��ه��ا ل����الأف����راد بات 
اأكرب  ب�شورة  ملحة  ���ش��رورة  ي�شكل 
حققته  ال��ذي  النجاح  اأن  اإىل  لفتا 
دول��ة الإم����ارات يف جت��اوز تداعيات  
جائحة كوفيد 19 عزز من قدرات 
نحو  وتركيزها  احلكومية  اجلهات 
امل�شتقبل  ل�شت�شراف  جديدة  اآف��اق 
وتعزيز جاهزيتها ملوا�شلة عملها يف 
ويف  والتحديات  ال��ظ��روف  خمتلف 
�شناعة  اأهمية  زادت  نف�شه  ال��وق��ت 
لنقل  ك������اداة  ال����دول����ة  ال���ت���اأم���ني يف 
ال��دور احليوي  الأخطار من خالل 
الذي قام به القطاع خالل اجلائحة 

خا�شة يف التاأمني ال�شحي .
قطاع  ي�����ش��ه��د  اأن  ال����ب����ادي  وت���وق���ع 
الإمارات  دولة  يف  ال�شحي  التاأمني 

تناول  تف�شيال   . قطاعات خمتلفة 
املوؤمتر يف يومه الول عدة حماور 
ف��ن��ي��ة ب��ال��ت��ح��ل��ي��ل وال��ن��ق��ا���س وعلى 
راأ�شها الدرو�س التنظيمية امل�شتفادة 
م���ن ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ال��ت��ي اأعطت 
درو�شا من �شاأنها اأن ت�شاعد يف اإعادة 
يف  ورك��ز  التاأمني  م�شتقبل  ت�شكيل 
بالغ  مو�شوع  على  اخل�شو�س  ه��ذا 
التي  التحديات  يف  يتمثل  الأهمية 
اأنظمة الرعاية  اأمام  ي�شكلها الوباء 
العامل  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  ال�����ش��ح��ي��ة 
وغريهم  الأط�����ب�����اء  حت���م���ل  ح���ي���ث 
دول  م��ن  ال��ع��دي��د  العاملني يف  م��ن 
التي  اخل�شائر  م��ن  ن�شيب  ال��ع��امل 
اأرجعها  اجل���ائ���ح���ة  ب���ه���ا  ت�����ش��ب��ب��ت 
ال�شيا�شات  يف  ق�����ش��ور  اإىل  خ����رباء 
وال�����ش����رات����ي����ج����ي����ات وال����ق����وان����ني 
لهذه  احلماية  توفري  اإىل  الرامية 
الذين  امل��ج��ت��م��ع  يف  امل��ه��م��ة  ال��ف��ئ��ة 
يف  الأول  ال����دف����اع  خ����ط  ي�����ش��ك��ل��ون 
املواجهة وبالتايل فاإن اأهم الدرو�س 

النتعا�س  ظل  يف  النمو  من  املزيد 
ت�شهده  ال��ذي  القت�شادي  والتعايف 
املرتفعة  ال��ن��م��و  وم��ع��دلت  ال��دول��ة 
يف  الإم���ارات���ي  لالقت�شاد  امل��ت��وق��ع��ة 
ال�����ش��ن��وات ال���ق���ادم���ة وزي������ادة حجم 
اجل���دي���دة يف قطاع  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
التاأمني ال�شحي واحلركة الن�شطة 
ال����ت����اأم����ني نحو  ل���ت���ح���ول ����ش���رك���ات 
والبتكارات  احلديثة  التكنولوجيا 
فروع  ك��اف��ة  يف  وال��رق��م��ي��ة  التقنية 
ال���ت���اأم���ني وم��ن��ه��ا ب��ط��ب��ي��ع��ة احل���ال 
التاأمني ال�شحي  بالإ�شافة  ن�شاط 
التاأميني  ال����وع����ي  ارت�����ف�����اع  اإىل 
بعد  الأخ�������������س  ع����ل����ى  وال���������ش����ح����ي 
اجلائحة والزيادة الكبرية يف اأعداد 
ال�����زوار وال�����ش��ي��اح لف��ت��ا اأي�����ش��ا اإىل 
ال��ت��ي حتققت يف  املهمة  الإجن����ازات 
الت�شريعية  القاعدة  تطوير  جمال 

والتنظيمية لهذا القطاع .
والتن�شيق  التعاون  اأن  البادي  واأك��د 
م����ع م�������ش���رف الإم����������ارات امل���رك���زي 

�شوق  اأو���ش��اع  ت�شحيح  يف  ال��ت��اأم��ني 
ال���ت���اأم���ني ال�����ش��ح��ي وال������دور ال���ذي 
ا�شتقرار  يف  ال�����ش��رك��ات  ه���ذه  تلعبه 
اإىل  اإ�شافة  ال��دول��ة  يف  ال�شوق  ه��ذا 
غري  الأم���را����س  م��و���ش��وع  مناق�شة 
التاأمني  �شوق  على  واأث��ره��ا  املعدية 
ال�شحي يف الدولة ويختتم املوؤمتر 
بجل�شة نقا�شية حول رقمنة التاأمني 
ال�شحي وم�شتقبله يف �شوق التامني 
ال�شحي بالدولة حيث يتحدث عن 
م�شت�شاري  من  نخبة  املو�شوع  هذا 
ال��ت��اأم��ني وخ�����رباء اك���ت���واري���ني من 

الأول  يومه  يف  امل��وؤمت��ر  وا�شتقطب 
جم��م��وع��ة م��ن امل��ت��ح��دث��ني ميثلون 
مثل  ال��دول��ة  يف  الر�شمية  اجل��ه��ات 
ال�����ش��ح��ة يف  ال�����ش��ح��ة وه��ي��ئ��ة  وزارة 
اب���و ظ��ب��ي وه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة يف دبي 
الدرو�س  متحدث  ك��ل  ت��ن��اول  حيث 
امل�شتفادة وامل�شتخل�شة وكذلك اآخر 
التامني  منظومة  حول  امل�شتجدات 
يف  امل��وؤمت��ر  ا�شت�شاف  كما  ال�شحي 
القطاع  الأول متحدثني من  يومه 
خمتلفة  موا�شيع  تناولوا  اخلا�س 
منها التبعات ال�شيكولوجية ملا بعد 

ال�شراتيجي  ال�����ش��ري��ك  ب��و���ش��ف��ه 
ي�شري  للتاأمني  الإم�����ارات  جلمعية 
بخطى حثيثة لفتا اأىل اأن اجلمعية 
تقوم بالتوا�شل مع امل�شرف يف كافة 
التاأمني  قطاع  تخ�س  التي  الأم��ور 
ومنها املو�شوعات املتعلقة بالتاأمني 
مناق�شة  ���ش��م��ن��ه��ا  وم����ن  ال�����ش��ح��ي 
الرعاية  كلفة  لرتفاع  حلول  و�شع 
ال�شحية ب�شكل عام و�شرورة تطبيق 
يف  الطبي  ال��ع��الج  لتكاليف  تعرفة 
�شوء التحديات التي تواجه �شركات 

التاأمني يف الدولة .

اجلائحة لالأطفال والكبار وكذلك 
الأجل  طويل  تاثري  وج��ود  احتمال 

ملا بعد الإ�شابة بالأوبئة .
اجلانب  اإىل  متحدثون  تطرق  كما 
التاأمني  م��و���ش��وع  يف  التكنولوجي 
العمل  ت��ط��ور  على  واأث����ره  ال�شحي 
املوؤمنني  ع��ل��ى  الأع���ب���اء  ون��خ��ف��ي��ف 
التي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  واال����ت����ح����دي����ات 
ال��ت��اأم��ني ال�شحي  ق��ط��اع  ���ش��ت��واج��ه 
التكنولوجية  بالناحية  يتعلق  فيما 
�شيتطرق  ال�����ث�����اين  ال�����ي�����وم  .ويف 
اإعادة  �شركات  دور  اإىل  املتحدثون 

مب�ساركة 150 من امل�سوؤولني واخلرباء يف قطاعي التاأمني وال�سحة 

انطالق فعاليات موؤمتر التاأمني ال�سحي الثامن يف دبي
مناق�سة دور �سركات اإالإعادة يف ت�سحيح وا�ستقرار �سوق التاأمني ال�سحي يف الدولة 

امل�شاركة القدرة على ال�شراك يف الكتتاب من خالل تطبيقه 
الذكي على الهاتف املتحرك. 

جتربة  ملتعامليه  الإ���ش��الم��ي  اأبوظبي  م�شرف  يوفر  وب��ذل��ك، 
خالل  م��ن  الأول��ي��ة  الكتتابات  يف  ل��ال���ش��راك  و�شهلة  �شريعة 
امل�����ش��ارك��ة رق��م��ًي��ا دون  اإم��ك��ان��ي��ة  ال���ذك���ي، م��ن خ���الل  التطبيق 
اأو تقدمي معامالت ورقية،  اأفرع امل�شرف  اأحد  احلاجة لزيارة 
بالإ�شافة اإىل احل�شول على خدماته الرقمية الأخرى. وميكن 
للمتعاملني اليوم من خالل تطبيق الهاتف املتحرك، ت�شجيل 
رغبتهم يف الكتتابات الأولية العامة القادمة، ومتابعة تواريخ 
الإدراج والتقدم بطلب للح�شول على م�شاركات اإ�شافية و�شداد 
م�شهد  الإ�شالمي  اأبوظبي  م�شرف  ويت�شدر  الكتتاب.  قيمة 
التحول الرقمي يف القطاع امل�شريف، حيث يوا�شل تقدمي حلول 

الإ���ش��الم��ي م��ن امل��وؤ���ش�����ش��ات امل�شرفية الإم��ارات��ي��ة ال���رائ���دة يف 
جمال ت�شهيل م�شاركة املتعاملني يف جميع الكتتابات الأولية 
اإدراجها  يتم  التي  الإ�شالمية  ال�شريعة  اأح��ك��ام  م��ع  املتوافقة 
املالية. وق��د بدا  ل���الأوراق  اأبوظبي  و���ش��وق  امل��ايل  دب��ي  يف �شوق 
العامة  الكتتابات  اأن  املا�شية،  الفرة  خالل  للجميع  وا�شًحا 
وا�شعة من  �شائًعا بني قاعدة  ا�شتثمارًيا  اأ�شحت خياًرا  الأولية 
امل�شتثمرين. وي�شعدنا اليوم، اأن نقدم لهم القدرة على الو�شول 
الكتتابات  يف  للم�شاركة  التطبيق  خ��الل  من  �شهولة  بكل  لها 
وذلك  الأولية العامة لكل من �شركتي “اأمريكانا” و”تعليم”. 
امل�شرفية  خدماتنا  ق��درات  تعزيز  مبوا�شلة  التزامنا  اإط��ار  يف 
وخدمات  منتجات  لتقدمي  ال�شوق  توجهات  ومواكبة  الرقمية 

رقمية متميزة و�شل�شة ملتعاملينا.«

••اأبوظبي-الفجر: 

املالية  اخلدمات  جمموعة  الإ�شالمي،  اأبوظبي  م�شرف  اأعلن 
الإ�شالمية الرائدة، اأنه قد اأتاح ملتعامليه من الأفراد امل�شاركة 
�شدرت  التي  الأولية  العامة  الكتتابات  طروحات  يف  ب�شهولة 
هذا العام من خالل تطبيق الهاتف املتحرك. وقام %80 من 
اإ�شدارها  مت  التي  الأول��ي��ة  الكتتابات  يف  بامل�شاركة  املتعاملني 
خالل العام اجلاري 2022 من خالل التطبيق الذكي مل�شرف 
اأب��وظ��ب��ي الإ�شالمي  اأب��وظ��ب��ي الإ���ش��الم��ي.  وي��وا���ش��ل م�شرف 
اإجنازه يف هذا املجال من خالل عمله كم�شرف متلقى لالكتتاب 
لثنني من الكتتابات الأولية العامة يف اآن واحد وهما �شركتي 
اأتاح ذلك ملتعامليه الراغبني يف  وقد  و”تعليم”.  “اأمريكانا” 

امل�شرفية  جتربتهم  ملتعامليه  تعزز  مبتكرة،  ومن�شات  واأدوات 
الرقمية. وبتوفريه لإمكانية ال�شراك يف الكتتاب من خالل 
املتعاملني من تلقي معلومات مهمة  التطبيق، ميّكن امل�شرف 
املوؤ�ش�شات  ح��ول  الرئي�شية  وامل��ي��زات  العامة،  الكتتابات  ح��ول 
حماية  بحقوق  اخلا�شة  واملعلومات  الدفع  واإ�شعارات  املدرجة 

امل�شتهلك مع ميزات اأمان اإ�شافية لإجراءات ال�شداد.
وق���ال ال��دك��ت��ور ع��ام��ر ال��ع��ام��ري، رئ��ي�����س اخل��دم��ات امل�شرفية 
اخلا�شة لدى م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي: “ت�شهد ال�شتثمارات 
يف الكتتابات العامة اهتماماً كبرًيا يف دولة الإم��ارات ونلم�س 
خالل  منها  امل��زي��د  ونتوقع  ال�شدد،  ه��ذا  يف  ت�شاعدياً  توجهاً 
العام املقبل. ونحن فخورون بدعم ا�شراتيجية حكومة دولة 
اأبوظبي  م�شرف  وي��ع��د  امل���ال.  راأ����س  ���ش��وق  لتو�شيع  الإم�����ارات 

نظمت هاكاثون بهدف التعرف على حتديات وحلول دعم تو�سع ال�سركات اإىل االإمارة

غرفة دبي العاملية تطلق م�سابقة لتطوير برنامج 
ل�ستقطاب ال�سركات النا�سئة وال�سغرية واملتو�سطة اإىل دبي

دائرة الطاقة �سريكًا رئي�سيًا لأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة لدورتي 2023 و2024 
 ،2008 ع��ام  انطلقت  عاملية  م��ب��ادرة  لال�شتدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���ش��ب��وع  وي��ع��د 
�شركات  اإح��دى  “م�شدر”  امل�شتقبل  لطاقة  اأبوظبي  �شركة  وت�شت�شيفها 
موؤمتر  اأول  الأ���ش��ب��وع  ويعترب  ال��ع��امل،  يف  من���واً  الأ���ش��رع  النظيفة  الطاقة 
ال��دورة املقبلة  عاملي بارز يف جمال ال�شتدامة يعقد مطلع كل عام، وتقام 
2023 وجتمع الأطراف  21 يناير  اإىل   14 الأ�شبوع يف الفرة من  من 
املعنية على م�شتوى العامل بهدف تقييم التقدم املحرز يف حتقيق التعهدات 
COP27 لهذا  ال�����ش��اب��ع وال��ع�����ش��ري��ن  ال��ن��اجت��ة ع��ن م��وؤمت��ر الأط������راف 
العام،والذي اختتم الأ�شبوع املا�شي يف مدينة �شرم ال�شيخ امل�شرية، و�شمان 
املحافظة على زخم الهتمام بالعمل املناخي يف الفرة التي ت�شبق انعقاد 

موؤمتر COP28 يف دولة الإمارات يف �شهر نوفمرب من العام املقبل. 
تعزيز  على  الدائرة  حر�س  الرميثي،  حممد  اأحمد  املهند�س  �شعادة  واأك��د 
احل����وار ال��ع��امل��ي ح���ول ال���ش��ت��دام��ة م��ن اأج���ل حتفيز ك��اف��ة م��ك��ون��ات قطاع 

الطاقة. 

•• اأبوظبي-وام: 

وترية  بت�شريع  املعنية  العاملية  املن�شة  لال�شتدامة،  اأبوظبي  اأ�شبوع  اأعلن 
امل�شتقبل  لطاقة  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  ت�شت�شيفه  وال���ذي  امل�شتدامة  التنمية 
“م�شدر”، عن توقيع اتفاقية مع دائرة الطاقة يف اأبوظبي لتكون ال�شريك 
ال�شراكة  اتفاقية  الأ�شبوع.  وقع  2023 و2024 من  لدورتي  الرئي�شي 
اأبوظبي؛  يف  الطاقة  دائ��رة  وكيل  الرميثي،  حممد  اأحمد  املهند�س  �شعادة 

وحممد جميل الرحمي، الرئي�س التنفيذي ل�شركة “م�شدر«. 
�شتوا�شل   ،2019 ع��ام  منذ  رئي�شياً  �شريكاً  وب�شفتها  الت��ف��اق  ومبوجب 
التنمية  جهود  ت�شريع  يف  لال�شتدامة  اأبوظبي  اأ�شبوع  دعم  الطاقة  دائ��رة 
مبا  الفاعل،  املناخي  العمل  وتعزيز  امل�شتدامة  والقت�شادية  الجتماعية 
يتما�شى مع روؤي��ة دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة طويلة الأم��د يف جمال 

ال�شتدامة والتزامها بتحقيق احلياد املناخي. 

التو�شع  ف���ر����س  ع���ل���ى  ال���ت���ع���رف 
املكاتب  اإن  م����وؤك����داً  وال����ت����ج����ارة، 
اخل���ارج���ي���ة ل��ل��غ��رف��ة ت���وف���ر هذه 
اخل����دم����ات ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن خ���ارج 
ال����دول����ة ال���راغ���ب���ني ب��ال��ت��و���ش��ع يف 

دبي.   

•• دبي-الفجر:

ت���ط���ب���ي���ق���اً ل����ش���رات���ي���ج���ي���ت���ه���ا يف 
ا�شتقطاب ال�شركات وال�شتثمارات 
دبي  غ���رف���ة  اأط���ل���ق���ت  دب������ي،  اإىل 
العاملية مبادرة ا�شتثنائية لإ�شراك 
ال�شركات  وم�������ش���وؤويل  اأ����ش���ح���اب 
يف  العاملة  واملتو�شطة  ال�شغرية 
ب��رن��ام��ج متكامل  ت��ط��وي��ر  دب���ي يف 
ي�شاعد يف جذب ال�شركات النا�شئة 
وال�شغرية واملتو�شطة من الأ�شواق 

العاملية اإىل دبي.
و�شملت املبادرة تنظيم “هاكاثون” 
م���وؤخ���راً ج��م��ع ع�����دداً م���ن ممثلي 
ال���������ش����رك����ات ل���ف���ه���م اح���ت���ي���اج���ات 
جمتمع الأعمال، والتحديات التي 

كيفية م�شاهمة غرفة دبي العاملية 
الراغبة  ال�������ش���رك���ات  خ����دم����ة  يف 
بالتو�شع يف اأ�شواق دبي من خالل 
املكاتب التمثيلية اخلارجية، مثمناً 
امل�شابقة  يف  ال�����ش��رك��ات  م�����ش��ارك��ة 
باأفكارهم  ال��ق��ي��م��ة  وم�شاهمتهم 
برنامج  و�����ش����ع  يف  وجت����ارب����ه����م 
ير�شخ تناف�شية دبي وقدرتها على 
ا�شتقطاب ال�شركات من كافة اأنحاء 
العامل اإىل الإم���ارة، وم��وؤك��داً على 
ال�شركات  الدور الهام الذي تلعبه 
النا�شئة يف قيادة التحول الرقمي 
يف اإم��ارة دب��ي، حيث تعترب عاماًل 
وخلق  الب��ت��ك��ار،  تعزيز  يف  ح��ي��وي��اً 
التغيري  وحتفيز  جديدة  وظائف 

يف منظومة الأعمال.

رئي�س العالقات الدولية يف غرف 
ي�شتهدف  الهاكاثون  اأن  اإىل  دب��ي 
الأ�����ش����ا�����س  امل�������ش���اه���م���ة يف و�����ش����ع 
يحقق  متكامل  ب��رن��ام��ج  لإط���الق 
للغرفة  ال�شراتيجية  الأه���داف 
�شغرية  ���ش��رك��ة   100 ج����ذب  يف 
�شنوات،   3 غ�شون  يف  ومتو�شطة 
وا�شتقطاب 300 �شركة نا�شئة يف 
اإ�شراك  يتم  عامني، حيث  غ�شون 
اأعمالها  اأ���ش�����ش��ت  ال��ت��ي  ال�����ش��رك��ات 
للتعرف  تناف�شي  اإط���ار  دب��ي يف  يف 
واجهوها،  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى 
اعتمدوها  التي  احللول  وحتديد 
لإجناح مرحلة تاأ�شي�س اأعمالهم.  

امل�شابقة  اأن  اإىل  الها�شمي  ول��ف��ت 
ا���ش��ت��ه��دف��ت اأي�������ش���اً ال��ت��ع��رف على 

من�شات  وتاأ�شي�س  العاملية يف خلق 
مع  وال��ت��ف��اع��ل  للتوا�شل  ج��دي��دة 
القيمة يف  الأعمال وخلق  جمتمع 
اخلدمات املقدمة لل�شركات، حيث 
والروؤى  بالأفكار  ال�شتعانة  �شيتم 
برنامج  ل��ت��ط��وي��ر  امل�����ش��اب��ق��ة  م���ن 
قيمة  ذات  وخ���دم���ات  وم����ب����ادرات 

م�شافة لل�شركات يف الأ�شواق 
تواجد  بتاأ�شي�س  الراغبة  الأخ��رى 
الربنامج  و�شيعترب  دب���ي.  يف  لها 
بعد  ت��ط��وي��ره لح��ق��اً  ال���ذي �شيتم 
انتهاء “الهاكاثون” برناجماً من 
ال�شركات  ولأج��ل  ال�شركات  �شنع 
يف  ت��واج��ده��ا  تو�شيع  يف  ال��راغ��ب��ة 

�شوق دبي.
ال��ه��ا���ش��م��ي، نائب  واأ�����ش����ار ح�����ش��ن 

توؤ�ش�س  ال��ت��ي  ال�شركات  تواجهها 
تناف�س  حيث  ب���الإم���ارة،  اأع��م��ال��ه��ا 
يف  “الهاكاثون”  يف  امل�����ش��ارك��ون 
حت���دي���د الأ�����ش����ب����اب ال���ت���ي جتذب 
ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة اإىل 
دبي ومقارنتها بالأ�شواق الأخرى، 
ال�شوء  ت�����ش��ل��ي��ط  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
الأعمال  تاأ�شي�س  متطلبات  على 
واجهتهم  التي  واملعوقات  دب��ي،  يف 
بتذليلها،  جن���اح���ه���م  وك���ي���ف���ي���ة 
وكيفية م�شاهمة املكاتب التمثيلية 
ت�شهيل  يف  ل��ل��غ��رف��ة  اخل���ارج���ي���ة 
اإىل  ال�شركات  هذه  وتو�شع  انتقال 

دبي.
“الهاكاثون”  م�����ش��اب��ق��ة  وت��ع��ت��رب 
من���وذج���اً ع��ل��ى ج��ه��ود غ��رف��ة دبي 

ممار�شة  ح��ول  عملية  ومعلومات 
وفر�س  اأعمال  ولقاءات  الأعمال، 
ت����وا�����ش����ل، و����ش���ه���ول���ة ال���و����ش���ول 
القطاعني  يف  امل��ع��ن��ي��ة  ل���الأط���راف 
العام واخلا�س، واملزايا التناف�شية 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الأع���م���ال  بيئة  يف 

ال�شركات  اأن  اإىل  الها�شمي  واأ�شار 
اخل��ارج��ي��ة غ��ال��ب��اً م���ا ت��ب��ح��ث عن 
درا�شتها  خ���الل  حم���ددة  خ��دم��ات 
لفر�س التو�شع بالأ�شواق الأخرى، 
حيث ت�شمل هذه اخلدمات اأبحاثاً 
موثوقة،  اق��ت�����ش��ادي��ة  وت���ق���اري���ر 

جي 42 �سمن املراكز الثالثة الأوىل 
عامليًا يف جوائز املدن الذكية 2022

•• اأبوظبي-وام: 

عن   ، ال�شحابية  واحلو�شبة  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  �شركة   ،42 جي  ك�شفت 
“جي  ل�  التابعة  ال�شركات  اإحدى  42 �شمارت ني�شن”،  “جي  حلول �شركة 
العاملية  الذكية  املدن  الأوىل عاملياً يف جوائز  الثالثة  املراكز  �شمن   ،”42
2022، عن فئة “حلول ال�شالمة والأمن” بف�شل حّلها املتكامل القائم 

على الذكاء ال�شطناعي واملبتكر بالتحديد ملعر�س اإك�شبو 2020 دبي.
يجري  ب��ارزة  دولية  مناف�شة  ال�شنوية  العاملية  الذكية  امل��دن  جوائز  وُت��ع��ّد 
بر�شلونة،  يف  الذكية  امل��دن  ملعر�س  العاملي  امل��وؤمت��ر  مظّلة  حت��ت  تنظيمها 
ت�شهم  التي  الرائدة  واحللول  والأفكار  امل�شاريع  على  ال�شوء  يلقي  وال��ذي 
يف الرتقاء مب�شتوى العي�س والظروف القت�شادية يف املدن العاملية وتبّني 

معايري ال�شتدامة وال�شمولية فيها.
وقال را�شد الكوك، الرئي�س التنفيذي للعمليات يف �شركة “جي 42 �شمارت 
الدولية  ة  املن�شّ هذه  مثل  من  التقدير  على  نح�شل  اأن  ي�شّرفنا  ني�شن”: 
على  الفعاليات  اأ�شخم  لإح��دى  ابتكرناها  التي  احللول  بف�شل  املرموقة، 
فئة  ع��ن  الأوىل  الثالثة  امل��رات��ب  �شمن  ت�شنيفنا  وُي��ع��ّد  ال��ع��امل.  م�شتوى 
ا�شراتيجيتنا  على  دليل  خري   2022 للعام  والأمن”  ال�شالمة  “حلول 
الناجحة وقدرتنا على التنفيذ الفوري واإدارة امل�شاريع ال�شخمة، يف اإطار 
كافة  ا�شتيفاء  مع  والفعالية  الكفاءة  معايري  لأعلى  ووفقاً  املنّظم  التعاون 

ال�شروط التنظيمية واتباع معايري احلوكمة ال�شارمة.
واأ�شاف الكوك ان حلول ال�شركة املتقّدمة القائمة على الذكاء ال�شطناعي 
على  قائمة  جمتمعات  �شمن  والبيئية  الأمنية  املعايري  تعزيز  يف  ت�شهم 
تكنولوجيا الذكاء ال�شطناعي وت�شاعد يف احلفاظ عليها ل�شمان م�شتقبل 
�شركة  ابتكرته  ال��ذي  التكنولوجي  احل��ّل  ت�شنيف  مّت  و  القادمة.  الأجيال 
فئة  ع��ن  النهائيني  املر�ّشحني  قائمة  �شمن  ني�شن”  ���ش��م��ارت   42 “جي 
بعد اخل�شوع لعملية  “حلول ال�شالمة والأمن” ملعر�س اإك�شبو 2020”، 
337 طلب تر�شيح رفيع امل�شتوى  تقييم �شاملة، وذلك من بني اأكر من 

من 60 دولة حول العامل.

دائرة البلديات والنقل واجلهات التابعة لها 
حت�سد جوائز عاملية من جمل�س هارفرد لالأعمال 

•• اأبوظبي-وام:

ح�شدت دائرة البلديات والنقل واجلهات التابعة لها يف اأبوظبي، عدة جوائز 
خالل الدورة الثانية من جوائز جمل�س هارفارد العاملي لالأعمال 2022، 

ومقره مدينة نيويورك الأمريكية. 
الفئة  وحققت  ال��ذك��ي��ة،  التطبيقات  لأف�شل  بجوائز  ال��دائ��رة  ف���ازت  وق��د 
الذهبية عن م�شورع “تطبيق فريجنا” والفئة املا�شية عن م�شروع “نظام 
الفئة  العني، عن  بلدية مدينة  وف��ازت   .»MeCs الإلكروين  الت�شنيف 
واجلائزة   ،”19 كوفيد  جلائحة  الت�شدي   “ يف  اجلهات  كاأف�شل  املا�شية 
و الذهبية لفئة “ البتكار  الذهبية كاأف�شل جهة يف “خدمة املتعاملني”، 
فيما فاز مركز النقل املتكامل يف اأبوظبي باجلائزة املا�شية يف البتكار   ..“

عن “نظام درب للتعرفة املرورية«. 
والنقل، عن  البلديات  دائ��رة  رئي�س  الأحبابي  واأع��رب معايل فالح حممد 
لها،  التابعة  واجل��ه��ات  للدائرة  ُمنحت  التي  املرموقة  باجلوائز  �شعادته 
اأف�شل  ت��ق��دمي  ل�شمان  املتوا�شلة؛  واجل��ه��ود  العمل  ُف���رق  ت��ف��اين  بف�شل 
فريدة  جتربة  وتوفري  للمتعاملني،  الذكية  والأنظمة  الرقمية  اخلدمات 

من نوعها لتح�شني حياة ال�شكان يف اإمارة اأبوظبي. 
اأبوظبي  روؤي��ة حكومة  التابعة لها يدعم  ال��دائ��رة واجل��ه��ات  ف��وز  اأن  واأك��د 
وا�شراتيجيتنا، لتطوير خدمات وحلول ذكية ت�شاهم يف تعزيز كفاءة وجودة 
الأداء احلكومي وتطوير مدن ح�شرية م�شتدامة، بهدف توفري جودة حياة 
املبادرات واخلدمات  ياأتي تخطيط وت�شميم  واأ�شاف معاليه  الإم��ارة.   يف 
ب�شورة  املجتمع  احتياجات  الأوىل  ب��ال��درج��ة  لتلبي  املبتكرة،  وامل�����ش��اري��ع 
متكاملة، ما يعزز مكانة اأبوظبي العاملية كواحدة من اأف�شل الوجهات عاملياً 
للحياة والعمل والزيارة.  واأكد : “ اأن النجاح احلقيقي يتحقق عندما ن�شع 
وننفذ م�شاريع ومبادرات  الأولويات، نخطط فن�شمم  الإن�شان يف مقدمة 
من اأجل تطوير املجتمع وتعزيز رفاهية وجودة احلياة يف اإمارة اأبوظبي. 
وتاأتي اأف�شل الأفكار الرائدة عند ال�شتثمار يف تطوير الإمكانات والقدرات، 

وخلق بيئة عمل اإيجابية، وال�شتثمار الأمثل يف املوارد.« 
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املال والأعمال
الحتاد لل�سحن جتدد �سهادة فارما للخدمات اللوج�ستية

•• اأبوظبي -وام: 

جنحت الحتاد لل�شحن- ذراع عمليات ال�شحن واخلدمات اللوج�شتية 
للخدمات  فارما  �شهادة  بتجديد  للطريان-  الحتاد  ملجموعة  التابعة 
اللوج�شتية للمنتجات ال�شيدلنية وعلوم احلياة وال�شادرة عن مركز 
متيز املدققني امل�شتقلني التابع لالحتاد الدويل للنقل اجلوي؛ لتكون 

بذلك واحدًة من بني 37 �شركة طريان عاملية تنال تلك ال�شهادة.
عام  يف  الأوىل  للمرة  ف��ارم��ا  �شهادة  على  لل�شحن،  الحت���اد  وح�شلت 
اأبوظبي الدويل و الحتاد  2019، بال�شراك مع مركزها يف مطار 
ال�شرق  يف  الأول  الناقل  بعدها  لت�شبح  ال�شحن؛   – امل��ط��ار  خل��دم��ات 
الأو�شط والثالث على م�شتوى العامل الذي يح�شل على ثالث �شهادات 
متيز من الحتاد الدويل للنقل اجلوي للخدمات اللوج�شتية يف جمال 

واأكد مارتن درو، نائب الرئي�س الأول للمبيعات وال�شحن يف جمموعة 
اللوج�شتية  للخدمات  فارما  �شهادة  جتديد  اأهمية  للطريان  الحت��اد 
متيز  م��رك��ز  ع��ن  وال�����ش��ادرة  احل��ي��اة  وع��ل��وم  ال�شيدلنية  للمنتجات 
اإجراء  بعد  للنقل اجلوي  ال��دويل  التابع لالحتاد  امل�شتقلني  املدققني 
على  ال��رائ��د  امل��ع��ي��ار  ه��ذا  حتقيق  ان  مكثفة..منوها  تدقيق  عمليات 
وموظفيها  لل�شحن  الحت��اد  عمليات  امتثال  يعك�س  القطاع  م�شتوى 
جلميع اللوائح واملبادئ التوجيهية املعمول بها، والتي توؤكد ال�شركات 
ان  اإىل  .م�شريا  بها.  اللتزام  ال�شيدلنية �شرورة  للمنتجات  امل�شنعة 
حيث  العتماد،  مزايا  من  اأي�شاً  ي�شتفيدون  لل�شحن  الحت��اد  عمالء 
يتيح لهم التاأكد من خ�شوع اإدارة عمليات �شحن املنتجات ال�شيدلنية 
جلودة  ال���دوري  التحليل  م��ع  با�شتمرار  للمراقبة  بالناقل  اخلا�شة 

و�شالمة اأداء منتجات فارما ليف التابعة لل�شركة.

نقل احليوانات احلية والب�شائع الطازجة واملنتجات ال�شيدلنية.
تدقيق  عمليات  بعد  العتماد  جتديد  م��ن  لل�شحن  الحت���اد  ومتّكنت 
يف  التحكم  على  ال�شركة  ق��درة  لتقييم  م�شتقلون  خمت�شون  اأج��راه��ا 
نظام  على  تركز  معيارية  قائمة  على  بالعتماد  وتعزيزها  عملياتها 
اإدارة اجلودة يف ال�شركة، الذي ي�شمل اإدارة املوردين وبرامج التدريب 
وغريها.  اجل��ودة،  وحت�شني  التدقيق  وبرامج  والإج���راءات  والعمليات 
ليف،  وفارما  لل�شحن  الحت��اد  �شركة  امتثال  التجديد  ه��ذا  ويعك�س 
خدمة ال�شركة اخلا�شة مبنتجات الأدوية والرعاية ال�شحية، باللوائح 
التابعة  احل��رارة  بدرجة  التحكم  لوائح  ذل��ك  امل��ح��ددة، مبا يف  الطبية 
ل��الحت��اد ال����دويل للنقل اجل���وي ومم��ار���ش��ات ال��ت��وزي��ع اجل��ي��د ونظام 
ومنتجات  لالأدوية  املخ�ش�شة  التوزيع  ومراكز  للم�شتودعات  اجل��ودة 

علوم احلياة.

لتبادل اخلربات واالطالع على اأف�سل املمار�سات والتجارب الناجحة يف خدمة جمتمع االأعمال

غرفة ال�سارقة ت�ستقبل وفدا من الغرفة التجارية امل�سرية بالإ�سكندرية

الإمارات الأوىل عامليًا يف اإ�سدار ت�سريع متكامل حلوكمة
 ال�سركات العائلية.. والقانون يدخل حيز التنفيذ يف يناير 2023

مليون م�سافر عرب مطارات  4.7
 اأبوظبي خالل الربع الثالث من 2022

15 مليون م�شافر بحلول نهاية العام. وقال �شعادة املهند�س 
التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�شو  الظاهري،  �شامل  جمال 
الأرق���ام خري برهان على  “ ُتعد ه��ذه  اأبوظبي:  يف م��ط��ارات 
التعايف الكبري الذي �شهده قطاع الطريان، وعلى جناح اإمارة 
اأب��وظ��ب��ي يف ج��ذب امل��زي��د م��ن ���ش��رك��ات ال��ط��ريان واخلطوط 
اجلوية، وقد �شاهم تقدمينا للعديد من اخلدمات اجلديدة 
املتوقع على  للتزايد  املُبا�شرة  التلبية  ب��ارز يف  ب��دور  املتطورة 
عرب  ال�شفر  حركة  يف  اإيجابية  نتائج  عن  اأثمر  مما  الطلب. 
ت�شتمر يف  اأن  نتوقع   2022 ع��ام  خ��الل  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ارات 
التزايد خالل الربع الأخري من العام«. ووفقاً لبيانات الربع 
49،046 حركة جوية  2022 مت ت�شجيل  الثالث من عام 
عرب املطارات اخلم�شة، يف زيادة ملحوظة مقارنة ب� 36367 
حركة جوية خالل الربع الثالث من عام 2021، وُيعد ذلك 
موؤ�شراً وا�شحاً على زيادة �شبكة �شركات الطريان ومنو عدد 
ال��رك��اب. وق��د �شملت ه��ذه ال��رح��الت اأك��ر من 100 وجهة 

خمتلفة، على منت 23 �شركة طريان.

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت مطارات اأبوظبي، امل�شوؤولة عن اإدارة وت�شغيل املطارات 
اخلم�شة يف اإمارة اأبوظبي، اأم�س عن نتائج حركة امل�شافرين 
ا�شتمرار  عن  ك�شفت  والتي   ،2022 ع��ام  من  الثالث  للربع 
النتائج الإيجابية يف حركة امل�شافرين يف كل من مطار اأبوظبي 
ال����دويل، وم��ط��ار البطني للطريان  ال��ع��ني  ال����دويل، وم��ط��ار 
اخلا�س، ومطار دملا، ومطار جزيرة �شري بني يا�س يف الفرة 
اإجمايل  بلغ  2022، حيث  �شبتمرب   30 يوليو حتى   1 من 
عن   250% ب��زي��ادة  م�شافر،  مليون   4.7 ال��رك��اب  ح��رك��ة 
حمققات حركة ال�شفر خالل الربع الثالث من عام 2021 
الذي �شجلت املطارات خالله 1،3 مليون م�شافر . وقد و�شل 
العام  ه��ذا  اخلم�س  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ارات  ع��رب  امل�شافرين  ع��دد 
10،982،114 م�شافرا حتى 30 �شبتمرب 2022، وهو ما 
يعادل جمموع حركة الركاب يف عامي 2020 و2021 معاً 
اأبوظبي  اأن يفوق عدد امل�شافرين عرب مطارات  ومن املتوقع 

•• ال�صارقة- الفجر

و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ا�شتقبلت 
الغرفة  م�����ن  وف��������دا  ال���������ش����ارق����ة، 
بالإ�شكندرية،  امل�شرية  التجارية 
�شعادة  وج���ه���ه���ا  دع�������وة  مب����وج����ب 
رئي�س  العوي�س  �شلطان  اهلل  عبد 
ال�شارقة،  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
احتفالية  يف  م�������ش���ارك���ت���ه  خ�����الل 
امل�شرية  التجارية  الغرفة  مئوية 
ب���الإ����ش���ك���ن���دري���ة، ال���ت���ي اأق���ي���م���ت يف 
ا�شتقبال  يف  وك��ان  املا�شي.  اأكتوبر 
�شلطان  اهلل  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  ال���وف���د 
العوي�س رئي�س جمل�س اإدارة غرفة 
و�شعادة  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة 
حممد اأحمد اأمني العو�شي مدير 
عام غرفة ال�شارقة، واإبراهيم را�شد 
العالقات  اإدارة  م��دي��ر  اجل�����روان 
ال�شارقة،  ب��غ��رف��ة  الق���ت�������ش���ادي���ة 
واأجمد عو�س الكرمي رئي�س ق�شم 
جمموعات العمل القطاعية، وعدد 

من مدراء الإدارات والأق�شام.
وهدفت زيارة الوفد التي ا�شتمرت 
اإىل تبادل  اأي���ام،  اأرب��ع��ة  م���دار  على 
اأف�شل  ع��ل��ى  اخل����ربات والط�����الع 
يف  الناجحة  والتجارب  املمار�شات 
ف�شال  الأع���م���ال،  جمتمع  خ��دم��ة 
ال��ت��ع��اون الثنائي  اآف����اق  ب��ح��ث  ع��ن 
القت�شادية  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
اله���ت���م���ام  ذات  وال����ش���ت���ث���م���اري���ة 

ومركز  ال�شارقة  اإك�شبو  مركز  اإىل 
ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ت��ح��ك��ي��م، ف�����ش��ال عن 
غرفة مدينة الذيد وغرفة مدينة 
تنظيم  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  خ��ورف��ك��ان، 
املوؤ�ش�شات  اأهم  اإىل  جولة ميدانية 
اإم��ارة ال�شارقة، مثل  احلكومية يف 
ال�شارقة  ومركز  اجلامعية  املدينة 
الف�شاء  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ل���ع���ل���وم 
العربية  والأك���ادمي���ي���ة  وال���ف���ل���ك، 
والنقل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم 
البحري، وبيت احلكمة، اإىل جانب 
التي  ال�شياحية  املعامل  زيارة لأهم 

ت�شتهر بها اإمارة ال�شارقة.

التمويل،  ق��ط��اع  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
 Thndr ������ش�����رك�����ة  واخ���������ت���������ارت 
متوياًل  ح�شدت  ال��ت��ي  الهولندية 
مليون  ال���ث���م���ان���ني  ق��ي��م��ت��ه  ف���اق���ت 
والتي  دولر(  مليون   22( دره���م 
ا���ش��ت��ث��م��ارات رقمية  ت���وّف���ر م��ن�����ش��ة 
املالية  ال��رق��اب��ة  هيئة  تنظيم  م��ن 
امل�����ش��ري��ة.  ويف ه���ذا الإط������ار، قال 
بدر �شليم �شلطان العلماء، الرئي�س 
 :Hub71�ل ب��الإن��اب��ة  التنفيذي 
»نحقق اليوم حمطة هامة يف اإطار 
متكاملة  منظومة  لبناء  ج��ه��ودن��ا 
اأبوظبي  اإم������ارة  يف  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
���ش��رك��ة من  اأك�����ر م���ن 200  ت�����ش��م 
خمتلف اأن��ح��اء ال��ع��امل. وي��دل هذا 
الإجناز على مكانة اأبوظبي كوجهة 
ل��ل�����ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ن��ا���ش��ئ��ة التي 
النمو  حتقيق  على  بالقدرة  تتمتع 
يف  وتتميزمب�شاهمتها  وال��ن��ج��اح، 
املجتمعات  على  اإي��ج��اب��ي  اأث���ر  خلق 
ح����ول ال����ع����امل. وق����د جن��ح��ت هذه 
ال�شركات  م��ن  الأخ����رية  املجموعة 
اإىل  ال����ت����ي����ان���������ش����م����ت  ال����ن����ا�����ش����ئ����ة 
متويل  ا���ش��ت��ق��ط��اب  يف   Hub71
بقيمة ن�شف مليار دره��م، ونتطلع 
نحو  الن����ط����الق  يف  جن��اح��ه��ا  اإىل 

القت�شاد العاملي.«

اخلدمات التي تقدمها لأع�شائها، 
الأع�شاء،  خ��دم��ات  اإدارة  و�شملت 
ح��ي��ث ت��ع��رف��وا ع��ل��ى اآل���ي���ات العمل 
الع�شوية  ���ش��ه��ادات  ا���ش��ت��خ��راج  يف 
و������ش�����ه�����ادات امل���ن�������ش���اأ واخل�����دم�����ات 
اأجنحة  اإىل  تعرفوا  كما  املختلفة، 
للمنتجات  ال������دائ������م  امل����ع����ر�����س 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة، ف�����ش��ال عن 
طرحتها  التي  والربامج  املبادرات 
ل���دع���م ورع����اي����ة جمتمع  ال���غ���رف���ة 

الأعمال يف الإمارة.
بعد ذلك رافقت الغرفة وفد الغرفة 
بالإ�شكندرية،  امل�شرية  التجارية 

من هذه الزيارة يف اإقامة املزيد من 
امل�شروعات امل�شركة ذات اجلدوى 
لكال البلدين، ف�شال عن التن�شيق 
الأعمال،  ل��رج��ال  زي���ارات  لتنظيم 
جمالت  اإىل  ق����رب  ع���ن  ل��ل��ت��ع��رف 
وال�شتفادة  وال�شتثمار،  ال�شراكة 
التي  وال��ت�����ش��ه��ي��الت  امل����زاي����ا  م����ن 
يف  والإ�شكندرية  ال�شارقة  توفرها 

خمتلف القطاعات  القت�شادية.
وا���ش��ت��م��ل ب��رن��ام��ج ال���وف���د، تنظيم 
لغرفة  الرئي�شي  امل��ق��ر  اإىل  زي���ارة 
ال�����ش��ارق��ة، اط��ل��ع��وا خ��الل��ه��ا على 
واأه����م  ال���غ���رف���ة  واإدارات  اأق�������ش���ام 

بحركة  وال���ن���ه���و����س  امل���������ش����رك، 
يرتقي  مب����ا  ال���ت���ج���اري  ال���ت���ب���ادل 
وال�شعبني  ال���ب���ل���دي���ن  ب��ت��ط��ل��ع��ات 

ال�شقيقني.
واأكد اإبراهيم را�شد اجلروان، على 
اأهمية هذه الزيارة التي �شت�شهم يف 
بني  القت�شادية  العالقات  تعزيز 
م�شر  وجمهورية  الإم����ارات  دول��ة 
غري  ت��ط��ورا  ت�شهد  ال��ت��ي  العربية 
ال�شقيقني،  البلدين  ب��ني  م�شبوق 
من خالل تطوير التعاون امل�شرك 
ب�����ني غ����رف����ة ال���������ش����ارق����ة وغ���رف���ة 
ال�شتفادة  وت��دار���س  الإ�شكندرية، 

التي  امل��رن��ة  احل��واف��ز  م��ن  النا�شئة 
توفرها املنظومة لتاأ�شي�س اأعمالها 

يف اأبوظبي واحلّد من تكاليفها. 
وت��ن�����ش��ّم امل��ج��م��وع��ة اجل���دي���دة من 
 Hub71 اإىل  النا�شئة  ال�شركات 
 9 ان�����ش��م��ت  ���ش��ت دول. ح��ي��ث  م���ن 

نطاق  وت���و����ش���ي���ع  الأع�����م�����ال  رّواد 
الناجحة  التكنولوجية  �شركاتهم 
وتنمية  ال���ش��ت��ث��م��ار  وت��ع��زي��زف��ر���س 
انطالقاً  ل��ه��م  امل���ت���اح���ة  الأع����م����ال 
اأب��وظ��ب��ي، عا�شمة دولة  اإم���ارة  م��ن 
ال�شركات  ت�شتفيد  كما  الإم����ارات.  

•• اأبوظبي -وام: 

منظومة   ،Hub71 اأع�����ل�����ن�����ت 
التكنولوجيا العاملية يف اأبوظبي، عن 
التكنولوجيا  �شركات  اأع��داد  ارتفاع 
املنظومة  من  تتخذ  التي  النا�شئة 
اأك�����ر من  اإىل  ل��ت�����ش��ل  ل��ه��ا  م���ق���ًرا 
بعد  وذل����ك  ن��ا���ش��ئ��ة،  ���ش��رك��ة   200
جديدة  �شركة   20 طلبات  قبولها 

لالن�شمام اإليها. 
من  الثالثة  املجموعة  ه��ذه  وت��ع��ّد 
اإىل تن�شّم  التي  النا�شئة  ال�شركات 
ارتفاع  ال��ع��ام، مع  ه��ذا   Hub71
ع���دد ال��ط��ل��ب��ات امل��ق��َدم��ة م���ن رّواد 
ال��ع��امل لالن�شمام  ح���ول  الأع���م���ال 
العاملية  التكنولوجيا  منظومة  اإىل 
يف اأبوظبي بن�شبة %60.  و�شيتاح 
من  ال���ش��ت��ف��ادة  النا�شئة  لل�شركات 
ال��وا���ش��ع��ة التي  ال���ع���الق���ات  ���ش��ب��ك��ة 
مع   Hub71 منظومة  ت��وف��ره��ا 
امل�شتثمرين  م��ن  وا�شعة  جمموعة 
احلكوميني  وال�شركاء  النا�شطني 
الذين  والأك��ادمي��ي��ني  واملوؤ�ّش�شيني 
النمو  ف��ر���س  تعزيز  يف  ي�شاهمون 

لهذه ال�شركات. 
التكنولوجيا  م��ن��ظ��وم��ة  وت�����ش��اه��م 
دع����م  يف  اأب�����وظ�����ب�����ي  يف  ال����ع����امل����ي����ة 

التكنولوجيا الزراعية والتي تبتكر 
الراأ�شية  ال��زراع��ة  لت�شهيل  تقنيات 

الآلية. 
ا على قطاع  ورّكزت Hub71 اأي�شً
التكنولوجيا املالية مبا يتوافق مع 
لتوظيف  اأب���وظ���ب���ي  اإم������ارة  ج���ه���ود 

�شركة  امل��ن��ظ��وم��ة  اخ����ت����ارت  ح��ي��ث 
من  ب���احل���ّد  ُت��ع��ن��ى  ال��ت��ي   44.01
اأك�شيد الكربون عن  انبعاثات ثاين 

طريق حتويله اإىل �شخور. 
 iFarm ���ش��رك��ة  اخ��ت��ي��ار  ك��م��ا مت 
جمال  يف  ال��ن��ا���ش��ط��ة  ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة 

�شركات من دولة الإمارات العربية 
املتحدة وانتقلت 11 �شركة انتقلت 
اإىل اأبوظبي، مما يوؤّكد قدرة الإمارة 
على جذب ال�شركات العاملية ويعزز 
التي   Hub71 م��ن��ظ��وم��ة  ت���ن���ّوع 
ت�شّم جن�شّيات متنوعة من خمتلف 

اأنحاء العامل.  و�شعًيا منها اإىل دعم 
م�����ش��رية ال���ت���ح���ّول الق��ت�����ش��ادي يف 
 Hub71 اإمارة اأبوظبي، اختارت
ال�������ش���رك���ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة ال���ع���ام���ل���ة يف 
ا�شراتيجية  اقت�شادية  ق��ط��اع��ات 
مبا يف ذلك التكنولوجيا النظيفة، 

والكفاءة يف حلها.
وقد و�شع القانون جمموعة من الآليات 
من  ���ش��واء  العائلية  ال�شركة  اإدارة  ح��ول 
قبل املدير اأو جمل�س الإدارة، مع تو�شيح 
باملدير  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الخ��ت�����ش��ا���ش��ات  اأه�����م 

والتزاماته وكيفية عزله.
وفيما يخ�س ح�ش�س ال�شركاء، اأو�شح القانون اأنه يف حالة رغبة اأي من ال�شركاء يف 
الت�شرف بح�شته يف ال�شركة العائلية، وجب عليه عر�شها على باقي ال�شركاء من 

العائلة، ويكون له ا�شتثناء من ذلك.
و اأو�شح القانون اأنه يف حالة اإفال�س اأو اإع�شار اأحد ال�شركاء يف ال�شركة العائلية، 
يتم العتماد على الإجراءات وال�شوابط املعمول بها يف قوانني الإع�شار والإفال�س 

ال�شارية يف الدولة.
و منح القانون املرونة الكافية يف اأن ميتلك ال�شركة العائلية اأي عدد من ال�شركاء. 
و مبوجب القانون يتعني على ال�شركة العائلية اأن تقوم بتوزيع جزء من اأرباحها 
ال�شنوية يف نهاية كل �شنة مالية على �شركائها، وذلك ح�شب ن�شبة ح�شة كل �شريك 

يف ال�شركة العائلية، ما مل ين�س عقد التاأ�شي�س على خالف ذلك.
و ت�شمن القانون اإزالة �شفة ال�شركة العائلية عن ال�شركة اإذا متلك اأ�شخا�س من 
خارج العائلة اأغلبية ح�ش�شها التي لها احلق يف الت�شويت مبوجب اأحكام القانون، 
ويف هذه احلالة يتم �شطب ال�شركة العائلية من ال�شجل املوحد، مبوجب طلب من 
اأي ذي م�شلحة اأو بقرار من ال�شلطة املخت�شة. و بني القانون اأنه ل تزول �شفة 

ال�شركة العائلية بوفاة اأحد ال�شركاء اأو احلجر عليه اأو اإفال�شه اأو اإع�شاره.
و منح القانون احلق للوارث بالبقاء يف ال�شركة العائلية ك�شريك بقدر ح�شته التي 

ورثها اأو الت�شرف يف ح�شته.
وفقاً  اإل  العائلية  ال�شركة  يف  احل�ش�س  عن  التنازل  يجوز  ل  لقانون  مبوجب  و 

لل�شروط املن�شو�س عليها يف القانون.
و بح�شب القانون يتمتع ال�شريك يف ال�شركة العائلية بحق اأولوية �شراء ح�ش�س 

ال�شركاء الآخرين وذلك يف حال اإفال�س اأحد ال�شركاء يف ال�شركة العائلية.
واأكد �شعادة عبد اهلل اآل �شالح، وكيل وزارة القت�شاد، يف ختام الإحاطة الإعالمية 
خالل  �شتتوا�شل  العائلية  ال�شركات  عمل  منظومة  لتنمية  الوطنية  اجلهود  اأن 
مكانة  ير�شخ  مبا  ونوعية  متكاملة  و�شيا�شات  مبادرات  خالل  من  املقبلة  املرحلة 
املناخ الأكر جاذبية ومالءمة لأعمال  بيئة الأعمال يف دولة الإم��ارات باعتبارها 

ال�شركات العائلية.

•• اأبوظبي -وام: 

اآل �شالح،  اأح��م��د  اهلل  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  اأك���د 
دول�����ة  اأن  الق����ت���������ش����اد،  وزارة  وك����ي����ل 
وتوجيهات  روؤي�����ة  ب��ف�����ش��ل   - الإم�������ارات 
اأهمية كبرية  – اأول��ت  قيادتها الر�شيدة 

النموذج القت�شادي  اإدراكها لأهمية هذا  انطالقاً من  العائلية،  ال�شركات  لقطاع 
احليوي. م�شيفا اأن ل�شركات العائلية ت�شكل حمركاً رئي�شياً يف اقت�شاديات معظم 
امل�شتدامة، واإقامة  التنمية القت�شادية  دول العامل، ولها دور جوهري يف حتقيق 

امل�شاريع وجذب ال�شتثمارات وتوفري فر�س العمل يف خمتلف القطاعات.
اأبوظبي  اأم�س يف  اإعالمية نظمتها وزارة القت�شاد  اإحاطة  واأو�شح �شعادته خالل 
ال�شركات  ���ش��اأن  يف   2022 ل�شنة   37 رق��م  احت���ادي  ب��ق��ان��ون  باملر�شوم  للتعريف 
العائلية، اأن حكومة دولة الإمارات تبنت برناجماً متكاماًل وطويل املدى لتنمية 
اإىل م�شتويات مناف�شة عاملياً، ومبا يعزز دورها  العائلية يف الدولة  ال�شركات  بيئة 
و�شريك  الوطني،  لالقت�شاد  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  دع��م  يف  رئي�شي  كم�شاهم 

اأ�شا�شي يف م�شرية التنمية امل�شتدامة للدولة خالل اخلم�شني عاماً املقبلة.
وتابع �شعادته انه مت خالل املرحلة املا�شية اإطالق عدد من املبادرات الرائدة لتنمية 
FB-X وبرنامج  اأبرزها من�شة ال�شركات العائلية  قطاع ال�شركات العائلية، من 
وم�شاريعها  اأن�شطتها  وتنويع  العائلية  ال�شركات  ا�شتثمارات  دعم  بهدف  )ثبات( 
اأ�شواق  داخ��ل  وفر�شها  �شراكاتها  وتعزيز  اجلديد  القت�شاد  جم��الت  يف  الريادية 

الدولة وخارجها.
وو�شع برنامج “ثبات” م�شتهدفات طموحة تتمثل يف حتويل 200 م�شروع عائلي 
ال�شوقية حاجز  تقارب قيمتها   2030 اقت�شادية كربى بحلول عام  �شركات  اإىل 

ال�150 مليار درهم وحتقق اإيرادات �شنوية تفوق 18 مليار درهم.
اأن  اإىل  اآل �شالح  �شعادة  اأ�شار  العائلية،  لل�شركات  القت�شادي  الدور  اأهمية  وحول 
ال�شركات العائلية ت�شتحوذ على %70 من اإجمايل ال�شركات يف العامل، و60% 
العاملي. وعلى �شعيد  الإجمايل  الناجت  العاملة، و%70 من  القوى  اإجمايل  من 
دولة الإمارات فاإن %90 من اإجمايل عدد ال�شركات اخلا�شة هي �شركات عائلية، 
وال�شناعة  وال�شياحة  التجزئة  وجتارة  العقارات  قطاعات  يف  تتوزع  وا�شتثماراتها 
ال�شركات  “تعد  �شعادته:  وتابع  اللوج�شتية.  واخلدمات  وال�شحن  والتكنولوجيا 
العائلية على م�شتوى دول جمل�س التعاون اخلليجي �شابة ن�شبياً وتراوح اأعمارها 
100 مليار دولر  ب��ح��وايل  �شنوية  اأرب��اح��اً  ع��ام��اً، وحت��ق��ق   60 اإىل   40 ب��ني  م��ا 

القانون، اأو�شح �شعادة اآل �شالح اأن القانون عرف ال�شركة العائلية باأنها كل �شركة 
توؤ�ش�س وفقاً لأحكام قانون ال�شركات التجارية يف الدولة وميتلك اأغلب ح�ش�شها 
اأو اأ�شهمها اأ�شخا�س ينتمون لعائلة واحدة، ويتم قيدها يف �شجل ال�شركات العائلية 
اأبرز  �شعادته  وا�شتعر�س  القانون.  اأحكام هذا  تاأ�شي�شه مبوجب  يتم  الذي  املوحد، 
لل�شركات  املوحد  ال�شجل  اإن�شاء  ت�شمنت:  والتي  بقانون،  املر�شوم  واأح��ك��ام  بنود 
عمل  تنظيم  اأج���ل  م��ن  وذل���ك  الق��ت�����ش��اد،  وزارة  ومتابعة  اإ���ش��راف  حت��ت  العائلية 
املن�شو�س  واملرونات  املميزات  كافة  من  وال�شتفادة  الدولة،  يف  العائلية  ال�شركات 
عليها يف القانون. و ُيطبق القانون على اأي �شركة عائلية قائمة يف الدولة، ويقرر 
ال�شجل  يف  ت�شجيلها  العائلية  ال�شركة  يف  احل�ش�س  اأغلبية  ميلكون  ال��ذي  امل��الك 
كل  على  ال��ق��ان��ون  ينطبق  كما  ال��ق��ان��ون،  اأح��ك��ام  مب��وج��ب  عائلية  ك�شركة  امل��وح��د 

ال�شركات التجارية با�شتثناًء �شركات امل�شاهمة العامة والت�شامن.
و تاأخذ ال�شركة العائلية اأي �شكل من اأ�شكال ال�شركات املن�شو�س عليها يف قانون 

ال�شركات التجارية، مبا يف ذلك �شركة ال�شخ�س الواحد.
و ت�شمن القانون تاأ�شي�س ال�شركة العائلية مليثاق العائلة، والذي يت�شمن قواعد 
توزيع  وط���رق  احل�ش�س  تقييم  واآل��ي��ات  العائلة،  وق��ي��م  واأه����داف  مبلكية  خا�شة 

الأرباح.
وكيفية  راأ�شمالها،  حتديد  خ��الل  من  العائلية  ال�شركات  ملكية  القانون  نظم  و 
ت�شرف ال�شريك يف ح�شته، واآلية التنازل عنها، اإ�شافة اإىل تنظيم حق ال�شرداد 

وتقييم احل�ش�س وفئاتها، وكذلك �شراء ال�شركة العائلية حل�ش�شها.
و مبوجب القانون يتم اإلغاء القيد على احلد الأق�شى لعدد امل�شاهمني يف ال�شركة 

العائلية عندما تكون يف �شكل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة.
اإم��ارة ُت�شمى “جلنة ف�س نزاعات ال�شركات العائلية”،  و يتم ت�شكيل جلنة يف كل 
املحلية بح�شب  الق�شائية  اأو رئي�س اجلهة  العدل  وزي��ر  ق��رار من  وذل��ك مبوجب 
الأحوال، ويرجع ذلك لكون اخلالفات العائلية تعد من اأهم الأ�شباب التي توؤدي 
اإىل انتهاء �شفة ال�شركة العائلية، مبا ي�شاهم يف ت�شوية نزاعات ال�شركات العائلية، 
وح�شمها من قبل متخ�ش�شني )ق�شاة اأو حمكمني(، مع �شمان ال�شرعة وال�شرية 

اأمريكي، و%50 من مالك هذه ال�شركات يت�شمن 5 م�شاهمني اأو اأقل.
دولة  حكومة  اأ�شدرته  ال��ذي  اجلديد  العائلية  ال�شركات  قانون  اأن  �شعادته  واأك��د 
وحوكمة  ملكية  بتنظيم  اخلا�شة  الت�شريعات  يف  مف�شلية  حمطة  هو  الإم���ارات 
يناير  يف  التنفيذ  حيز  دخ��ول��ه  عند  �شيوفر  حيث  ال��دول��ة،  يف  العائلية  ال�شركات 
العائلية وتنويع  ال�شركات  القانوين املطلوب ل�شمان منو  الإط��ار  املقبل،   2023
اأن�شطتها وتي�شري انتقالها بني الأجيال مبا ي�شمن ا�شتمراريتها اإىل ما بعد اجليل 
ال��ذي يدعم قدرتها على  الأم��ر  واإج���راءات مدرو�شة،  اآليات  وال��راب��ع عرب  الثالث 
التو�شع والنمو ب�شورة م�شتدامة، ويعزز تناف�شيتها وتطوير اأعمالها داخل اأ�شواق 
الدولة وخارجها، وفق م�شتهدفات وم�شاريع اخلم�شني وحمددات مئوية الإمارات 

.2071
واأو�شح �شعادته اأن اإ�شدار القانون ي�شكل خطوة ا�شتباقية ومميزة لدولة الإمارات 
لكونه  رائ��داً ومميزاً يف جماله  ت�شريعاً  والعامل، حيث يعد  املنطقة  على م�شتوى 
الذي قامت  النحو  العائلية على  ال�شركات  اأخ��رى تنظم عمل  ل توجد ت�شريعات 
اأوىل ومف�شلة ل�شتثمارات  اأن ير�شخ مكانتها كوجهة  �شاأنه  الدولة، وهذا من  به 
اأن القانون ياأتي يف اإطار  اإىل  اإقليمياً وعاملياً. م�شرياً  وم�شاريع ال�شركات العائلية 
العائلية  ال�شركات  وازده��ار  لنمو  وطنية  خريطة  ير�شم  للدولة  متكامل  برنامج 
قطاعات  �شيما  ل  والتجارية  القت�شادية  الأن�شطة  خمتلف  يف  اأن�شطتها  وتعزيز 
اإعداد  مرحلة  اأن  اإىل  القت�شاد  وزارة  وك��ي��ل  �شعادة  واأ���ش��ار  اجل��دي��د.  القت�شاد 
القانون �شهدت ت�شافراً وتكاماًل للجهود الوطنية، حيث حر�شت وزارة القت�شاد 
مع  والتن�شيق  املعنية  واملحلية  الحت��ادي��ة  اجل��ه��ات  م��ع  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  على 
ال�شركات العائلية يف الدولة، من اأجل تطوير مواد القانون بنهج ا�شتباقي ومرن 
ي�شت�شرف اجتاهات امل�شتقبل، مو�شحاً اأنه مت ال�شتناد اإىل درا�شات مقارنة �شملت 
الدول املتقدمة يف قطاع ال�شركات العائلية على امل�شتويني العربي والعاملي، ل�شمان 
اأهداف الدولة بتطوير منظومة عمل  اخلروج بت�شريع حمدث ومتكامل ويخدم 
جديدة لل�شركات العائلية ت�شمن ا�شتدامتها ومنوها، وتعزيز دورها وم�شاهمتها 
تفا�شيل  يخ�س  وفيما  املقبلة.  املرحلة  خ��الل  الأع��م��ال  وبيئة  القت�شاد  من��و  يف 

�سركة جديدة تن�سم اإىل Hub71 لرتفع عدد �سركات التكنولوجيا النا�سئة اإىل اأكرث من 200 �سركة   20
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اإعــلن 

يرجى العلم انه �شيقوم ال�شيد الكاتب العدل بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة 
بني الأطراف املذكورين ا�شمائهم ادناه : 

من الطرف الأول : انور ح�شني من�شور علم اجلن�شية : بنغالدي�س  
اإىل الطرف الثاين : حممد �شهيل من�شور عامل - اجلن�شية : بنغالدي�س  

التنمية  دائرة  من  �شادرة  رخ�شة  ال�شويدي(  مكتوم  )كراج  التجاري  بال�شم 
الإقت�شادية بعجمان برقم ملف )113148( وامل�شجلة بغرفة جتارة و�شناعة 
عجمان ،  وعليه �شيقوم ال�شيد الكاتب العدل بالت�شديق على التنازل بعد انق�شاء 

14 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 
الكاتب العدل العام 

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�شم ال�شركة : م�سروع وندك�س - �س ذ م م 
لالعمال  م��ك��ت��وم  ال  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  موؤ�ش�شة  م��ل��ك   O-501 رق���م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
اخلريية والن�شانية - الرقة - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   1072356  : ال��ت��ج��اري  بال�شجل  القيد  رق��م   645028  :
الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة 
2022/11/24 واملوثق لدى  ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  اأعاله  املذكورة 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/24 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�شفي املعني ايه & ام االن�ساري لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 
1-2903  ملك �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان ال نهيان - املركز  التجاري الول 
- هاتف : 2955582-04 فاك�س : 2955598-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

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

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي :  ايه & ام االن�ساري لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903  ملك �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان 
 : فاك�س   04-2955582  : ه��ات��ف   - الول  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز    - نهيان  ال 
باأنه قد  الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي  مبوجب هذا تعلن   04-2955598
مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية م�سروع وندك�س - �س ذ م م  وذلك 
كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/11/24 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
اأي اعرا�س  2022/11/24 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي بتاريخ 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640
العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
 ق�شم احلجوزات والبيوع

الق�شية التنفيذية رقم 1195 ل�شنة 2022 
اإعلن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(

املنفذ �شده / ح�شن دروي�س احمد عمران حالمي  
ل�شالح طالب التنفيذ / بنك دبي التجاري - �س م ع  

www. للمزادات  الإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �شينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�شارقة  حمكمة  تعلن 
حتى   2022/12/5 تاريخ  من  بداأ  متتالية  بايام  ظهرا  ع�شر  الثانية  ال�شاعة  متام  يف   emiratesauction.ae

 : التايل  النحو  على  العقار  واأو�شاف  �شده  للمنفذ  ملكيتها  العائد  العقار  لبيع  وذلك   ،  2022/12/12
- قطعة رقم 372 ملك مبنطقة املجاز 2 باإمارة ال�شارقة ، ب�شعر التقييم : 56،720،000 درهم ، والعقار عبارة عن )بناية 

ار�شي + �شرداب + 5 طوابق مواقف + 15 طابق متكرر  مب�شاحة 12،604 ق.م( حمملة بعقود اإيجارية 
والعقار عبارة عن )�شربة   ، 6،600،000 درهم   : التقييم  �شعر   ، ال�شارقة  باإمارة   6 ال�شناعية  596 مبنطقة  - قطعة رقم 
مق�شمة اىل 4 اأق�شام + �شربة مق�شمة اىل 4 اق�شام + �شربة مق�شمة اىل ق�شمني مب�شاحة 20،000 ق.م( حمملة بعقود اإيجارية 
 يتوجب على الراغب بالإ�شراك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 
لالإمارات  اللكروين  املوقع  او  باملحكمة  والبيوع  احلجوزات  ق�شم  مراجعة  ذلك  عن  ال�شتف�شار  او  بال�شراء  يرغب  من  فعلى 
www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرا�س التقدم باعرا�شه معززا  للمزادات 

اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70496 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
اإخطار باحلجز التنفيذي )ن�شرا( 

يف االإنابة الق�شائية رقم 907 ل�شنة 2019 
اإىل املنفذ �شدهم : 1- حممود حممد ابراهيم 

 : وهم  حممد  عبداهلل  �شلطان  ورثة   -2
�شلطان  عبداهلل  �شلطان  ابراهيم   -2  ، عبداهلل  �شلطان  حممد  اأحمد   -1

عبيد  اأحمد  عبيد   / اأرملة  عبداهلل  �شلطان  فاطمة   -3
املطوع  علي  احمد   / زوجة  عبداهلل  �شلطان  مرمي   -4

الناي  �شلمان  اإ�شماعيل  اأحمد   / زوجة  عبداهلل  �شلطان  عائ�شة   -5
حممد   �شلطان  نورة   -7  ، عبداهلل  �شلطان  ح�شة   -6

ل�شالح املنفذ له / اأحمد �شليمان ادري�س عو�س  
قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�شية التنفيذية اأعاله ، اإعالمكم باأنه مت توقيع احلجز التنفيذي على العقارات العائدة للمنفذ و املو�شح 

بياناته ادناه : 
العقار رقم 961/122 ملك )الوحدة رقم 2701( مبنطقة املجاز 1 باإمارة ال�شارقة 

العقار رقم 961/123 ملك )الوحدة رقم 2702( مبنطقة املجاز 1 باإمارة ال�شارقة  
اإي  وجود  حال  يف  الإعالن  تاريخ  من  ايام  �شبعة  خالل  والبيوع  احلجوزات  ق�شم  الإحتادية  ال�شارقة  حمكمة  مراجعة  عليكم  يتوجب  لذلك 

اإعرا�س. ويف حال تخلفكم عن احل�شور يف امليعاد والتاريخ املحدد فاإن املحكمة �شتبا�شر اإجراءات البيع يف غيابكم. 
عن / رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اإعلن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة    ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0004613 اإخطار دفع يف  الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : اإبراهيم حممد �شلطان �شيف الظاهري  

حيث انه  قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي  
املنفذ م�شرف ال�شارقة الإ�شالمي - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 153647.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حبيب الرحمن ج عبداحلميد ماريكار  
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0008097/ 

اإىل املحكوم عليه : حبيب الرحمن ج عبداحلميد ماريكار 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ زهرة اللوت�س للمقاولت الفنية ملالكها جريالد ياجابان - هندي اجلن�شية  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 175850.0  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - كينيتك الهند�شية - ذ م م  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 /0003992  اإخطار دفع يف الق�شية رقم

اإىل املحكوم عليه : كينيتك الهند�شية - ذ م م   
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شركة بن مالك حلقول النفط وال�شناعة )ذ م م( اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 192473.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70330

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اياد عدنان عبداملح�شن ال�شويكى  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0007310/ 

اإىل املحكوم عليه : اياد عدنان عبداملح�شن ال�شويكى 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شمري دروي�س حممد البجق 
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 19994.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006404/ 

اإىل املحكوم عليه : كونهيكانان كوروديل بادينهاري 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ دار التمويل - �س م ع   يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 41647.0 درهم  بالإ�شافة اىل الفائدة القانونية 

بواقع %12 من تاريخ 2022/2/23 درهم وحتى متام ال�شداد.  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد عبدالباري ح�شن عبدالوهاب  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0008369/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد عبدالباري ح�شن عبدالوهاب 
العنوان : موؤ�ش�شة الإمارات للتعليم املدر�شي ، وزارة الربية والتعليم �شابقا ، دبي ، الطوار ، بجانب وزارة العدل ، 

وهو خارج الدولة ، وثبت اإعالنه بالن�شر يف الدعوى واحلكم ، م�شري اجلن�شية ، الرقم املوحد : 34280404
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

العقيد  �شليمان عبداهلل  والده علي  اأمره  قانونا ويل  النقبي وميثله  العقيد  �شليمان عبداهلل  املنفذ عبداهلل علي 
النقبي ، اجلن�شية الإمارات العربية  املتحدة. يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم 
بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي 
اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك  درهم.   13976.0 وامل�شاريف  الر�شوم  �شامال 
اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( 
مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
اخطار باحلجز التنفيذي )ن�شرا( 

يف الق�شية التنفيذية رقم 1413 ل�شنة 2013 
اإىل املنفذ �شده / حممد عقيل علي الزرعوين   ل�شالح املنفذ له / زهرة ال�شفا للمقاولت - ذ م م  

قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�شية التنفيذية اأعاله ، اإعالمكم باأنه مت توقيع احلجز التنفيذي على العقارات املو�شحة بياناتها ادناه : 

العقار رقم )293( ملك مبنطقة النهدة باإمارة ال�شارقة العقار رقم )2772( ملك مبنطقة فلي زراعية باإمارة ال�شارقة

ح�شة من اأ�شل 3 ح�ش�س يف العقار رقم )672( ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�شارقة العقار رقم )2769( ملك مبنطقة فلي زراعية باإمارة ال�شارقة

ح�شة من اأ�شل ح�شتني يف العقار رقم )785( ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�شارقة  العقار رقم )1/58( ملك مبنطقة الطي باإمارة ال�شارقة 

ح�شة من اأ�شل ح�شتني يف العقار رقم )635( ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�شارقة العقار رقم )2/58( ملك مبنطقة الطي باإمارة ال�شارقة

ح�شة من اأ�شل ح�شتني يف العقار رقم )964( ملك مبنطقة الغوير باإمارة ال�شارقة العقار رقم )3/58( ملك مبنطقة الطي باإمارة ال�شارقة

ح�شة من اأ�شل 3 ح�ش�س يف العقار رقم )427( ملك مبنطقة النباعة باإمارة ال�شارقةالعقار رقم )296( ملك مبنطقة النهدة باإمارة ال�شارقة

العقار رقم )58( ملك مبنطقة الطي باإمارة ال�شارقة

اإي  وجود  حال  يف  الإعالن  تاريخ  من  ايام  �شبعة  خالل  والبيوع  احلجوزات  ق�شم  الإحتادية  ال�شارقة  حمكمة  مراجعة  عليكم  يتوجب  لذلك 
اإعرا�س. ويف حال تخلفكم عن احل�شور يف امليعاد والتاريخ املحدد فاإن املحكمة �شتبا�شر اإجراءات البيع يف غيابكم. 

عن / رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�شم ال�شركة : نورونيك�س لتجارة الكهربائية - ذ م م  
العنوان : ميزانني ملك �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد ال مكتوم - بردبي - الكرامة 
- ا�شتدامة B - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 888980 رقم 
1494979 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف  القيد بال�شجل التجاري : 
دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
2022/1/12 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي  مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
بتاريخ 2022/1/12 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
 ، 3401 -8B-3401 الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون العنوان : مكتب رقم
A ملك �شعيد �شهيل �شعيد - بردبي - املركز التجاري الأول - هاتف : 04-3215355 
فاك�س : 3215356-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
�شعيد  �شهيل  �شعيد  ملك   A  ،  3401  -8B-3401 رق��م  مكتب   : العنوان 
 : ف��اك�����س   04-3215355  : ه��ات��ف   - الأول  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز   - ب��ردب��ي   -
مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد    04-3215356
الكهربائية  نورونيك�س لتجارة  اأعاله لت�شفية  املذكور  امل�شفي  مت تعيني 
2022/1/12 واملوثق  بتاريخ  ق��رار حماكم دبي  وذل��ك مبوجب  م  - ذ م 
اأي  2022/1/12 وعلى من لديه  بتاريخ  العدل حماكم دبي  لدى كاتب 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

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

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
رقم الرخ�شة : 47047

غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم ال�شجل التجاري 
اإعلن وحل وت�شفية 
ال�شم التجاري : �شن تك للتجارة العامة )ذ م م(   

نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي : �شن تك للتجارة العامة )ذ م م(  
�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تا�ش�شت يف امارة عجمان مبوجب قانون ال�شركات 
التنمية  دائ����رة  يف  مرخ�شة  وت��ع��دي��الت��ه   )1984( ل�شنة   )8( رق���م  الحت����ادي 
قرر  وق��د   )47047( رق��م  حت��ت  القت�شادية  بالتنمية  و�شجلته  القت�شادية 

ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شيد.
م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرا�س التقدم به للم�شفي 
تاريخ ن�شر الع��الن وعلى  املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من  القانوين 

العنوان التايل :  امارة عجمان ،  هاتف :    ، �س.ب :  

دائرة التنمية االقت�شادية    
حكومة عجمان

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - رادا تريدينج - �س م ح   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0007947/ 

اإىل املحكوم عليه :  رادا تريدينج - �س م ح 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ جلف للبرول / ذ م م - ل�شاحبها ال�شيخ عبدالعزيز حميد را�شد النعيمي مديرها ال�شيد/ 
يحي زكريا احمد عبداهلل اجل�شمي   يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

  3.0525085E8 املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�شم ال�شركة : فيزيرو للتجارة العامة - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم A/116-79 ملك جممع جوائز �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
 : الرخ�شة  رقم   ، م�شوؤولية حم��دودة  ذات   : القانوين  ال�شكل   - املالحية  دبي  - مدينة 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1582781  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   964530
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد 
 2022/11/2 بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�شركة 
وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2022/11/2 وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
ال�سويدي لتدقيق احل�سابات - �س  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرا�س 
ذ م م العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �شعيد خلف الغيث - بور�شعيد - ديرة - 
هاتف : 2288982-04 فاك�س :   م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ال�سويدي لتدقيق احل�سابات - �س ذ م م
العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �شعيد خلف الغيث - بور�شعيد - ديرة - 
هاتف : 2288982-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة يف 
دبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية فيزيرو للتجارة العامة 
- ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/2 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/2 وعلى من لديه اأي اعرا�س 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
 )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  اأع��اله، م�شطحباً 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�شم ال�شركة : جمموعة الر�ستماين اوبري�سنز - �س ذ م م  
 - زاي���د  ال�شيخ   - الر�شتماين  ح�شن  ع��ب��داهلل  ورث���ة  ملك   26 ط   1 مكتب   : ال��ع��ن��وان 
الرخ�شة  رق��م    ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذات   : القانوين  ال�شكل   - الثاين  التجاري  املركز 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1448713  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   852286  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد 
ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/2 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/2 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني كوربريت لتدقيق احل�سابات - �س ذ م م  العنوان : 
مكتب رقم 701C ملك اعمار العقارية - �س م ع - برج خليفة - هاتف : 5148248-
04 فاك�س : 2727348-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�شم ال�شركة : الر�ستماين كوربوري�سن لال�ستثمار - �س ذ م م   
العنوان : مكتب 1 ط 26 ملك ورثة عبداهلل ح�شن الر�شتماين - ال�شيخ زايد - املركز 
التجاري الثاين - ال�شكل القانوين : �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة - ال�شخ�س الواحد 
 1448704  : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م   842937  : الرخ�شة  رق��م   ، م(  م  )ذ 
ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
بتاريخ 2022/11/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/2 
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني كوربريت لتدقيق 
م  �س   - العقارية  اعمار  ملك   701C رق��م  مكتب   : العنوان  م  م  ذ  �س   - احل�سابات 
ع - برج خليفة - هاتف : 5148248-04 فاك�س : 2727348-04 م�شطحباً معه 
كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : كوربريت لتدقيق احل�سابات - �س ذ م م
العنوان : مكتب رقم 701C ملك اعمار العقارية - �س م ع - برج خليفة - هاتف 
الإقت�شاد  تعلن  ه��ذا  مبوجب    04-2727348  : فاك�س   04-5148248  :
جمموعة  لت�شفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�شياحة 
بتاريخ  دب��ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �س   - اوبري�سنز  الر�ستماين 
 2022/11/2 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/11/2
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : كوربريت لتدقيق احل�سابات - �س ذ م م
العنوان : مكتب رقم 701C ملك اعمار العقارية - �س م ع - برج خليفة - هاتف 
الإقت�شاد  تعلن  ه��ذا  مبوجب    04-2727348  : فاك�س   04-5148248  :
الر�ستماين  لت�شفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�شياحة 
بتاريخ  دب���ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �س   - لال�ستثمار  كوربوري�سن 
 2022/11/2 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/11/2
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�شم ال�شركة : �سبرييت لتجارة قطع غيار ال�سيارات - ذ م م  
 - بردبي   - زاي��د  بن  بن خليفة  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  713 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
 : الرخ�شة  رق��م    ، م�شوؤولية حم��دودة  ذات   : القانوين  ال�شكل   - الول  التجاري  املركز 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1510227  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   902874
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد 
ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/2 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/2 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب  
رقم 914  ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور �شعيد - 
هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

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

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - 
ديرة - بور �شعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04  مبوجب 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  ه��ذا 
وذل��ك مبوجب قرار  م   م  ذ  ال�سيارات -  �سبرييت لتجارة قطع غيار  لت�شفية 
حماكم دبي بتاريخ 2022/11/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/11/2 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021
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والتي  القدم  العامل لكرة  كاأ�س  بينهما يف  الأوىل  املواجهة  24 عاماً من  بعد 
املتحدة جم��دداً يف مونديال  والوليات  اإي��ران  تلتقي  املباريات"،  ب�"اأّم  و�شفت 
الأدوار  ل��ب��ل��وغ  وح��ا���ش��م  �شيا�شياً  م�شحون  ن���زال  يف  ال��ث��الث��اء،   2022 ق��ط��ر 

الإق�شائية.
هي  اللدودين  اجليو�شيا�شيني  العدّوين  بني  املتبادلة  اخل�شومة  من  عقود 
الثمامة يف  ا�شتاد  �شاخنة على  ريا�شية  �شتكون منا�شبة  اأنها  ملا يبدو  اخللفية 

العا�شمة القطرية الدوحة.
الفريقني  من  اأي  ف��وز  ب�شيطة.  احل�شابات  تبدو  ريا�شياً،  البطولة  �شياق  يف 

ي�شمن له مكاناً يف الدور الثاين، بينما الهزمية تعني الإق�شاء.
لكن املعنى الأبعد للتناف�س يف املجموعة الثانية يبدو اأقل و�شوحاً.

كانت الوليات املتحدة واإيران عدّوين اأيديولوجيني لدودين لأكر من اأربعة 
عقود، فقطعتا العالقات الدبلوما�شية بعد الثورة الإ�شالمية يف العام 1979، 
وحتديداً يف العام التايل بعد اأ�شهر من احتجاز ع�شرات الطالب الأمريكيني 

رهائن يف ال�شفارة الأمريكية يف طهران.
لكن يجب النتظار ملعرفة مدى تاأثري ذلك على مباراة كرة قدم ي�شارك فيها 

22 لعباً ومتتد على مدى 90 دقيقة يف كاأ�س العامل.
�شعى مدّرب املنتخب الأمريكي غريغ بريهالر جاهداً اإىل التاأكيد على اأن ل 

اأبعاد �شيا�شية للمباراة امل�شريية لبالده.
ال�شويد،  يف  ودّرب���ت  دول خمتلفة،  ث��الث  يف  لعبت  "لقد  ال�شدد  ه��ذا  ق��ال يف 
وال�شيء الذي مييز كرة القدم هو اأنك تقابل العديد من الأ�شخا�س املختلفني 

من جميع اأنحاء العامل، ويجمعك حب م�شرك لهذه الريا�شة".
املنتخبني  كال  اأن  حقيقة  ب�شبب  �شديدة  �شتكون  املناف�شة  اأن  "اأت�شور  وتابع 
يريد العبور اإىل الدور الثاين - لي�س ب�شبب ال�شيا�شة اأو ب�شبب العالقات بني 
ما  كل  وهذا  بدورهم  و�شيتناف�شون  و�شنتناف�س  قدم  كرة  لعبو  نحن  بلدينا. 

يف المر".
جمّرد  املنا�شبة  عن  ال�شيا�شة  تغيب  اأن  يف  بريهالر  رغبة  تكون  فقد  لذلك، 

متني.
ذلك اأن ع�شية املباراة، وقعت زّلة نادرة يف العالقات بني البلدين، عندما اأقدم 
علم اجلمهورية  "اهلل" من  كلمة  اإزال���ة  على  القدم  لكرة  الأم��ريك��ي  الحت��اد 
مع  بالت�شامن  و�شفه  ما  يف  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على  الإ�شالمية 

الحتجاجات القائمة يف اإيران.
و�شهدت اإيران اأكر من �شهرين من التظاهرات التي اندلعت بعد وفاة ال�شابة 
املزعوم لقواعد لبا�س  انتهاكها  اثر توقيفها ب�شبب  اأميني )22 عاما(  مه�شا 

املراأة ال�شارمة يف البالد.
لكن الحتاد الأمريكي �شرعان ما اأزال املن�شور الأحد بعد احتجاج من نظريه 

الإيراين لدى الحتاد الدويل للعبة )فيفا(.
وبالتايل، فاإن تلك اخلطوة، اأّكدت املوؤكد باأن املواجهة بني املنتخبني ل ميكن 

اإل اأن حتمل طابعاً �شيا�شياً.
لذا، �شتكون املواجهة املنتظرة اإعادة ملباراة كاأ�س العامل 1998 بني اخل�شمني 

اجليو�شيا�شيني.
فخالل م�شاركتها الثانية يف كاأ�س العامل، وجدت اإيران نف�شها يف العام 1998 

�شمن جمموعة عدّوها اللدود، الوليات املتحدة.
21 حزيران-يونيو ومّثلت  الفرن�شية يف  ليون  املباراة يف مدينة  تلك  اأقيمت 

فر�شة للتهدئة.
ت�شّربت ال�شيا�شة حينها لتنعك�س خالفاً حيال طقو�س املباراة. فرف�شت اإيران، 
التي اعُتربت املنتخب ال�شيف، اللتزام بربوتوكول فيفا الطبيعي املتمثل يف 

التوّجه اإىل الالعبني الأمريكيني للم�شافحة قبل انطالق املباراة.
ماير،  اأور���س  ال�شوي�شري  قبل احلكم  املحتملة برباعة من  الأزم��ة  فتيل  ُن��زع 

الذي اقرح اأن يقف الفريقان للتقاط �شورة م�شركة.
اإىل نظرائهم  البي�شاء  ال��ورود  باقات من  ب�شعادة مقّدمني  الإيرانيون  امتثل 

الأمريكيني كرمز لل�شالم، ووقفوا كتفاً اإىل كتف.
املخ�شرم حممد خاكبور يف وقت  واملدافع  اإي��ران جالل طالبي  م��درب  ك�شف 
لحق عن مقدار ما ا�شتثمره الإيرانيون عاطفياً يف اللعبة، التي ُينظر اإليها يف 

بع�س الأو�شاط على اأنها معركة �شد ممثلي "ال�شيطان الأكرب".
�شتة  على مدى  ت�شمع  اأن  تخيل  "فقط   2018 العام  مقابلة  قال طالبي يف 
اأ�شهر مراراً وتكراراً، اأن هذه اللعبة هي اأهم لعبة يف تاريخنا، وقد كانت كذلك 

بالفعل".
اأفراد  ا�شت�شهد  اأ�شخا�س  بي  ات�شل  �شخ�شياً  "اأنا  جهته  من  خاكبور  واأ�شاف 
عائالتهم، ومن الذين فقدوا اأطفاًل يف احلرب العراقية الإيرانية. ات�شل اآباء 
املباراة  اأن تذهب وتربح هذه  تهّمنا حقاً. عليك  اللعبة  واأمهات وقالوا +هذه 

من اأجلنا".
�شتيف  النهائيات حينها  املتحدة يف  الوليات  اأعرب مدرب  ومنذ ذلك احلني، 
البلدين  ب��ني  ال�شيا�شية  ال��ت��وت��رات  ي�شتخدم  مل  لأن��ه  اأ�شفه  ع��ن  �شامب�شون، 

كمحفز.
"لقد طالبنا فيفا والحتاد الأمريكي للعبة،  "تامي":  وقال �شامب�شون ملجلة 
واللجنة املنظمة يف فرن�شا، اأن جنعل الأمر متمحوراً حول كرة القدم، ولي�س 

ال�شيا�شة. واأنا وافقت على ذلك".
واأ�شاف اأنه "بعد فوات الأوان، فكرت اأنني كنت �شاأجعل الأمر يتعلق بال�شيا�شة. 

وظيفة املدرب هي ا�شتخدام اأي اأداة وكل اأداة متاحة له لإعداد فريقه".
فاز الإيرانيون باملباراة حينها )2-1( م�شّجلني اأّول انت�شاراتهم املونديالية.

ّنفت املوقعة الأقوى على الإطالق يف دور املجموعات ملونديال قطر  انتهت ما �شُ
املجموعة  مناف�شات  الثانية من  اجلولة  1-1 يف  واأملانيا  اإ�شبانيا  بني  بالتعادل 

اخلام�شة، فتجنبت اأملانيا بطلة العامل اأربع مرات احراجاً مبكراً.
ودخل العمالقان ا�شتاد البيت يف اخلور يف ظروف متناق�شة، فاإ�شبانيا حققت 
اأمام  اأملانيا  �شقطت  فيما  -7�شفر،  كو�شتاريكا  على  تاريخياً  كا�شحاً  انت�شاراً 

اليابان 1-2 ما جعلها مهددة باخلروج من الدور الأول للمرة الثانية توالياً.
مواجهة  من  جعل  �شفر1-،  اليابان  على  كو�شتاريكا  حققته  ال��ذي  الفوز  لكن 
ا�شتاد البيت غري حا�شمة لأملانيا، لأن اآمالها تبقى معلقة حتى اجلولة الأخرية 
حني تلتقي املنتخب الأمريكي ال�شمايل حتى لو كانت خ�شرت الأحد، وهذا ما 

مل يح�شل.
الأمل��ان بعدما  الفوز على  اإنريكي يف طريقه لتجديد  امل��درب لوي�س  وبدا فريق 
اكت�شحهم -6�شفر يف ت�شرين الثاين/نوفمرب 2020 يف دوري الأمم الأوروبية، 
وذلك بتقدمه عرب البديل األفارو موراتا )62(، لكن "مان�شافت" ردَّ عرب بديل 

اأي�شاً هو نيكال�س فولكروغ )83(.
اليابان  لكل من  و3  لإ�شبانيا   4 بنقطة، مقابل  الرتيب  ذيل  اأملانيا يف  وبقيت 

وكو�شتاريكا.
ا�شتاد  على  اليابان  مع  اإ�شبانيا  تلتقي  حيث  اخلمي�س،  اخلتامية  اجلولة  وتقام 

خليفة يف الريان، فيما تعود اأملانيا اىل البيت ملواجهة كو�شتاريكا.
بال�شتغناء  اليابان،  اأم��ام  �شقطت  التي  الت�شكيلة  على  تبديلني  فليك  واأج��رى 
�شمح  ما  الأمي��ن،  الظهري  ثيلو كيهرر يف مركز  وا���ش��راك  �شلوتربيك  نيكو  عن 
لنيكال�س زوله يف العودة اىل مركزه الأ�شلي يف قلب الدفاع عو�شاً عن الو�شط.

كما تخلى عن كاي هافريت�س مف�شاًل عليه ليون غوريت�شكا، لريتفع عدد لعبي 
بايرن ميونيخ اىل خم�شة من اأ�شل �شتة لعبني يف خطي الو�شط والهجوم.

معدل  باأكرب  العامل  كاأ�س  يف  مباراة  اأملانيا  خا�شت  يوماً،  و147  عاماً  وب�28 
30 حزيران-يونيو  اأمام الربازيل يف  2002 الذي خ�شرته  اأعمار منذ نهائي 

منذ ذلك العام )28 عاماً و166 يوماً حينها(.
وم��ن اجل��ه��ة الإ���ش��ب��ان��ي��ة، اأج���رى اإن��ري��ك��ي ت��ع��دي��اًل واح����داً فقط ب��اإ���ش��راك داين 
كارفاخال يف مركز الظهري الأمين عو�شاً عن �شي�شار اأ�شبيليكويتا، جمدداً الثقة 

مباركو اأ�شن�شيو كراأ�س حربة مب�شاندة من داين اأوملو وفريان توري�س.
مباراته  خا�س  اإذ  نوير،  مانويل  اأملانيا  لقائد  بالن�شبة  تاريخية  املباراة  وكانت 
املرمى  حلرا�س  القيا�شي  الرقم  ليعادل  العاملية  النهائيات  يف  ع�شرة  الثامنة 

وامل�شجل با�شم مواطنه �شيب ماير والربازيلي كالوديو تافاريل.

لي�شبح  النهائيات،  يف  ع�شرة  اخلام�شة  مباراته  بو�شكيت�س  �شريجيو  وخ��ا���س 
العامل  كاأ�س  اإ�شبانيا يف  مباريات لالعب  ع��دد  اأك��رب  الثاين من حيث  املركز  يف 
وفق  رامو�س  �شريخيو  خلف  مباراتني  وبفارق  هرناندي�س  ت�شايف  مع  م�شاركة 

"اأوبتا" لالح�شاءات.
وبعد بداية ل�شالح الأملان الذين �شغطوا على حامل الكرة، كاد داين اأوملو وبعد 
�شل�شلة من 35 متريرة اإ�شبانية ناجحة اأن يفاجئهم بت�شديدة قو�شية رائعة من 
خارج املنطقة لكن نوير مل�س الكرة وحتولت اىل العار�شة التي حرمت الإ�شبان 

من افتتاح الت�شجيل )7(.
ثم اأتبعها جوردي األبا بت�شديدة اأخرى من خارج املنطقة مرت قريبة من القائم 
الأمين )22(، قبل اأن تهدد اأملانيا مرمى اأوناي �شيمون للمرة الأوىل بعد خطاأ 
�شددها  الأخ��ري  لكن  غنابري،  اىل  لت�شل  الكرة  ت�شتيت  بالذات يف  الأخ��ري  من 

بجانب القائم الأمين )25(.
اإثر ركلة حرة  اأنهم افتتحوا الت�شجيل براأ�شية لأنتونيو روديغر  واعتقد الأملان 
اآر"  اأي���ه  "يف  ال��ه��دف بعد الح��ت��ك��ام اىل  ال��غ��ى  م��ن اجل��ه��ة اليمنى، لكن احل��ك��م 
ال��ذي ح�شل على  الت�شلل على م��داف��ع ري��ال م��دري��د الإ���ش��ب��اين )40(  ب��داع��ي 
فر�شة للتعوي�س من ت�شديدة رائعة "على الطاير" لكن �شيمون كان يف املر�شاد 

.)45(
وبعد دقائق معدودة على بداية ال�شوط الثاين، زج اإنريكي باألفارو موراتا بدًل 
من فريان توري�س بحثاً عن الهدف )54(، لكنه كاد اأن ياأتي من اجلهة املقابلة 
عرب يوزوا كيميت�س بعد متريرة من اإيلكاي غوندوغان لكن �شيمون كان يقظاً 

واأنقذ بالده )56(.
وجنح البديل موراتا يف اإ�شعال اللقاء حني و�شع اإ�شبانيا يف املقدمة بعد عر�شية 
من جوردي األبا تابعها مهاجم اأتلتيكو مدريد بقدمه اليمنى من زاوية �شعبة 

يف �شباك نوير )62(.
وكان  باجلملة،  تبديالت  بعد  الأخ��رية  الع�شرين  الدقائق  يف  اأملانيا  وانتف�شت 

جمال مو�شيال قريباً من اإدراك التعادل لكن �شيمون تاألق واأنقذ بالده )73(.
الكرة  �شقطت  بعدما  التعادل  اأملانيا  اأدرك���ت  فولكروغ،  نيالك�س  البديل  وع��رب 
اأمامه يف منطقة اجلزاء حني حاول زميله جمال مو�شيال اللتفاف على املدافع، 

فاأطلقها مهاجم فريدر برمين �شاروخية يف �شباك �شيمون )83(.
وح�شل البديل الآخر لوروا �شانيه على فر�شة ذهبية خلطف الفوز، لكن الكرة 
طالت عنه حلظة حماولته مراوغة �شيمون، ما �شمح للدفاع بالتدخل لقطعها 

.)90+5(

••اأبوظبي-الفجر:

 دخ������ل ال���ب���ط���ل الإم�������ارات�������ي زاي����د 
اأبوابه  اأو���ش��ع  م��ن  التاريخ  الكثريي 
ذهبية  حت���ق���ي���ق  يف  جن����اح����ه  ب���ع���د 
كجم   56 وزن  يف  الأ����ش���ود  احل����زام 
بعد تفوقه على الربازيلي نيثانيال 
فرنانديز يف النزال النهائي، ليكون 
اأول اإم��ارات��ي يحقق هذا الإجن��از يف 
ب��ط��ول��ة اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي��ة ملحريف 
عام  انطالقتها  م��ن��ذ  اجلوجيت�شو 

.2009
ذهب  اأن  يف  الإجن�����از  فيمة  وت��ك��م��ن 
احلزام الأ�شود لفئة املحرفني عادة 
الربازيل  لع��ب��ي  ع��ل��ى  يقت�شر  م��ا 
اأهم  ال��ت��ي تعترب  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  يف 
بطولت اجلوجيت�شو العاملية، لذلك 
ع��دة دللت  الكثريي  اإجن��از  يحمل 
اأبرزها التطور الهائل الذي يحققه 
�شعيد  ع��ل��ى  الإم������ارات  جوجيت�شو 
اأب���ن���اء الوطن  اإن���ت���اج الأب���ط���ال م���ن 

الذين ذاع �شيتهم عامليا.
وي���وؤك���د ه���ذا الإجن������از اأي�����ش��ا جناح 
اإ����ش���رات���ي���ج���ي���ة احت�������اد الإم����������ارات 

البيئة  ت���وف���ري  يف  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
ملمار�شي  امل�شّجعة  والأج��واء  املحّفزة 
البيئة  وت����وف����ري  ال���ري���ا����ش���ة،  ه�����ذه 
التناف�شية املثالية لريا�شّي الدولة، 
مب���ا ي��وؤه��ل��ه��م ل��ت��ح��ق��ي��ق الإجن������ازات 

الأعوام  وتعترب  والعاملية.  القارية 
الأخ�������رية خ���ري ���ش��اه��د ع��ل��ى ري����ادة 
العاملي،  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  الإم��������ارات 
تنظيم  ����ش���ع���ي���د  ع���ل���ى  وت���ف���وق���ه���ا 
البطولت  واأه��م  اأق��وى  وا�شت�شافة 

على امل�شتويني القاري والعاملي.
خريجي  اأح������د  ال���ك���ث���ريي  وي���ع���ت���رب 
املدر�شي  اجل��وج��ي��ت�����ش��و  ب���رن���ام���ج 
ال�������ذي اخ����ت����ري م����ن ق���ب���ل الحت������اد 
برنامج  ك��اأف�����ش��ل  ل��ل��ع��ب��ة  ال������دويل 

يف  والأ�شا�س  اللعبة  وتطوير  لن�شر 
الأبطال  و�شناعة  و�شقل  اكت�شاف 
الإماراتي،  اجلوجيت�شو  م�شروع  يف 
والذي انطلق بروؤية �شاحب ال�شمو 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 

رئي�س الدولة حفظه اهلل. 
امل�شبوق  وح����ول ه���ذا الإجن�����از غ��ري 
ل��ل��ري��ا���ش��ة الإم���ارات���ي���ة ي��ق��ول زايد 
ال��ك��ث��ريي: " ه���ذا ال��ن��ج��اح ي��ع��ود يف 
العوامل  جميع  توفر  اإىل  الأ���ش��ا���س 

الالعبني  ت���وؤه���ل  ال��ت��ي  وامل��م��ك��ن��ات 
اأرفع  ع��ل��ى  للمناف�شة  الإم�����ارات  يف 
الدعم  راأ����ش���ه���ا  وع���ل���ى  امل�����ش��ت��وي��ات، 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  ال��الحم��دود 
على  الحت��اد  وحر�س  للريا�شيني، 

والإ�����ش����رار  الن��ت�����ش��ار  ث��ق��اف��ة  زرع 
للو�شول  الالعبني  ل��دى  وامل��ث��اب��رة 

اإىل الأهداف والرقم واحد عامليا.
واأ�شاف:" يعترب العام احلايل عاما 
مميزا  بالن�شبة يل فقد ح�شلت على 
احلزام الأ�شود يف اجلوجيت�شو، وعلى 
اكت�شاب  اأن��ن��ي يف ط���ور  ال��رغ��م م��ن 
امل���زي���د م���ن اخل����ربة والح���ت���ك���اك يف 
احل�شول  م��ن  متكنت  ال��ف��ئ��ة،  ه���ذه 
الذهبية  امل��ي��دال��ي��ات  م��ن  ع��دد  على 
يف عدد من بطولت رابطة اأبوظبي 
ملحريف اجلوجيت�شو AJP املحلية 

والعاملية".
الفوز  ���ش��ع��ور  الكثريي:"  واأو����ش���ح 
ولكني  و�شفه،  ميكن  ل  والنت�شار 
على  امللقاة  امل�شوؤولية  بحجم  اأ�شعر 
الإجنازات  حتقيق  اأن  �شيما  كاهلي، 
اأكر  عليها  امل��ح��اف��ظ��ة  ل��ك��ن  �شعب 
على  احلفاظ  اأن  �شك  ول  �شعوبة. 
للعام  الق�شوى  اأولويتي  هي  القمة 
ال���ق���ادم، واأت��ط��ل��ع اإىل ال��ت��ت��وي��ج بكل 
���ش��اأ���ش��ارك فيها،  ال��ت��ي  ال���ب���ط���ولت 
وعلى راأ�شها الآ�شياد واآ�شيا وبطولة 

العامل".

•• دبي-وام: 

اأكد �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س جمل�س دبي 
الألعاب  الدولية يف خمتلف  الفعاليات  ا�شت�شافة وتنظيم  اأن  الريا�شي 
الريا�شة  خ��ارط��ة  على  رائ���د  كمركز  دب��ي  مكانة  م��ن  ي��ع��زز  الريا�شية، 
الفعاليات  تلك  �شمن  ال��ك��ربى  ال��ف��رق  ا�شت�شافة  ان  م��وؤك��داً  العاملية، 
والبطولت التي حتفل بها اأجندة دبي الريا�شية على مدار العام ي�شهم 
يف اإثراء امل�شهد الريا�شي املزدهر يف الإمارة ومينح لع�شاق تلك الألعاب 
اأعداداً  ت�شتقطب  م�شابقات  فرقها وجنومها �شمن  اأهم  متابعة  فر�شة 
املنطقة  اأنحاء  الريا�شات من خمتلف  تلك  ال��زوار ومتابعي  كبرية من 

والعامل.
دبي  �شوبر  "كاأ�س  لبطولة  املنظمة  اللجنة  انتهاء  مبنا�شبة  ذل��ك  ج��اء 
مناف�شات  لنطالق  ا�شتعداداً  الأخرية  اللم�شات  و�شع  من   "  2022

الن�شخة الأوىل من البطولة التي �شتقام حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، رئي�س املجل�س التنفيذي، 
بالتعاون   AMH Sports "وتنظمها �شركة "ايه ام ات�س �شبورت�س
مبارياتها  و�شتقام  الريا�شي،  الن�شر  ون��ادي  الريا�شي  دبي  جمل�س  مع 

يف اإ�شتاد اآل مكتوم خالل الفرة من 8 اإىل 16 دي�شمرب املقبل.
ويف هذه املنا�شبة، قام �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
رئي�س جمل�س دبي الريا�شي بتوقيع كرة البطولة، معرباً عن ترحيبه 
الأوروبية  الفرق  اأ�شهر  من  وهي  البطولة  يف  امل�شاركة  الأربعة  بالفرق 
الجنليزيان  واأر���ش��ن��ال  ليفربول  وه���ي:  ال��ق��دم  ك��رة  ع��امل  يف  العريقة 
وميالن الإيطايل وليون الفرن�شي، كما اأعرب �شموه عن تقديره لكافة 
اجلهود التي ت�شهم يف اإعداد وا�شت�شافة مثل تلك الفعاليات مبا لها من 
اأثر يف اإثراء احلركة الريا�شية يف دبي، وتاأكيد موقعها يف قلب احلراك 

الريا�شي العاملي.

من جانبه، اأكد معايل مطر الطاير نائب رئي�س جمل�س دبي الريا�شي 
اأهمية البطولة كونها �شتمنح جمهور كرة القدم يف الدولة والزائرين 
من خمتلف دول العامل الفر�شة مل�شاهدة جنومهم املف�شلني يتناف�شون 

على اأر�س ا�شتاد اآل مكتوم بنادي الن�شر الريا�شي.
الالزمة  والتجهيزات  ال�شتعدادات  كافة  الن�شر  ن��ادي  اإدارة  اأنهت  وقد 
للمالعب التي �شت�شت�شيف مباريات البطولة وقاعة املوؤمترات ال�شحفية، 
حيث �شريافق الفرق امل�شاركة يف البطولة ع�شرات الإعالميني القادمني 
ا�شتعداد  خري  متثل  التي  املباريات  ملتابعة  خ�شي�شاً  ال��دول��ة  خ��ارج  من 
للفرة املقبلة من بطولت الدوري الأوروبية التي �شتنطلق يف الأ�شبوع 
من  الإعالميني  ع�شرات  جانب  اإىل  املقبل،  دي�شمرب  �شهر  من  الأخ��ري 

املوؤ�ش�شات الإعالمية املحلية ومكاتب املوؤ�ش�شات العاملية يف الدولة.
مت  حيث  انطالقها  قبل  البطولة  مع  كبري  ب�شكل  اجلماهري  وتفاعلت 
�شراء معظم تذاكر املباريات التي من املنتظر اأن تباع ب�شكل كامل قبل 

انطالقة املباريات نظرا لل�شهرة الوا�شعة التي تتمتع بها الفرق امل�شاركة 
امل�شاركني مع  العاملية �شواء من  القدم  ك��رة  اأه��م جن��وم  وم��ا ت�شمه من 
بالدهم يف كاأ�س العامل احلالية بقطر اأو الالعبني الذين مل ي�شاركوا ويف 
مقدمتهم النجم امل�شري حممد �شالح لعب ليفربول ومواطنه حممد 
النني لعب اأر�شنال وكذلك النجم الربازيلي فريمينيو جنم ليفربول 
ومواطنه جابرييل قلب دفاع اأر�شنال، واأوديغارد قائد منتخب الرنويج 
األك�شندر  و  ون��ادي ميالن  اجلزائر  نا�شر جنم  بن  واإ�شماعيل  واأر�شنال 

لكازيت جنم ليون ، بالإ�شافة اإىل العديد من النجوم الآخرين.
دبي  ت�شل  ال��ت��ي  ال��ف��رق  مقدمة  يف  واأر���ش��ن��ال  ليفربول  ن��ادي��ا  و�شيكون 
ث��م بعثة  ن��ادي ليون  ال��ت��ايل بعثة  ال��ي��وم  4 دي�شمرب فيما ت�شل يف  ي��وم 
ن���ادي م��ي��الن، وق��د مت الن��ت��ه��اء م��ن حت��دي��د م��الع��ب ال��ت��دري��ب للفرق 
الأربعة ا�شتعدادا للمناف�شات مبا مينح الفرق اأف�شل ا�شتعداد للبطولة 

والبطولت الأوروبية الأخرى.

الأوىل  للمجموعتني  الأول  ال����دور  مناف�شات  ع��ل��ى  ال�����ش��ت��ار  ال��ي��وم  ي�����ش��دل 
والثانية يف بطولة كاأ�س العامل 2022 باإقامة 4 مباريات يف اجلولة الثالثة 
والأخرية، حيث يلتقي الإكوادور مع ال�شنغال، وهولندا مع قطر، واإيران مع 

الوليات املتحدة، وويلز مع اإجنلرا. 
للمنتخبني  النهائي  املوقف  اجلولة،  هذه  مباريات  حت�شم  اأن  املنتظر  ومن 
دون  ال�شابقتني  اجلولتني  نتائج  حالت  بعدما  جمموعة،  كل  عن  املتاأهالن 

حتديد موؤكد لكافة بطاقات التاأهل. 
للحيادية  التوقيت، �شمانا  نف�س  اخر مباراتني يف كل جمموعة يف  و�شتقام 
وتطبيقاً ملبداأ ت�شاوي فر�س كل منتخب دون معرفة نتائج باقي املنتخبات يف 
نف�س املجموعة.  ففي ال�شابعة م�شاء بتوقيت الإمارات، تقام مباراتني �شمن 

مناف�شات املجموعة الأوىل، حيث يلتقي منتخب قطر، م�شت�شيفة البطولة، 
مع هولندا على ا�شتاد البيت، ويف نف�س التوقيت، يلتقي منتخب ال�شنغال مع 

الإكوادور على ا�شتاد خليفة الدويل. 
ويتناف�س  حم�شومتني،  غري  التاأهل  بطاقتي  ت��زال  ل  الأوىل  املجموعة  ويف 
عليهما 3 منتخبات، لأن املنتخب الوحيد الذي تاأكد خروجه هو قطر الذي 
مباراتني  اول  خ�شارته  بعد  النقاط  من  ر�شيد  ب��دون  املباراة،  هذه  يخو�س 
اأمام الإكوادور وال�شنغال.  يف الوقت الذي تخو�س فيه هولندا هذه املواجهة 
احلا�شمة، ويف ر�شيدها 4 نقاط، ويهمها حتقيق الفوز ل�شمان التاأهل وتفادي 
الدخول يف ح�شابات معقدة مع باقي املنتخبني اللذين ميلكان فر�شة اأي�شا 
يف التاأهل وهما الإكوادور ) 4 نقاط( ال�شنغال )3 نقاط(، والفوز هو ال�شبيل 

الوحيد ل�شمان حجز بطاقة التاأهل. 
والأك���وادوري عن  ال�شنغايل  املنتخبني  تقل طموحات  الثانية ل  املباراة  ويف 
نظرييهما الهولندي، وطموح الفوز يراودهما لتاأكيد حجز بطاقة التاأهل، 
واإن كان التعادل يفيد املنتخب الإكوادوري، يف حني ان هذه النتيجة لن تكن 
كافية لل�شنغال.  ويف احلادية ع�شر م�شاء بتوقيت الإم��ارات، تقام مباراتني 
اإيران مع الوليات املتحدة على  الثانية، فتلتقي  �شمن مناف�شات املجموعة 
ا�شتاد الثمامة، ويف نف�س التوقيت، تلتقي ويلز مع اإجنلرا على ا�شتاد اأحمد 
ا�شتمرار  اأي�شا مت�شابكة، يف ظل  ت��زال خيوط هذه املجموعة  بن علي.  ول 
اآمال املنتخبات الأربعة يف التاأهل للدور الثاين، بدرجات متفاوتة، فاملنتخب 
لن  نقاط،   4 بر�شيد  املجموعة  ترتيب هذه  يت�شدر قمة  الذي  الإجنليزي 

تكون مهمته �شهلة يف حتقيق الفوز و�شمان التاأهل على ح�شاب منتخب ويلز، 
�شاحب النقطة الواحدة، والذي يتم�شك بالأمل اأي�شا يف التاأهل من خالل 
الفوز على اإجنلرا، وانتظار نتيجة املباراة الأخرى للدخول يف ح�شابات فارق 

الأهداف اإذا اقت�شى الأمر. 
ويف املباراة الثانية، منح الفوز الأخري ملنتخب اإيران على ويلز، الأمل يف تاأهله 
مع  مواجهته  واأ�شبحت  نقاط،  ثالث  اول  على  ح�شل  بعدما  الثاين  للدور 
الوليات املتحدة )نقطتان( هي الفا�شلة يف حتديد املنتخبني املتاأهلني على 
اعتبار ان نتيجة هذه املباراة �شيكون لها تاأثري مبا�شر على مباراة اإجنلرا 
الثانية  التاأهل  بطاقة  تاركا  مبا�شرة  تاأهله  يعني  اأحدهما  ففوز  ويلز،  مع 

لإحدى فرق املباراة الأخرى. 

اليوم.. 4 مباريات لتحديد املتاأهلني من املجموعتني الأوىل والثانية يف املونديال 

اإيران والوليات املتحدة جاهزتان لتجديد النزال  انتهاء اأقوى مواجهات دور 
املجموعات بتعادل اإ�سبانيا واأملانيا 

البطل زايد الكثريي..اأول اإماراتي يحقق ذهبية احلزام االأ�سود يف عاملية اأبوظبي للجوجيت�سو

الكثريي: الو�سول اإىل القمة �سعب واحلفاظ عليها اأ�سعب 

تقام حتت رعاية حمدان بن حممد 8-16 دي�سمرب املقبل 

اللجنة املنظمة لبطولة »كاأ�س �سوبر دبي 2022 « تنتهي من و�سع اللم�سات الأخرية لنطالق مناف�سات الن�سخة الأوىل من البطولة
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

فعاليات  امل�����ب�����ارزة  احت������اد  اخ���ت���ت���م 
  15  ،  13 ب��ط��ول��ة الحت������اد حت���ت 
اليبيه  الثالثة   امل��ب��ارزة  اأ�شلحة  يف 
اأقيمت  والتي  وال�شابر   والفلوريه 
ع��ل��ى م����دار ال��ي��وم��ني امل��ا���ش��ي��ني يف 
النعمان مبنطقة  اأ�شماء بنت  �شالة 
راب�����ع بطولت  ب���دب���ي يف  ال����ط����وار  
للمو�شم  ل��الحت��اد  املحلية  الحت���اد 
2023-  والتي   2022 الريا�شي 
ن��ظ��م��ه��ا احت�����اد الإم���������ارات امل���ب���ارزة 
واب�شليوت  ال��دول��ي��ة  ت��ي��م��ا  ب��رع��اي��ة 
حفل  وح�شر  الريا�شية    ل����الأدوات 
اخل���ت���ام  ل��ط��ي��ف��ه احل��و���ش��ن��ي ع�شو 
امل���رزوق���ي  ع��ل��ى   ، الإدارة  جم��ل�����س 
الرحمن  ع��ب��د   ، ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
الفردية   الل��ع��اب  م�����ش��رف  املليحي 
اإ�شافة   ، الريا�شي  ال�شارقة  بنادى 
اإىل ح�شور جماهريي ملفت �شجع 

الأبطال واملواهب ال�شابة.
لعباً   120 ال��ب��ط��ول��ة  يف  و����ش���ارك 
ولعبة مثلوا اأندية الدولة للمبارزة 
الهلي  و�شباب  ال�شارقة  ن��ادي  وهي 
والفجرية وموؤ�ش�شة املراأة بال�شارقة 
واكادميية MKFA بدبي ومركز 

العني للمبارزة والكويت الكويتى.
م�شابقات اليوم الأول للفتيات :  

لعبات  13حقق  حت��ت  م�����ش��اب��ق��ات 
ن����ادي ال��ف��ج��رية ع��ل��ى ل��ق��ب ل�شالح 
ال����ف����ل����وري����ه ف���ي���م���ا ح����ق����ق ك�����ل من 
�شالح  ل��ق��ب   MKFA اك��ادمي��ي��ة 
الي��ب��ي��ه  وم��رك��ز ال��ع��ني لقب �شالح 

ال�شابر   
لعبات  حقق   15 حت��ت  م�شابقات 
ال�شابر  �شالح  لقب  الفجرية  ن��ادي 
ف���ي���م���ا ح���ق���ق ك�����ل م�����ن اأك����ادمي����ي����ة 
اليبيه  ���ش��الح  ل��ق��ب    MKFA
ونادى الكويت لقب �شالح الفلوريه 

م�شابقات اليوم الثاين لل�شباب :  
لعبي  ح��ق��ق    13 حت��ت  م�شابقات 
ال�شابر  �شالح  لقب  الفجرية  ن��ادى 

لقبي  الكويت  ن��ادي  ك��ل  حقق  فيما 
حتت  م�شابقات  والفلوريه  اليبيه 
15 �شيطر نادي ال�شارقة على لقبي 
�شالح الفلوريه واليبيه فيما حقق 

نادى الفجرية لقب �شالح ال�شابر 

وعن اجلانب التنظيمي للبطولة: 
مالعب   6 ع������دد  ت��خ�����ش��ي�����س  مت 
ولوحات  بالأجهزة  جمهزة  معدنية 
لكل  اللكرونية  النتائج  احت�شاب 
ج��ه��از ، ت���راأ����س جل��ن��ة احل��ك��ام علي 

 6 ت��ر���ش��ي��ح ع�����دد  احل����م����ادى ومت  
:عمران  ه��م  امل��ب��اري��ات  لإدارة  حكام 
خليفة   ، املازمي  �شلطان   ، البلو�شي 
، ن��ه��ي��ان ال��ع��زع��زي ، عبد  ال��ع��ربي 

الرحيم اخليارى ، حممد اأ�شرف .

خ�����ش��ع ظ��ه��ري اأي�����ش��ر امل��ن��ت��خ��ب ال�����ش��ع��ودي ل��ك��رة ال��ق��دم يا�شر 
الوجه  عظام  يف  امل��رة  ه��ذه  ثانية،  جراحية  لعملية  ال�شهراين 
بح�شب ما اأعلن الحتاد املحلي للعبة، نتيجة تعر�شه لإ�شابة 
قوية خالل الفوز الالفت لبالده على الأرجنتني يف مونديال 

.2022
ا�شتقرار  "بعد  توير  ال�شعودي يف ح�شابه على  وق��ال الحت��اد 
ح��ال��ة ال���الع���ب ي��ا���ش��ر ال�����ش��ه��راين وب��ح�����ش��ب اخل��ط��ة الطبية 
املو�شوعة، خ�شع الالعب لعملية جراحية يف عظام الوجه من 
قبل الفريق الطبي املخت�س يف مدينة عبد العزيز الطبية يف 

الريا�س ومبتابعة من الفريق الطبي للمنتخب".

اأج���رى املرحلة  ال��الع��ب ق��د  ب��ان  ب��ال��ذك��ر،  "اجلدير  واأ���ش��اف 
البنكريا�س  يف  عملية  ب��اج��راء  اجل��راح��ي  التدخل  م��ن  الوىل 

الربعاء املا�شي وقد تكللت العمليتان بالنجاح".
املرمى  حار�س  زميله  مع  قوي  ل�شطدام  ال�شهراين  وتعّر�س 
حممد العوي�س خالل املباراة �شد الأرجنتني الثالثاء املا�شي، 
يف كرة م�شركة يف الوقت بدل ال�شائع من ال�شوط الثاين على 

ا�شتاد لو�شيل.
وقّدم لعب الهالل البالغ 30 عاماً اأداء بطولياً مع رفاقه، اإذ 
قلبوا يف ال�شوط الثاين تاأخرهم بالهدف املبكر للنجم ليونيل 
اإىل انت�شار تاريخي هو الأول ملنتخب  مي�شي من ركلة ج��زاء، 

�شالح  ه��ديف  بف�شل  ال��ع��امل،  كاأ�س  يف  الأرجنتني  على  اآ�شيوي 
ال�شهري و�شامل الدو�شري.

وكان املنتخب ال�شعودي خ�شر اأي�شا جهود قائده �شلمان الفرج 
الفرن�شي  املنتخب  م���درب  ل��ه  �شمح  وق���د  ال��رك��ب��ة  يف  ل���ش��اب��ة 

هريفيه رونار مبغادرة مقر املنتخب يف الدوحة.
وت��ع��ر���س ال��ف��رج ال���ذي ك���ان ي��ع��اين م��ن ا���ش��اب��ة يف كتفه قبل 
ال�شوط الول  اأواخ��ر  الركبة  البطولة، اىل ا�شابة يف  انطالق 
من املباراة التي حققها فيها منتخب بالدها فوزا مفاجئا على 
وهو  الأرجنتني  مباراة  انتهاء  2-1، وظهر عقب  الرجنتيني 

ي�شري على عكازين مع و�شع دعامة على قدمه.

ال�سهراين يخ�سع جلراحية ثانية 

الإنكليزي  امل��ن��ت��خ��ب  م�����درب  ي��ج��د 
غاريث �شاوثغيت نف�شه حتت ال�شغط 
ق��ب��ل اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة الأخ�����رية من 
مناف�شات املجموعة الثانية ملونديال 
ق��ط��ر، وذل����ك ن��ت��ي��ج��ة جت��اه��ل��ه جنم 
الذي  ف���ودن  ف��ي��ل  �شيتي  مان�ش�شر 
ال�شلبي  ال��ت��ع��ادل  اك��ت��ف��ى مب�����ش��اه��دة 
م���ع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م���ن مقاعد 

البدلء.
اإيران  وبعد بداية نارية على ح�شاب 
6-2، بدا منتخب "الأ�شود الثالثة" 
ع���اج���زاً ع���ن اإي���ج���اد ط��ري��ق��ه ملرمى 
امل��ن��ت��خ��ب الأم����ريك����ي اجل��م��ع��ة على 

ا�شتاد البيت يف اخلور.
قرر  ه���ج���وم���ي���اً،  امل����ع����ان����اة  ظ����ل  ويف 
ج����اك  اىل  ال�����ل�����ج�����وء  �����ش����اوث����غ����ي����ت 
را�شفورد  وم����ارك����و�����س  غ��ري��ل��ي��ت�����س 
�شاكا  بوكايو  بدل من  اللذين دخال 
فودن  بقي  فيما  �شرلينغ،  ورح��ي��م 
ع��ل��ى م��ق��اع��د ال���ب���دلء ب��ع��دم��ا دخل 
اأي�شاً يف الدقائق الأخرية من مباراة 

اجلولة الفتتاحية.
ويدفع فودن ثمن خيارات �شاوثغيت 
الذي ف�شل اأن يبداأ مباي�شون ماونت 
خ��ل��ف راأ������س احل���رب���ة ال��ق��ائ��د هاري 
مييناً  �شاكا  على  اعتمد  فيما  كاين، 

ورحيم �شرلينغ ي�شاراً.
ومل ي���ت���ذّم���ر ك���ر م���ن ب���ق���اء ف���ودن 
الدقائق  حتى  ال��ب��دلء  مقاعد  على 
ب�شبب  الأوىل  امل��ب��اراة  م��ن  الأخ����رية 
"تيم  على  الكبري  الن��ت�����ش��ار  ف��رح��ة 
التعادل  بعد  تغرّي  امل��زاج  لكن  مّلي"، 
حرموا  ال����ذي����ن  الأم����ريك����ي����ني  م����ع 
الن���ك���ل���ي���ز م����ن ح�����ش��م ت���اأه���ل���ه���م اىل 
الأخرية  اجلولة  قبل  النهائي  ثمن 
بجريانهم  ال��ث��الث��اء  جتمعهم  ال��ت��ي 

الويلزيني.
ومان�ش�شر  اإنكلرا  م��داف��ع  وانتقد 
يونايتد ال�شابق غاري نيفيل خيارات 
فيل  ي��ل��ع��ب  "األ  ق���ائ���اًل  ���ش��اوث��غ��ي��ت، 
ف�����ودن، ف��ه��ذا اأم����ر خم���ر ح��ق��اً لأنه 
م��وه��ب��ة ه��ائ��ل��ة. اإن���ه اأف�����ش��ل لعبينا 

بفارق �شا�شع".
التاريخي  ال��ه��داف  موقف  يكن  ومل 
لإن��ك��ل��را واي����ن روين خم��ت��ل��ف��اً عن 
"ال�شياطني  يف  ال�������ش���اب���ق  زم���ي���ل���ه 
�شاوثغيت  على  اأن��ه  معترباً  احلمر"، 
الت�شكيلة  يف  ف����ودن  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد 

الأ�شا�شية.
اأن  ج����داً  ال��غ��ري��ب  م���ن  "اأجد  وق����ال 
فودن مل يدخل كبديل �شد الوليات 
اإنكلرا،  اأن��ا م��درب  املتحدة. لو كنت 
ت�شكيلة  يف  الأ�شا�شية  الركيزة  لكان 

ال�11 لعباً".
وتابع "فنياً، هو اأف�شل لعب حظيت 
به اإنكلرا. اأعتقد اأنه اإذا كنت متلك 
عليك  فيتوجب  ف��ودن،  مثل  موهبة 

اأن ت�شركه بكل ب�شاطة".
يف كاأ�س اأوروبا التي اأقيمت يف �شيف 
2021، بداأ فودن املباراتني الأوليني 
مركزه  خ�شر  لكنه  اأ�شا�شياً،  ل��ب��الده 
مع تقدم البطولة التي و�شلوا فيها 
اخل�شارة  قبل  النهائية  امل��ب��اراة  اىل 
يف  اإيطاليا،  اأم��ام  الرجيح  بركالت 
لقاء غاب عنه جنم مان�ش�شر �شيتي 

ب�شبب الإ�شابة.
اأن يختار �شاوثغيت جتاهل اأحد اأبرز 
لعبي الدوري الإنكليزي املمتاز ومن 

الأوروب��ي��ة وم�شابقتها  ال��ق��ارة  جن��وم 
اأوروب����ا، فهناك  اأب��ط��ال  الأه���م دوري 
على الأرج��ح قطبة خمفية يف مكان 

ما.
اإنكلرا  عنه مدافع  ت�شاءل  ما  وهذا 
كاراغر،  ج��امي��ي  ���ش��اب��ق��اً  ول��ي��ف��رب��ول 
يبقى  اأن  املُ���َح���رّي  م���ن  "كان  ق���ائ���اًل 
)ف��ودن( على مقاعد البدلء عندما 
كانت املباراة ت�شرخ من اأجل اإبداعه. 

اإنه يتمتع مبوهبة مميزة جداً".
ب��ع��د م���ب���اراة ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، َردَّ 
م��ن��ت��ق��دي طريقة  ع��ل��ى  ���ش��اوث��غ��ي��ت 
ت��ع��ام��ل��ه م���ع ف�����ودن، زاع���م���اً ب���اأن���ه ل 
و�شط  مركزي  دور  يف  اإ�شراكه  يريد 
مع  كجناح  غالباً  يلعب  لأن��ه  امللعب 

مان�ش�شر �شيتي.
تفز  مل  اإذا  اأن�����ه  ���ش��اوث��غ��ي��ت  وراأى 
النتقادات  �شيواجه  باملباراة  اإنكلرا 
الذي  امل��ه��اج��م  ه��وي��ة  ك��ان��ت  "مهما 
نبقيه على مقاعد البدلء"، م�شيفاً 
اأنها كانت مباراة لفيل يف  "مل نعتقد 
الو�شط، لأنه ل يلعب هناك )يف هذا 

املركز( مع فريقه".
اىل  ب��ح��اج��ة  م���ب���اراة  "كانت  وت���اب���ع 
اإنه  فيل،  ال��و���ش��ط. نحب  اخل��ربة يف 
ه��ن��اك مدرباً  ك��ان  ل��و  رائع".  لع��ب 

لقال  �شاوثغيت  م��ن  ���ش��راح��ة  اأك���ر 
اأن فودن مل ينجح حتى الآن يف نقل 
تاألقه مع �شيتي اىل املنتخب الوطني 
الذي �شجل له هدفني فقط يف 19 
الوليات  مع  التعادل  ورغ��م  مباراة. 
اإن��ك��ل��را بني  يبقى م�شري  امل��ت��ح��دة، 
و�شدارة  ال��ت��اأه��ل  م��ع��رك��ة  ي��دي��ه��ا يف 
بفارق  اخل�شارة  ووحدها  املجموعة. 
اأم�����ام وي��ل��ز �شتحرم  اأه�����داف  اأرب���ع���ة 
بطاقته  حجز  م��ن  �شاوثغيت  ف��ري��ق 
�شيمنحها  فيما  ال��ن��ه��ائ��ي،  ثمن  اىل 
ورفاقه  ب���اي���ل  غ���اري���ث  ع��ل��ى  ال���ف���وز 
الإنكليز  اأراد  واإذا  املجموعة.  �شدارة 
ال��ت��ف��ك��ري ب���اأب���ع���د م����ن ال�������دور ثمن 
النهائي وحماولة حتقيق حلم الفوز 
باللقب للمرة الثانية، بعد اأول يعود 
اأن  ع��ل��ي��ه��م  ف�����ش��ي��ك��ون   ،1966 اىل 
ال�شبب،  اإب��داع��اً. ولهذا  اأك��ر  يكونوا 
يرى جمهور فودن اأن هناك �شرورة 
اأج�������ل حتديد  م����ن  ف���ر����ش���ة  مل���ن���ح���ه 
الوترية ومنح بالده الزخم التي هي 
بحاجة اليه للذهاب بعيداً. بالن�شبة 
التي  املع�شلة  ه��ي  ه��ذه  ل�شاوثغيت، 
ينتهي  اأن  لتجنب  حلها  اىل  يحتاج 
م�شوار اإنكلرا يف كاأ�س العامل بحرب 

من التهامات املتبادلة.

جتاُهل فودن ي�سع �ساوثغيت حتت املزيد من ال�سغط 

ال�شاب  الهولندي  املهاجم  انتقال  كان 
الإنكليزي  ال��دوري  اإىل  ك��ودي خاكبو 
�شبه حتمي حتى قبل انطالق نهائيات 
كاأ�س العامل، لكن الأداء الذي يقّدمه 
حتى الآن يف مونديال قطر، قد يعني 
���ش��ع��ر لعبه  ���ش��ريف��ع  اأي��ن��ده��وف��ن  اأن 
ال�شتوية  املطلوب يف فرة النتقالت 

املقبلة.
�شجل ابن ال�23 عاًما هدًفا يف كل من 
كاأ�س  يف  لهولندا  الول���ني  امل��ب��ارات��ني 
الت�شجيل  بها  افتتح  راأ���ش��ي��ة  ال��ع��امل، 
ال�شنغال  على   0-2 املتاأخر  الفوز  يف 
م�شارف  من  رائعة  ي�شارية  وت�شديدة 
1-1 مع  ال���ت���ع���ادل  خ����الل  امل��ن��ط��ق��ة 

الكوادور.
خاكبو،  من  القّيمة  امل�شاهمة  بف�شل 

بلوغ  م�����ن  "الطواحني"  ت����ق����رب 
ال����دور ال��ث��اين يف م��ون��دي��ال ق��ط��ر، اإذ 
مباراتها  م��ن  نقطة  اىل  بحاجة  ه��ي 
اأم���ام  الوىل  امل��ج��م��وع��ة  يف  الخ�����رية 
العر�س  وّدع����ت  ال��ت��ي  امل�شيفة  ق��ط��ر 

العاملي على اأر�شها.
رغ����م ذل�����ك، مل ُي��ق��ن��ع رج�����ال امل����درب 
اإذ  اأول مباراتني،  خ��ال يف  ف��ان  لوي�س 
اإن هدف خاكبو يف الدقيقة ال�شاد�شة 
الت�شديدة  م��ن  ج���اء  الك������وادور  ���ش��د 
طوال  لهولندا  املرمى  على  الوحيدة 

املباراة.
�شيتي  مان�ش�شر  م��داف��ع  زميله  ق��ال 
"قبل البطولة  اأكيه  النكليزي نايثن 
كان هناك الكثري من الكالم اليجابي 
ب�شاأنه وقد اأظهر الآن انه لعب �شاب 

رائع".
ا. يعمل  اأي�شً رائع  "اإنه �شخ�س  وتابع 
التي  املوهبة  روؤي��ة  وباإمكانكم  جاهًدا 

ميلكها".
لن يتفاجاأ مراقبو الدوري الهولندي 
مع  رئي�ًشا  دوًرا  يلعب  خاكبو  ب��روؤي��ة 
املنتخب الربتقايل التواق ملهاجم من 
الطراز الأّول، يف ظل معاناة ممفي�س 
ولياقته  ف��ورم��ت��ه  ل���ش��ت��ع��ادة  دي���ب���اي 

البدنية.
ي���ت�������ش���ّدر خ���اك���ب���و ت���رت���ي���ب ال������دوري 
ال���ه���ول���ن���دي م���ع ت�����ش��ع��ة اأه�������داف ويف 
24 م��ب��اراة يف  13 ه��دًف��ا يف  ر�شيده 
ل�شالح  املو�شم،  هذا  امل�شابقات  جميع 
فريق املدرب رود فان ن�شتلروي الذي 

ي�شركه يف مركز اجلناح الأي�شر.

ياأتي ذلك بعد اأن �شجل 21 هدًفا مع 
مع  ويتاألق  املا�شي  املو�شم  اأيندهوفن 
منتخب ب���الده م��ع اأرب��ع��ة اأه����داف يف 

اآخر خم�س م�شاركات.
ق�����ال ف�����ان خ�����ال ه�����ذا ال�����ش����ب����وع عن 
املهاجمني  خ��ل��ف  ل��ع��ب  ال����ذي  لع��ب��ه 
يان�شن  وفن�شنت  ب��ريخ��ف��ني  �شتيفن 
�شد  الأول  جانب  واىل  ال�شنغال  �شد 
"اإنه يافع ول يزال يتطّور  الك��وادور 

ولكنه لعب ذات موهبة كبرية".
دولًيا، كان موؤهال للعب مع هولندا اأو 
غانا اأو توغو، وا�شتدعي للمرة الوىل 
اىل املنتخب الربتقايل يف كاأ�س اأوروبا 

يف �شيف 2021.
ال���������دوري  ك�������ان حم�����ط اه����ت����م����ام يف 
النتقالت  ف���رة  خ���الل  الإن��ك��ل��ي��زي 

مالك  ك�شف  حيث  املا�شية،  ال�شيفية 
ل���ي���دز ي���ون���اي���ت���د، الي����ط����ايل اأن����دري����ا 
التعاقد  ع��ن حم��اول��ة  رادري��ت�����ش��اين، 
ال��ي��وم الأخ���ري م��ن ال�شوق يف  معه يف 

اأيلول/�شبتمرب.
كما اأ�شارت تقارير اىل اأن �شاوثمبتون 
جنيه  مليون   21 بقيمة  ا  عر�شً ق��دم 
دولر(،  م��ل��ي��ون   25.4( اإ���ش��رل��ي��ن��ي 
النادي  ي���ون���اي���ت���د،  م��ان�����ش�����ش��ر  ل��ك��ن 
ال���ذي درب���ه ف���ان خ���ال، ي��ب��دو الآن يف 
املناف�شني للتعاقد معه مطلع  طليعة 

.2023
يعرف مدرب يونايتد الهولندي اإريك 
اأن واجهه  تن هاغ املهاجم جيًدا، بعد 
اأياك�س  اأ�شرف على  عدة مرات عندما 

اأم�شردام ل�شنوات.
كري�شتيانو  ال��ربت��غ��ايل  رح��ي��ل  وم���ع 
رونالدو عن "اأولد ترافورد"، �شيكون 

��ا ع��ل��ى ال��ت��وق��ي��ع مع  ي��ون��اي��ت��د ح��ري�����شً
�شعره  يرتفع  اأن  املتوقع  من  مهاجم 

م��ع ن��ه��اي��ة م��ون��دي��ال ق��ط��ر، ع��ل��ًم��ا اأن 
عقده مع النادي ميتد حتى 2026.

خاكبو يتاألق مع هولندا و�سط ترب�س الأندية 

بات  القطري  املنتخب  اأن  �شحيٌح 
خارج ح�شابات كاأ�س العامل 2022 
على  ي�شت�شيفها  التي  القدم  لكرة 
مل  ال���ذي  "العّنابي"  لكن  اأر���ش��ه، 
ُتثمر م�شاعيه على مدى 12 عاماً 
�شيكون  اإيجابية،  نتائج  تقدمي  يف 
اأخ��رية ل��وداع م�شّرف  اأم��ام فر�شة 
عندما يواجه هولندا العازمة على 

التاأهل وال�شدارة باأي ثمن.
وبعد �شنوات من التح�شري وتوفري 
قطر  منتخب  بات  هائلة،  اإمكانات 
يف  ال����ع����امل  ل���ك���اأ����س  م�����ش��ي��ف  اأّول 
املجموعات  دور  ي���وّدع  ال��ق��دم  ك��رة 
بعد خ��و���س م��ب��ارات��ني ف��ق��ط، بعد 
ت��ع��ّر���ش��ه اجل��م��ع��ة خل�����ش��ارة ثانية 
�شقوط  عقب   3-1 ال�شنغال  اأم��ام 

افتتاحاً اأمام الإكوادور -2�شفر.
املدّرب  القطرية  ال�شحف  وحّملت 
�شان�شي�س  ف��ي��ل��ي��ك�����س  الإ�����ش����ب����اين 

م�شوؤولية الإق�شاء املبكر للمنتخب 
املونديال  يف  املجموعات،  دور  م��ن 
الذي ي�شت�شيفه على اأر�شه للمرة 

الأوىل يف ال�شرق الأو�شط.
"خيبة  ال��ع��ن��اوي��ن ب��ني  وت���راوح���ت 
اأمل" و"خ�شارة مّرة"، مع املطالبة 
ك���ان هو  واإن  ���ش��ان�����ش��ي�����س،  ب��اإق��ال��ة 
لقطر  التاريخي  الإجن���از  �شاحب 
عندما قاد املنتخب اإىل اإحراز كاأ�س 
اآ�شيا للمرة الأوىل يف تاريخه قبل 

ثالث �شنوات.
خال  ف��ان  لوي�س  هناك  املقابل،  يف 
ال��ن��ه��اي��ة البلد  ���ش��ي��واج��ه يف  ال���ذي 
امل�شيف بعدما انتقد �شابقاً منحه 

�شرف ال�شت�شافة.
العنان  يطلق  اأن  عليه  وب��ال��ت��ايل، 
ال������دور  اإىل  ل���ل���ع���ب���ور  ل���ه���ج���وم���ه 
الإكوادور  مع  تعادل  فبعد  املقبل. 
بات   )1-1( ال��ث��ان��ي��ة  اجل���ول���ة  يف 

اأرب���ع  م���ع  "الطواحني"  م��ن��ت��خ��ب 
نقاط مر�شحاً للتاأهل.

اأدن���ى من  اإىل ح��د  لكنه يف ح��اج��ة 
التي  قطر  �شد  ال��ث��الث��اء  النقاط 

نتيجة  ع��ن  بنف�شه  ليناأى  وّدع���ت، 
امل��ب��اراة الثانية بني الإك���وادور )4 

نقاط( وال�شنغال )3 نقاط(.
واأعرب فان خال عن اأ�شفه لنتيجة 

الأمريكي  ال��ف��ري��ق  اأم�����ام  امل���ب���اراة 
مباراة  نلعب  "مل  قائاًل  اجلنوبي 
عندما  ج��ي��د  ب�شكل  لعبنا  ج��ي��دة. 
ولكن  الكرة  على  ا�شتحوذ اخل�شم 

الكرة،  ل��دي��ن��ا  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا  لي�س 
هذه م�شكلتنا".

واأ�شاف املدرب البالغ )71 عاماً( 
املركز  "الربتقايل" اإىل  ال��ذي قاد 
الثالث يف مونديال 2014 "علينا 
لدينا.  ال�شتحواذ  اأ�شلوب  حت�شني 

يجب اأن نعمل على ذلك".
التي  ال�����ش��ن��غ��ال  ف�����اإن  امل���ق���اب���ل،  يف 
هولندا  اأم������ام  اف���ت���ت���اح���اً  خ�����ش��رت 
من  النهائيات  وتخو�س  �شفر2- 
مانيه،  �شاديو  املهاجم  جنمها  دون 
اأف�����ش��ل لع���ب اإف��ري��ق��ي ه���ذا العام 
العامل  يف  لع����ب  اأف�������ش���ل  وث�����اين 
اأنع�شت  ف��ق��د  الإ�����ش����اب����ة،  ب���داع���ي 
اآمالها باإمكانية بلوغ الدور الثاين 
حيث تنتظرها مباراة حا�شمة �شد 

الإكوادور يف اجلولة الأخرية.
املنتخبني  م������ن  ك������ل  وي�����ح�����ت�����اج 
اإىل  والإك���������������وادوري  ال���ه���ول���ن���دي 

لبلوغ  الأخ��رية  التعادل يف اجلولة 
الدور ثمن النهائي.

على  للفوز  فتحتاج  ال�شنغال،  اأم��ا 
الإك������وادور اأو ال��ت��ع��ادل ت���وازي���اً مع 
فارق  ي�شب  واأن  ه��ول��ن��دا  خ�����ش��ارة 
مل�����ش��ل��ح��ة بطلة  ال���ع���ام  الأه��������داف 

اإفريقيا.
اإىل  ال�����ش��ن��غ��ال  اف���ت���ق���دت  م���ا  واإذا 
�شالحها  ع���ل���ى  وت�����ع�����ّول  م���ان���ي���ه، 
احلايل بوليي ديا للتعوي�س، فاإن 
جهود  تخ�شر  قد  اأي�شاً  الإك����وادور 

هدافها وقائدها اإينري فالن�شيا.
ي��اأم��ل امل��ه��اج��م الإك������وادوري الذي 
 ،)1-1( هولندا  �شباك  يف  �شجل 
امل�����ب�����اراة  ل���ع���ب  م�����ن  ي���ت���م���ك���ن  اأن 
احلا�شمة و"ال�شتمرار يف م�شاعدة 

الفريق".
�شجل فالن�شيا الأهداف الإكوادورية 
احلالية،  ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف  الثالثة 

اأم���ام قطر،  منهم ه��دف��ا الف��ت��ت��اح 
التي تعّر�س خاللها  امل��ب��اراة  وه��ي 

ل�شربة يف كاحله الأمين.
هولندا  موقعة  بعد  فالن�شيا  ق��ال 
اليوم. لقد  اآملني ذلك قلياًل  "لقد 
متكنت  اإذا  لكن  الأمل،  رغ��م  لعبت 
الثالثاء،  ال�شنغال  اللعب �شد  من 

اآمل اأن تكون اأف�شل".
واأ�شاف مهاجم فرنبهت�شة الركي 
اأ�شتطيع  اأن���ن���ي  ه���و  ���ش��يء  "اأهّم 
وميكننا  امل���ج���م���وع���ة  م�������ش���اع���دة 
واأن  اأقوياء  نكون  اأن  ال�شتمرار يف 

نحلم باأحالم كبرية".
اأن  ه��ي  "احلقيقة  ق��ائ��اًل  واخ��ت��ت��م 
ولديه  ج��ي��داً  اأداء  ي��ق��ّدم  ف��ري��ق��ن��ا 
ال���ق���وة وال���ث���ق���ة ال��ك��ب��ريي��ن وه���ذا 
)مع  املباراة  لهذه  الأهم.�شن�شتعد 
اأنها �شتكون  ال�شنغال( ونحن نعلم 

مبثابة النهائي".

قطر للتوديع باأقل الأ�سرار اأمام هولندا ال�ساعية للتاأهل 

اختتام فعاليات بطولة الحتاد للمبارزة حتت 13 ، 15   
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ال��ق��دم يف قطر، بعث جنم  ال��ع��امل لكرة  ال��رائ��ع يف نهائيات ك��اأ���س  ب��اأدائ��ه 
املنتخب املغربي لكرة القدم حكيم زيا�س اأكر من ر�شالة موؤكدا �شواب 
ثقة املدرب وليد الركراكي يف قيمته وموؤهالته ودوره الكبري يف �شفوف 

بعودته اإىل الت�شكيلة. اجلماهري  الأطل�س" ومطالبة  "اأ�شود 
دخل الحتاد املغربي للعبة بقيادة املدرب الركراكي وزيا�س رهانني �شعبني 
يف العر�س العاملي، الأول بقراره الت�شحية باملدرب البو�شني خليلودجيت�س 
رغم قيادته الأ�شود اإىل النهائيات للمرة ال�شاد�شة يف تاريخهم، من اأجل 
اللعب  اعتزاله  بعد  الت�شكيلة  اىل  زيا�س  بعودة  ال�شعبية  املطالبة  تلبية 
عن  بالدفاع  جدارته  لتاأكيد  ت�شل�شي  وجنم  الأخ��ري،  مع  خلالف  دوليا 

ل�شتبعاده،  خليلودجيت�س  ت��ربي��رات  وتفنيد  املنتخب  األ���وان 
ف�شال عن تهمي�شه يف �شفوف النادي اللندين.

حتى الآن، برز زيا�س ب�شكل لفت و�شاهم يف 
الأربعاء  كرواتيا  اأم��ام  الثمني  التعادل 

واختري  )���ش��ف��ر-���ش��ف��ر(،  امل��ا���ش��ي 
الثانية  امل��ب��اراة  اأف�����ش��ل لع��ب يف 
بفوز  انتهت  وال��ت��ي  بلجيكا  �شد 

ب��ث��ن��ائ��ي��ة نظيفة  الأط��ل�����س  اأ����ش���ود 
النهائي  ثمن  ال���دور  م�شارف  على  و�شعتهم 

للمرة الثانية يف تاريخهم بعد الوىل عام 1986.
"الوثوق  ميكن  ل  ب��اأن��ه  زي��ا���س  خليلودجيت�س  اتهم 
ي�شاند  ول  املنتخب(  �شفوف  )يف  امل�شاكل  ويثري  به 
زمالءه وينتظر منهم الكرات فقط"، لكن ما قدمه 
يوؤكد  اأم�شردام  اأياك�س  �شفوف  يف  ال�شابق  النجم 

عك�س ذلك ويبعث به بر�شائل عدة اإىل منتقديه.
اأ�شاد به الركراكي يف املوؤمتر ال�شحايف عقب الفوز 
ال��الع��ب مذهل،  "هذا  احل��م��ر:  ال�����ش��ي��اط��ني  ع��ل��ى 
بعودته عادت الروح اإىل �شفوف املنتخب الوطني، 
جمنون  �شخ�س  اأن��ه  عنه  النا�س  من  الكثري  يقول 
اإدارت��ه وقيادته مع جمموعة ول ميكنه  ول ميكن 
م�شاعدة الفريق، لكن ما لحظته �شخ�شيا هو اأنه 

من  مي��وت  اأن  ميكنه  والثقة  احل��ب  متنحه  عندما 
اأجلك".

واأ�شاف "هذا ما منحته اإليه، وهو رد يل الثقة التي 
املغربية  اجلماهري  م��ن  العديد  واإىل  فيه  و�شعتها 

التي طالبت بعودته اإىل �شفوف املنتخب".
وت��اب��ع "هو ي��ع��رف ذل���ك ج��ي��دا، اإن���ه لع���ب م��ف��ت��اح يف 

لديك  يكون  وعندما  )اأم��راب��ط(،  �شفيان  مثل  الت�شكيلة 
لعب مثله على اأر�شية امللعب، على غرار )اأ�شرف( حكيمي 

و)ن�شري( مزراوي فيكون لدينا فريق خمتلف...".
لفت زيا�س الأنظار يف الدوحة بلعبه القتايل ومناف�شته على جميع 

الكرات حتى تلك التي يخ�شرها، وعودته مل�شاندة زمالئه يف الدفاع، 
الطويلة  اأو  الق�شرية  �شواء  املتقنة  مت��ري��رات  عن  ف�شال 

ومراوغاته، وهي موؤهالت مل ت�شفع له ليكون �شمن 
ت�شكيلة الأ�شود يف اأغلب مباريات الدور الثاين من 

الت�شفيات الإفريقية ودورها الثالث احلا�شم.
تابع الركراكي "اإنه لعب كبري يلعب يف �شفوف 
اأوروب���ا وكما ت��رون هو لع��ب اآخر  فريق كبري يف 

اأن مينحه  اإليه هو  مع املنتخب املغربي، ما يحتاج 

امل���درب���ون ال��ث��ق��ة ع��ل��ى اأ���ش��ا���س اأن���ه جن���م، وه���و جن��م يف ���ش��ف��وف املنتخب 
املغربي" يف اإ�شارة اإىل م�شوؤويل نادي ت�شل�شي حيث عانى من قلة دقائق 
امل�شاركة يف �شفوفه بقيادة مدربيه ال�شابق الأملاين توما�س توخل واحلايل 
غراهام بوتر. واأردف قائال "كنت اأعرف قبل البطولة العاملية اأنه ل يلعب 
بانتظام يف ت�شل�شي و�شّممت على �شمه اىل 
�شفوف املنتخب. قلة الدقائق يف النادي 
اللندين هي حالة العديد من الالعبني 
الدوليني يف �شفوفه، لكن لعب مثل 
حكيم يجب و�شعه يف اأف�شل الظروف 
�شعيد  وه��و  الف�شل  لنا  ليقّدم 
غاب  واأن���ه  خ�شو�شا  بذلك 
لأك��ر من ع��ام ون�شف عن 

املنتخب".
ر�شالة اأخرى بعث بها زيا�س 
عندما اأكد عدم اأحقيته بجائزة 
اأف�شل لعب يف املباراة �شد بلجيكا 

ومنح "الف�شل اإىل املجموعة".
قال يف املوؤمتر ال�شحفي: "ل 
اأ���ش��ت��ح��ق ال��ف��وز ب��ج��ائ��زة رجل 
الالعبني  ج��م��ي��ع  امل���ب���اراة. 
م�شيفا  ي�شتحقونها"، 
قوية.  م��ب��اراة  "قدمنا 
عرفنا كيف ندافع جيدا 
ون�شتغل اأخطاء اخل�شم، 
م�������ن خ���������الل ال������رك������الت 
ال���ه���ج���م���ات  اأو  ال����ث����اب����ت����ة 

املرتدة".
هدفا  �شجل  ال��ذي  زيا�س  وتابع 
يف ال��وق��ت ب���دل ال�����ش��ائ��ع من 
حرة  ركلة  من  الول  ال�شوط 
جانبية مبا�شرة األغي بداعي 
الت�شلل على القائد رومان 
جدا،  رائ��ع  "فوز  �شاي�س 
مهمة  ن����ق����اط  ث������الث 
واآمنا  اليوم  ك�شبناها 
بذلك منذ اللحظة 
مل  الوىل، 
ونحن  ن�شت�شلم 
الطريق  ع���ل���ى 
الذي نحلم اأن 

نكون به".

العامل خم�س مرات،  الأح��داث الكربى، تبحث الربازيل بطلة  اإ�شابات تطارد جنمها نيمار يف  على وقع لعنة 
عن ح�شم عبورها اإىل ثمن النهائي الثنني يف مونديال قطر 2022 يف كرة القدم، على غرار الربتغال مع 

خم�شرمها كري�شتيانو رونالدو.
 2019 1-7، ويف  اأملانيا  اأم��ام  النهائي  اإذلل ن�شف  اأبعدته عن  2014، تعّر�س ل�شابة بفقرات الظهر  يف 
اأجربته اإ�شابة بالكاحل عن الن�شحاب من كوبا اأمريكا، فيما يتذّكر العامل "متثيلياته" يف مونديال 2018 

اأكر من مردوده الفني.
وقيادة  املونديال  يف  �شورته  تلميع  ي��ورو(  مليون   222( العامل  يف  لع��ب  اأغلى  اأراد  ل��ذا، 

.2002 منذ  واأّول  تاريخي  �شاد�س  لقب  "�شيلي�شاو" اإىل 
بهديف  �شربيا  وتخّطت  باملهاجمني  تعّج  ت�شكيلة  �شمن  "ين" جّيدة  بداية  ج��اءت 
توديع م�شتطيل ملعب  وال��ذي اجربه على  املنتفخ  كاحله  لكن  ري�شارلي�شون، 
املنتخب  ع�شاق  قلوب  يف  الرعب  اأدخ��ل  النهاية،  من  دقائق   10 قبل  لو�شيل 

الأ�شفر.
اأُعلن ر�شمياً عرب طبيب املنتخب غيابه عن مواجهة �شوي�شرا الإثنني 
على ا�شتاد 974 الذي يتخذ من رمز الهاتف الدويل لقطر ا�شماً له 
اإىل  اأ�شارت  تقارير �شحافية  لكن  النهائيات،  بعد  بالكامل  و�شُيفّكك 
اأن نقاهة مهاجم باري�س �شان جرمان الفرن�شي �شتمتد اإىل ما بعد 

دور املجموعات.
افتتاحاً  الكامريون  التي تخطت  وبحال فوز الربازيل على �شوي�شرا 
اأوروب����ا،  امل��ا���ش��ي م��ن ثمن نهائي ك��اأ���س  ال��ع��ام  ب��ه��دف واأق�����ش��ت فرن�شا 
مباراتها  قبل خو�س  العامل حتى  بطلة  بفرن�شا  وتلحق  تاأهلها  �شت�شمن 
الثالثة الأخرية يف دور املجموعات، �شرط ف�شل الكامريون بالفوز على �شربيا 

يف مواجهة تنطلق قبل �شت �شاعات على ا�شتاد اجلنوب يف مدينة الوكرة.
م�شريتي...  يف  اللحظات  اأ�شواأ  اإح��دى  "اإنها  ا�شابته  على  عاماً(   31( نيمار  عّلق 

واأكر من ذلك، )اأن حت�شل الإ�شابة( يف كاأ�س العامل مرة اأخرى".
هي  ال��ربازي��ل.  مع  لوقوعنا  �شعيداً  "كنت  فك�شف  ياكني،  م��راد  �شوي�شرا  م��درب  اأم��ا 

)الربازيل( اأحد الأ�شباب التي دفعتني للتدريب".
يقود  خمتلفة،  نهائيات  خم�س  يف  ي�شجل  لع��ب  ك��اأول  التاريخ  دخوله  من  منت�شياً 
ا�شتاد لو�شيل م�شيف  الأوروغ��واي على  اأمام  كري�شتيانو رونالدو منتخب الربتغال 

النهائي يف 18 كانون الأول-دي�شمرب، بهدف ح�شم بطاقة التاأهل اإىل الدور الثاين.
بعد الفوز ال�شعب على غانا 3-2، �شي�شمن رجال املدرب فرناندو �شانتو�س الرتقاء اإىل 
الدور التايل بحال فوزهم، ب�شرف النظر عن نتيجة كوريا اجلنوبية وغانا يف املباراة 

الثانية املبكرة على ا�شتاد املدينة التعليمية.
ذهبية  ك��رات  خم�س  وحامل  والثالثني  ال�شابعة  ابن  تفّوق  اجلديد،  القيا�شي  وبرقمه 
جنحوا  ال��ذي  كلوزه  ومريو�شالف  زيلر  اأوف��ه  والأملانيني  بيليه  الربازيلي  اأمثال  على 

بالت�شجيل يف اأربع نهائيات خمتلفة.
انتهت  بجلبة  موندياله  ا�شتهل  املغرب،  قبالة  الواقعة  ماديرا  جزيرة  ابن  ان  والالفت 
بف�شخ عقده مع ناديه مان�ش�شر يونايتد الإنكليزي، بعد اأيام من توجيه انتقادات لذعة 

لدارته ومدربه الهولندي اإريك تن هاغ.
يحلم ال�"دون"، على غرار غرميه الأرجنتيني ليونيل مي�شي، بلقب عاملي اأول يختم به م�شريته 
الزاخرة، فيما و�شفه مدربه باأنه "اأحد اف�شل الالعبني يف العامل، ومن اف�شل الهدافني على 
الذين  الآن  ومارادونا  بيليه  نتحدث عن  نتحدث عنه.  �شنبقى  عاماً   50 بعد  التاريخ..  مّر 

لعبوا قبل 50 عاما، لذا اأعتقد اننا �شن�شتمر يف التحدث عن رونالدو".
لن يكون تاأهل رونالدو اإىل ثمن النهائي م�شدر �شعادة للربتغاليني لوحدهم، فعّلق زميل 
الفريقني  تاأهل  اإمكانية  على  ماركينيو�س  الربازيلي  امل��داف��ع  جرمان  �شان  يف  مي�شي 
للمناف�شات  املتابعني  كل  للربتغال.  لي�س  ورونالدو  لالأرجنتني  فقط  لي�س  "مي�شي 

يقّدرون الالعَبني، ل ينتميان فقط لبلديهما بل لعامل كرة القدم".
و�شتكون املواجهة ثاأرية لأبطال اأوروبا 2016 الذين وّدعوا نهائيات رو�شيا 2018 

من ثمن النهائي على يد الأوروغواي حتديداً )1-2(.
فاإن  لذا  ال�شابعة،  املجموعة  يلتقي و�شيف  املجموعة  ان بطل هذه  والالفت 
نارية يف  ت�شعهما مبواجهة  قد  الربتغال  او  للربازيل  ناق�شة  دع�شة  اأي 

ثمن النهائي.

 زيا�س يبعث اأكرث من ر�سالة 
ويوؤكد �سواب ثقة الركراكي 

الربازيل للتاأهل دون نيمار 
وكري�ستيانو يبحث عن العبور 

املفاجاآت العربية يف املونديال.. ب�سمات تاريخية اأزعجت الكبار
•• اأبوظبي-وام: 

العربية ح�شورها  القدم  واأخ��رى مغربية.. هكذا فر�شت كرة  �شعودية  مفاجاأة 
هي  الن�شخة  هذه  ت�شبح  وقد   2022 العامل  كاأ�س  بطولة  فعاليات  على  بقوة 

الأهم على م�شتوى تاريخ امل�شاركات العربية يف بطولت كاأ�س العامل.
وعندما اأجريت قرعة البطولة يف الأول من اأبريل املا�شي، اأثريت ال�شكوك حول 
ما ميكن اأن تقدمه الفرق العربية يف مواجهة الكبار بعدما اأوقعتها القرعة يف 

مواجهات �شعبة مع بع�س عمالقة اللعبة.
ولكن كال املنتخبني ال�شعودي واملغربي تركا ب�شمة مميزة مبكرة يف البطولة ، 
واأكد كل منهما قدرته على مقارعة الكبار لتكون املفاجاأتان حلقتني جديدتني 
يف م�شل�شل املفاجاآت العربية يف تاريخ بطولت كاأ�س العامل، والتي تركت ب�شمات 

تاريخية.
وكانت البداية عند املنتخب ال�شعودي بالفوز التاريخي على نظريه الأرجنتيني 
ليونيل  الأ�شطورة  بقيادة  جنومه  بكامل  امل��ب��اراة  خا�س  الأخ��ري  اأن  رغ��م   1-2

مي�شي الذي �شجل الهدف الوحيد لفريقه يف املباراة.
واأوقف املنتخب ال�شعودي م�شل�شل حفاظ املنتخب الأرجنتيني على �شجله خاليا 

من الهزائم يف 36 مباراة متتالية واأحلق به الهزمية الأوىل منذ 2019.
املنتخب  م��واج��ه��ة  يف  مفاجاأته  ال�شعودي  املنتخب  مي��دد  اأن  املمكن  م��ن  وك���ان 
ل  فيما  ه��ذا،  م��ن  حرمته  منها  عانى  التي  امل��وؤث��رة  الإ���ش��اب��ات  لكن  البولندي 
املنتخب  اأم��ام  باملجموعة  الثالثة  الفريق يف مباراته  اأم��ام  قائمة  الفر�شة  تزال 
املك�شيكي. وعلى غرار النقطة الثمينة للغاية التي اأحرزها املنتخب التون�شي يف 
مواجهة نظريه الدمناركي، انتزع املنتخب املغربي نقطة مهمة للغاية يف بداية 
م�شريته بالبطولة بتعادل اآخر مع املنتخب الكرواتي، �شاحب املركز الثاين يف 

بطولة كاأ�س العامل 2018 برو�شيا.
ولكن املفاجاأة املغربية الكبرية جاءت بالفوز املثري 2-0 على املنتخب البلجيكي 
وال��ذي ظل   ،2018 الثالث يف مونديال  املركز  الثاين عامليا و�شاحب  امل�شنف 
حتى وقت قريب للغاية على �شدارة الت�شنيف العاملي للمنتخبات قبل اأن ينتزع 

املنتخب الربازيلي ال�شدارة موؤخرا.
ببطولت  املجموعات  دور  يف  البلجيكي  للمنتخب  الأوىل  الهزمية  ه��ي  وه��ذه 
دور  مباريات  من  الثالثة  اجلولة  يف  ال�شعودية  اأم��ام  هزميته  منذ  العامل  كاأ�س 
املجموعات مبونديال 1994 كما اأنها الهزمية الأوىل بعد 8 انت�شارات متتالية 
 2014 يف دور املجموعات �شهدت العالمة الكاملة للفريق يف كل من ن�شختي 
و2018 اإ�شافة للفوز يف اآخر مبارياته بهذا الدور مبونديال 2002 ومبباراته 

الأوىل يف املونديال احلايل اأمام كندا.
من  خاليا  �شجله  على  الآن  حتى  حافظ  املغربي  املنتخب  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
باأنها جميعا  للمونديال علما  املجموعات  بدور  3 مباريات متتالية  الهزائم يف 

كانت مواجهات اأوروبية �شعبة للغاية.
مباراته  يف  اإ�شبانيا  م��ع   2-2 الفريق  ت��ع��ادل  برو�شيا،   2018 م��ون��دي��ال  ويف 
الأخ��رية بدور املجموعات ثم تعادل مع املنتخب الكرواتي وفاز على بلجيكا يف 

املونديال احلايل.
وعلى مدار تاريخ م�شاركاته ال�6 يف املونديال، حقق املنتخب املغربي 3 انت�شارات، 

اأهمهما هو الفوز على بلجيكا اأم�س.
يف  املغربي  للمنتخب  الأول  النت�شار  بلجيكا  على  املغربي  املنتخب  فوز  و�شهد 
كاأ�س العامل منذ 24 عاما، وبالتحديد منذ الفوز على ا�شكتلندا 3-0 باجلولة 

الثالثة من مرحلة املجموعات يف مونديال 1998.
ي�شجل  التي  اخلام�شة  امل��رة  اأن��ه��ا  اأي�شا،  املغربي  املنتخب  ف��وز  اأرق���ام  ب��ني  وم��ن 
فيها الفريق هدفني اأو اأكر يف مباراة واحدة بكاأ�س العامل حيث كان ذلك اأمام 
املنتخبات الأوروبية، و�شجل 3 اأهداف يف مرمى الربتغال يف 1986 وفاز 1-3، 
ويف   .2/2 ليتعادل   ،1994 بن�شخة  الرنويج  مرمى  يف  هدفني  بعدها  و�شجل 

مع ا�شبانيا 2-2 . تعادل  �شجل   2018 ويف  ا�شكتلندا،  على  فاز   1998
هو  بلجيكا  منتخب  �شباك  يف  خ��الل  اأب��و  زكريا  املغربي  الالعب  ه��دف  واأ�شبح 

الهدف رقم 60 يف الن�شخة احلالية من كاأ�س العامل.
الكندي  املنتخب  كتب  للبطولة  ووداع���ه   4  1- كرواتيا  اأم���ام  خ�شارته  وب��رغ��م 
تاريخا بهز ال�شباك للمرة الأوىل يف كاأ�س العامل وذلك بتوقيع الفون�شو ديفيز. 

بالده  منتخب  م��ع  م��ب��اراة   100 الفريق  لع��ب  هت�شين�شون  اتيبا  خا�س  كما 
لي�شبح الأول الذي ي�شل اإىل هذا العدد من املباريات مع منتخب بالده.

واأل��غ��ي هدفان  اأه���داف،   10 الثانية  اأي��ام اجلولة  ثالث  اأه���داف  وبلغت ح�شيلة 
بداعي الت�شلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وذلك لكل من حكيم زيا�س لعب 

املغرب، واأنطونيو رودريجو لعب اأملانيا.
واأ�شهر ق�شاة املالعب خالل هذه املباريات 16 بطاقة �شفراء، حيث تلقت جميع 

املنتخبات بطاقات �شفراء، وغابت البطاقات احلمراء.
الأرجنتني  اأم��ام  احل��ايل  املونديال  يف  واملغرب  ال�شعودية  مفاجاأتي  جانب  واإىل 
تركت  مفاجاآت  على  العربية  امل�شاركات  تاريخ  ي�شهد  الرتيب،  على  وبلجيكا 

ب�شمات تاريخية يف كاأ�س العامل.
بالأرجنتني عندما   1978 التون�شي يف مونديال  املنتخب  البداية عند  وكانت 
املنتخب  خ���روج  يف  لي�شاهم   1-3 املك�شيكي  ن��ظ��ريه  ع��ل��ى  مفاجئا  ف���وزا  ح��ق��ق 
اإىل  اأي�شا  رافقه  لكنه  الثاين  للدور  التاأهل  على  املناف�شة  من  مبكرا  املك�شيكي 

خارج البطولة ل�شالح منتخبي بولندا واأملانيا حامل اللقب.
ال�شلبي مع  بتعادله  املجموعة  ن�س  اأخ��رى يف  التون�شي مفاجاأة  للمنتخب  وكان 

املنتخب الأملاين الذي خا�س البطولة للدفاع عن اللقب.
ا�شتهل  حيث  باإ�شبانيا؛   1982 مونديال  يف  التالية  الكبرية  املفاجاأة  وكانت 
على  وت��اري��خ��ي  مثري  بفوز  امل��ون��دي��ال  يف  الأوىل  م�شاركته  اجل��زائ��ري  املنتخب 
املنتخب الأملاين 2-1 كما فاز يف مباراته الأخرية باملجموعة على ت�شيلي 2-3 
وكان على و�شك الأهل للدور الثاين لكن النتيجة التي انتهت اإليها مباراة اأملانيا 

مع النم�شا بددت اآمال الفريق.
ويف مونديال 1986 باملك�شيك، حقق املنتخب املغربي 3 نتائج مثرية يف مواجهة 
من بولندا واإجنلرا �شلبيا وفاز على  كل  مع  تعادل  حيث  اأوروبية  منتخبات   3

الربتغال 3-1 ليتاأهل اإىل الدور الثاين للمرة الوحيدة يف تاريخه حتى الآن.
ويف مونديال 1994 بالوليات املتحدة، حقق املنتخب ال�شعودي مفاجاأة اأخرى 
اأداء  ب�شبب  هائال  اإعجابا  نالت  مباراة  يف   1-2 البلجيكي  نظريه  على  بالفوز 

املنتخب ال�شعودي، وكانت هذه املباراة هي طريقه اإىل الدور الثاين.

اإنريكي  لوي�س  الإ�شباين  املنتخب  ملدرب  مميزاً" بالن�شبة  "يوماً  الأح��د  كان 
لي�س ب�شبب التعادل مع اأملانيا 1-1 يف اجلولة الثانية من مناف�شات املجموعة 
اخلام�شة ملونديال قطر، بل لأن ابنته الراحلة كانت لتحتفل مبيالدها الثالث 

ع�شر لو اأنها على قيد احلياة.
اإنه  نقاط،  باأربع  ال�شدارة  فريقه يف  اأبقى  ال��ذي  التعادل  بعد  اإنريكي  وق��ال 
"يوم مميز يل ولعائلتي. كما هو معروف، ابنتنا مل تعد معنا ج�شدياً، لكنها 

ما زالت حا�شرة كل يوم. ن�شتذكرها كثرياً".
وتابع "ن�شحك ونفكر كيف كانت لتت�شرف يف كل موقف منر به".

مر�س  م��ع  ���ش��راع  بعد  اأع���وام  ت�شعة  ع��ن   2019 وف��ارق��ت �شانا احل��ي��اة يف 
�شرطان العظام.

وا�شطر اإنريكي اىل ترك املنتخب الذي ا�شتلم ال�شراف عليه يف متوز-يوليو 
مهمته ب�شبب مر�س  اإكمال  عن  عجز  بعدما  رو�شيا،  مونديال  بعد   2018
ابنته التي توفيت يف اأواخر اآب-اأغ�شط�س 2019، فناب عنه م�شاعده روبرت 
اأوروبا  كاأ�س  نهائيات  اىل   2010 مونديال  اأبطال  قيادة  يف  وجن��ح  مورينو 
الثاين-نوفمرب  ت�شرين  املنتخب يف  على  لال�شراف  اإنريكي  وعاد   .2020

.2019
و�شبيحة مباراة الأحد، ن�شر ابن ال�52 عاماً مقطع فيديو على ان�شتغرام قال 
فيه "اليوم ل نلعب �شد اأملانيا وح�شب، بل كانت �شانا لتحتفل بعيد ميالدها 

الثالث ع�شر"، متمنياً لها "يوماً جمياًل" اأينما هي حالياً.
اأن تتعلم كيف  �ُشنَّة احلياة. لي�س كل �شيء �شعادة، بل عليك  "هذه  اأن  وراأى 

تتعامل اأي�شاً مع حلظات من هذا النوع".
اأقيمت  التي   2020 اأوروب���ا  كاأ�س  نهائي  ن�شف  روخا" اىل  "ل  ق��اد  وبعدما 
وفريقه  اإنريكي  ي�شري  ك��ورون��ا،  فريو�س  تداعيات  ب�شبب   2021 �شيف  يف 
بثبات نحو ثمن نهائي مونديال قطر بعد البداية التاريخية اأمام كو�شتاريكا 
)-7�شفر( ثم التعادل مع اأملانيا يف لقاء يعترب الأقوى على الإطالق يف دور 
فريقه  فيها  تقدم  التي  املباراة  نتيجة  عن  را�شياً  اإنريكي  وكان  املجموعات. 
احل��ايل. نحن يف �شدارة  التفكري مبركزنا  علينا  النهاية  "يف  قائاًل  ال�شاب، 

�شعداء". نكون  اأن  املوت" ويجب  "جمموعة 
اأملانيا  فاجاأت  التي  اليابان  بلقاء  اخلمي�س  املجموعات  دور  اإ�شبانيا  وتختتم 

افتتاحاً 2-1 قبل اأن ت�شقط الأحد اأمام كو�شتاريكا �شفر1-.

اإنريكي ي�ستذكر ابنته الراحلة.. »هذه �ُسنَّة احلياة« 

مع�سكر ناجح ملنتخب اإجنلرتا 
للكركيت يف اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

اأنهى منتخب اإجنلرا للكريكت مع�شكره يف اأبوظبي الذي اأقيم ملدة 7 اأيام، 
ا�شتعدادا ملواجهة باك�شتان وذلك على مالعب "اأبوظبي كريكت �شبورت�س 

هب".
هب"  �شبورت�س  كريكت  "اأبوظبي  يف  اأقيم  ال��ذي  التدريبي  املع�شكر  ومنح 
ماكولوم،  ب��ري��ن��دون  وامل����درب  اإجن��ل��را،  منتخب  ق��ائ��د  �شتوك�س"  "بن   ،
ريا�شة  تاريخ  يف  ُتن�شى  ل  قليلة  اأ�شهر  بعد  بفريقهم  لالرتقاء  الفر�شة 

الكريكيت الإجنليزية.
منتخب  وت��دري��ب  قيادة  توليهم  عقب  ومكولوم  �شتوك�س  من  كال  جنح  و 
خالل  كبرية،  نقلة  حتقيق  يف  املا�شي،  ال�شيف  "تي�شت" كريكت  اإجنلرا 

مواجهاتهم اأمام نيوزلندا والهند وجنوب اأفريقيا.
للكريكت  العامل  كاأ�س  للتتويج ببطولة  الإجنليزي  املنتخب  �شتوك�س  وقاد 
ال�شاحق على نظريه الباك�شتاين يف املباراة النهائية من  الفوز  بعد   T20

البطولة التي اأقيمت يف اأ�شراليا ال�شهر املا�شي.
لإتاحة  �شعادته  ع��ن  ع��ام��ا-   31 العمر  م��ن  البالغ   - �شتوك�س  ب��ن  واأع���رب 
مع�شكر  بف�شل  جم��ددا  كريكت  تي�شت  م��ب��اري��ات  اإىل  للعودة  ل��ه  الفر�شة 
الكرة احلمراء الذي خا�شه املنتخب الإجنليزي يف اأبوظبي. كما اأثنى على 
جودة املرافق واملالعب والتي �شهلت من جناح املع�شكر الإع��دادي وخو�س 

التدريبات بكل اأريحية.
اأ�شل  م��ن  كريكت  تي�شت  م��ب��اري��ات  ب�شتة  بالفوز  اإجن��ل��را  منتخب  وجن��ح 
�شبعة، بقيادة "�شتوك�س" الذي يتطلع حاليا اإىل التحدي املقبل املتمثل يف 
تخطي منتخب بالده ل�شل�شلة مباريات عدة، والتي ُتقام خارج اأر�شه للمرة 

الأوىل.



اعتقدها �سخرة فكانت 
مفاجاأة ثمينة

منذ حوايل �شبع �شنوات، ويف رحلة للتنقيب عن املعادن، بحديقة 
هول،  ديفيد  اكت�شف  ملبورن،  من  بالقرب  الإقليمية  ماريبورو 

�شخرة ثقيلة مائلة للحمرة، م�شتقرة يف الأر�س.
ا�شتخدم  املنزل وجرب كل �شيء لك�شرها،  اإىل  اأخذ هول ال�شخرة 
من�شارا �شخريا، ومثقابا، وحتى غمرها يف احلم�س، ومع ذلك مل 
يتمكن من اإحداث �شدع فيها. وبعد مرور �شنوات، اكت�شف هول اأن 

ال�شخرة كانت نيزكا نادرا.
وقال عامل اجليولوجيا يف متحف ملبورن ديرموت هرني: "لقد 
نظرت اإىل الكثري من ال�شخور التي يعتقد النا�س اأنها نيازك. يف 
الواقع، بعد 37 عاما من العمل يف املتحف وفح�س اآلف ال�شخور، 

ات�شح اأن اثنني فقط من املعرو�شات نيازك حقيقية".
ون�شر الباحثون ورقة علمية و�شفت النيزك الذي يبلغ عمره 4.6 
البلدة  اإىل  ن�شبة  ماريبورو  ا�شم  عليه  اأطلقوا  وال��ذي  ع��ام،  مليار 
القريبة من مكان العثور عليه. وبح�شب موقع "�شاين�س األريت"، 
ا�شتخدام من�شار ما�شي لقطع  وبعد  كيلوغراما،   17 النيزك  يزن 
�شريحة �شغرية، اكت�شف الباحثون اأن تركيبته حتتوي على ن�شبة 

عالية من احلديد.
واأو�شح هرني: "توفر النيازك اأرخ�س اأ�شكال ا�شتك�شاف الف�شاء، 
وت�شكيل  عمر  على  اأدل���ة  وت��وف��ر  ال���وراء،  اإىل  بالزمن  تنقلنا  اإن��ه��ا 

وكيمياء نظامنا ال�شم�شي مبا يف ذلك الأر�س".
ورغم اأن الباحثني ل يعرفون حتى الآن من اأين جاء النيزك ومدة 

وجوده على الأر�س، اإل اأن لديهم بع�س التخمينات.

تقتل �سقيقها طعنا 
�شكني  با�شتخدام  �شيدة م�شرية على توجيه عدة طعنات  اأقدمت 
ل�شقيقها الذي ي�شغرها، بعد تقييد يديه وقدميه، ملرورها باأزمة 
نف�شية تعالج منها منذ وفاة والديها يف حمافظة الأق�شر اأق�شى 

جنوب م�شر، بح�شب تقارير اإعالمية حملية.
طعنة  وّجهت11  ال�شيدة  ب���اأن  م�شر،  يف  الأم���ن  �شلطات  واأف����ادت 
بالظهر، وذبح  بالبطن وواح��دة  نافذة  10 طعنات  ل�شقيقها منها 

بالرقبة من الناحية اليمنى، ما ت�شبب يف وفاته على الفور.
واأ�شافت اأن احلادث �شهده منزل الأ�شرة الكائن بنجع ال�شواحلة 
 37 العمر  تبلغ من  املتهمة  ال�شيدة  واأن  الأق�شر،  �شرق حمافظة 

عاما غري متزوجة، و�شقيقها املجني عليه عمره 33 عاما.
وك�شفت ال�شطات، اأن "املتهمة متر باأزمة نف�شية منذ وفاة والديها 
اأي�شا  وكانت تتلقى العالج على فرات، فيما كان يعاين �شقيقها 
من اأزمة نف�شية ويخ�شع للعالج بح�شب اأقوال جريانهما و�شهود 

العيان".
القب�س  �شاعة مبكرة من �شباح الثنني،  الأمن يف  اأجهزة  واألقت 
وبدت  الأ�شرة  منزل  وهو  اجلرمية  ارتكاب  موقع  يف  املتهمة  على 
يف حالة غري طبيعية، ومت التحفظ على �شالح اجلرمية وبه اآثار 

دماء املجني عليه.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بدلة روبوتية ملمار�سة املهام القتالية 
اأي�شاً  تقوم  بل  فيديو،  لعبة  من  قتالية  بدلة  فقط  ت�شبه  ل  الوظائف  كاملة  روب��وت  بدلة  يابانية  �شركة  اأنتجت 

بالأعمال القتالية فعلياً كما يف األعاب الفيديو.
مع األعاب الفيديو مثل "اآرمورد كور"، اأ�شبح لدى ع�شاق الألعاب فكرة جيدة عن �شكل الروبوتات القتالية العمالقة 
يف احلياة الواقعية. اأحد هوؤلء املعجبني هو كورو كوراتا، وهو فنان مل يكتف برك هذه الفكرة للخيال، بل عمل 

على حتويلها اإىل واقع.
اأو�شح كوراتا اأن قيادة هذه الروبوتات العمالقة كان حلمه، قائاًل اإنه �شيء كان على اليابانيني فعله منذ زمن. على 
عك�س بع�س اأروع الروبوتات احلديثة املتاحة اليوم، يحتوي روبوت كوراتا اآلية كاملة احلجم ميكن الدخول اإليها 

وت�شغيلها بالفعل.
بالطبع، روؤية الروبوتات العمالقة يف اليابان لي�س بالأمر اجلديد، لكن كوراتا مل يرغب يف بنائها لنف�شه فح�شب، 
بل اأراد بيعها للجمهور. لذلك يف غ�شون عامني فقط، ك�شفت �شركة كوراتا �شويدوبا�شي هيفي اند�شري، النقاب 
ا�شم  عليها  واأطلق  بالديزل  وتعمل  م"،   3.9" قدماً   13 يبلغ طولها  العامل،  ميكانيكية عمالقة يف  بدلة  اأول  عن 

كوراتا.
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هذا ما فعلته القردة يف وليمة فخمة على �سرفها
اأقيمت ماأدبة فخمة للقردة، يوم الأحد، �شمن "مهرجان القرود" ال�شنوي 
يف مدينة لوبوري و�شط تايالند، بهدف اإظهار المتنان لهذه احليوانات، 

التي لها دور كبري يف تن�شيط ال�شياحة.
حتمل  ل��ق��رود  متاثيل  و�شعت  باملدينة،  ال�شباحية  امل���رور  ح��رك��ة  وو���ش��ط 
�شوان خارج �شاحة "جممع املعابد الثالثة" القدمية ال�شهرية، بينما اأعد 

متطوعون طعاما عرب الطريق.
وت��ع��د ال��ق��رود رم���زا ملقاطعة ل���وب���وري، ال��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى ب��ع��د ح���وايل 150 
كيلومرا �شمال بانكوك. ورك�شت ح�شود من قرود "املكاك" ذهابا واإيابا، 
وكانت تت�شابك مع بع�شها اأحيانا. وتزايدت ح�شود الزوار وال�شكان املحليني 
مل�شاهدة املهرجان. عندما اأح�شر القائمون على املهرجان �شواين الطعام 

املعدة بعناية، بداأت القرود يف النق�شا�س عليها، و�شرعان ما التهمتها.
مع ذلك، ويف حني اأن القيمة الرفيهية هي الغالبة على املهرجان، ي�شارع 
املنظمون اإىل الإ�شارة اإىل اأن هناك مغزى اآخر من الحتفال. يقول موؤ�ش�س 
ناجح  ح��دث  القرود  "مهرجان  اإن  كيتواتانو�شونت،  ي��وث  يونغ  املهرجان، 
ي�شاعد يف الرويج للوبوري يف اأو�شاط ال�شياح الدوليني كل عام". واأ�شاف: 
300 قرد يف لوبوري قبل اأن يرتفع العدد  حوايل  هناك  كان  ال�شابق،  "يف 
اإىل ما يقرب من اأربعة اآلف يف الوقت احلايل. لكن لوبوري ت�شتهر باأنها 

مدينة القرود، مما يعني اأن القردة وال�شكان ميكن اأن يعي�شوا يف وئام".

الرق�س مينح م�ساحة حرية ل�سجناء يف ل�سبونة 
داخل �شجن برتغايل �شديد احلرا�شة، يتحرك �شتة �شجناء بر�شاقة للقيام 
م�شاجني  جمموعة  من  جزء  فهوؤلء  مرجتلة...  راق�شة  حركات  ب�شل�شلة 
باأم�ّس  واإب��داع هم  الرق�س م�شاحة حرية  وج��دوا يف ح�ش�س تدريب على 
احلاجة اإليها. ويف اخلارج، على اجلدران العالية ل�شجن لينيو يف �شواحي 
ل�شبونة الغربية، تنت�شر اأ�شالك �شائكة فيما يذيع مكرب ال�شوت التعليمات 
لل�شجناء. فبواقع مرتني اأ�شبوعياً، يتحول امل�شّلى ال�شابق يف هذا ال�شجن 
ا�شتوديو للرق�س املعا�شر، يف ن�شاط تديره الفنانة واملدّر�شة كاتارينا  اإىل 

كامارا التي تخ�ش�شت يف الأ�شا�س يف العالج النف�شي.
اإىل  اإياهم  داعية  ال�شجناء  اإىل  عاما،   47 البالغة  الرق�س  مدّربة  وتتوجه 
"الرق�س ب�شاعرية". وهي تبدي الأمل يف اأن ت�شاعد هذه احل�ش�س الفنية، 
يف   ،2019 ني�شان-اأبريل  يف  ب��داأ  اجتماعي  رق�س  م�شروع  من  ج��زء  وه��ي 

تغيري عقلية بع�س ال�شجناء ال�شباب.
ويقول ال�شجني مانويل اأنتوني�س البالغ 30 عاماً "عندما نكون هنا، ن�شعر 
كاأننا ل�شنا يف ال�شجن"، م�شيفاً "ميكننا اأن نطلق العنان لأنف�شنا، مدفوعني 

مبا يح�شل حولنا ومبا ن�شعر به".
وي�شم �شجن لينيو حوايل خم�شمئة �شجني، بينهم �شبان كثريون ارتكبوا 

اأ�سالة تك�سف ق�سة 
تعافيها من مر�س نف�سي

اأ�شالة  ال�����ش��وري��ة  ال��ف��ن��ان��ة  ك�شفت 
مر�س  من  تعافيها  ق�شة  ن�شري، 
نف�شي، م�شرية اإىل دور املراآة يف ذلك. 
م�شطفى  امل�شري  الدكتور  ون�شر 
لأ�شالة  النف�شي  الطبيب  النحا�س 
ن�شري، مقطع فيديو عرب ح�شابه 
فيه  ظ���ه���رت  "اإن�شتغرام"،  ع��ل��ى 
اأ�شالة من كوالي�س حفلها الأخري 
وهي  بال�شعودية،  الريا�س  مبو�شم 
تعافيها  ق�شة  وتك�شف  ب��ه  ت��رح��ب 

من املر�س النف�شي على يديه.
اأ����ش���ال���ة يف ال��ف��ي��دي��و قبل  وق���ال���ت 
فكرة  "على  ح���ف���ل���ه���ا:  ان����ط����الق 
النف�شي موجود، جاء من  دكتوري 
م�����ش��ر ل��ك��ي ي��ح�����ش��ر م��ع��ي، �شكرا 
جاء  ال��ن��ح��ا���س،  م�شطفى  ج��زي��ال 
لكي يح�شر هذه الليلة التي �شارك 
بنف�شه فيها اأن اأكون موجودة هنا، 
الفرة  اأت���خ���ط���ى  ����ش���اع���دين  لأن�����ه 
نف�شيا  ع���ان���ي���ت  ال����ت����ي  ال�������ش���ع���ب���ة 
خاللها". وك�شفت الفنانة ال�شورية 
عن طريقة طبيبها الب�شيطة التي 
املر�س  م��ن  لعالجها  ا�شتخدمها 
تعافت  اأن��ه��ا  اإىل  م�شريًة  النف�شي، 
طريقة  تطبيق  ب��ع��د  ك��ب��ري  ب�شكل 

احلديث مع نف�شها اأمام املراآة.

طبيب اأنغام يك�سف 
تطورات �سحتها 

ك�شف الدكتور اأكرم العدوي، اأ�شتاذ 
ق�شر  يف  والتوليد  الن�شاء  اأمرا�س 
للفنانة  املعالج  والطبيب  العيني، 
امل�شرية اأنغام، اآخر تطورات حالتها 
ال�شحية، وموعد عودتها للجمهور 
وقال  ال��ف��ن��ي.  ن�شاطها  وا�شتئناف 
اأنغام يف مداخلة تلفزيونية  طبيب 
تتقدم  لأن��غ��ام  ال�شحية  احل��ال��ة  اإن 
ب�شكل ملحوظ، و�شتعود جلمهورها 

خالل اأيام.
اإ�شابة  امل��ع��ال��ج  ال��ط��ب��ي��ب  واأرج������ع 
اإىل  الأمعاء  يف  جزء  بان�شداد  اأنغام 
اإجراء  بعد  ال��ذي يحدث  الإج��ه��اد، 
دون احل�شول  العمليات اجلراحية 
ع��ل��ى راح����ة ك��اف��ي��ة، وه���و م��ا حدث 
حديثه  العدوي  واختتم  اأنغام.  مع 
اأنغام  خ���روج  م��وع��د  �شيحدد  ب��اأن��ه 
ا�شتمر  اإذا  خا�شة  امل�شت�شفى،  م��ن 
حت�����ش��ن ح��ال��ت��ه��ا ب��ال�����ش��ك��ل احل���ايل، 
حالتها  عن  حديثه  اأن  اإىل  م�شرياً 
ال�شحية كان بناء على طلبها كون 
ما يذكره يعترب من اأ�شرار املر�شى، 
اأن تطمئن  اأرادت  "هي  ق��ال:  حيُث 
وحالتها  وحم���ب���ي���ه���ا،  ج���م���ه���وره���ا 

مطمئنة جًدا جًدا".

حتذيرات من وباء اجتماعي 
يهدد جيل ال�سباب

حذرت �شحيفة فاينن�شيال تاميز من انت�شار وباء 
ال��وح��دة الج��ت��م��اع��ي، م���وؤك���دًة اأن ه��ن��اك خماطر 
متزايدة لَعي�س الفرد وحيدا، بل اإن ال�شباب يعانون 

الوحدة اأكر من كبار ال�شن.
ون��ق��ل��ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة ب���ي���ان���ات ت��ك�����ش��ف اأن�����ه خالل 
اخلم�شة ع�شر عاما املا�شية، ازداد عدد الأ�شخا�س 
يعي�شون مبفردهم،  باتوا  الذين  ال�شباب حتديدا، 
ويفتقدون لوجود عائلة واأقارب ميكنهم العتماد 
النف�س  علم  يف  خ���رباء  وق���ال  حياتهم.  يف  عليهم 
تعليقا على هذه البيانات اإن �شعور النا�س بالوحدة 
قد يجعلهم اأكر ريبة وعدوانية. كذلك اأو�شحت 
ال�شحيفة اأن للوحدة تبعات خطرية على ال�شحة 
اأن  م���وؤك���دًة  فح�شب،  النف�شية  ول��ي�����س  اجل�����ش��دي��ة 
�شلوكيات  يف  ان��خ��راط��ا  اأك���ُر  الوحيدين  ال�شباَب 
واتباع نظام غذائي غري �شحي،  �شيئة كالتدخني 
اأك����ر عر�شة  اأن ه�����وؤلء  ال���درا����ش���ات  اأظ���ه���رت  ب���ل 

لرتفاع �شغط الدم و�شعف نظام املناعة.

فاز ب�50 مليون دولر.. وطالب باجلائزة بعد 5 اأيام
اأنه فاز بجائزة  قد يفقد الإن�شان �شوابه، يف حال عرف 
فاز  ل��و  احل���ال  ت��ك��ون  ف��م��ا  اليان�شيب،  يف  دولر  امل��ل��ي��ون 
ب�50 مليوًنا؟ اأخرًيا، تعجبت اإدارة Power Ball "باور 
الفائز بجائزة اخلم�شني  اأ�شراليا من ت�شرف  بول" يف 
الإف�شاح  رف�س  اإذ  املا�شي،  اخلمي�س  ي��وم  دولر  مليون 
عن هويته، كما تقدم للمطالبة بجائزته بعد 5 اأيام من 
الإعالن عن الأرقام املحظوظة. وقالت اإدارة "�شوبربول" 
اأ�شراليا  ولي��ات  اأك��ر  ويلز،  نيو�شاوث  من  ال��راب��ح،  اإن 
الرابحة من مكتبة  ا�شرى تذكرته  لل�شكان، قد  تعداًدا 
قرطا�شية �شغرية تدعى Tulls News. وذكرت الإدارة 
فكرة  لتقبل  كثرًيا  كافح  اإن��ه  "املجهول" ق��ال  الفائز  اأن 
الإف�شاح  يود  ل  اأن��ه  اإىل  م�شرًيا  "مليونرًيا"،  اأ�شبح  اأن��ه 
ا�شمه ول مهنته، كما ل يريد التحدث عن خططه  عن 

امل�شتقبلية لإنفاق ثروته بعد اأن اأ�شبح مليونرًيا.
 يذكر اأن "باور بول" هي �شركة "يان�شيب" يف اأ�شرااليا، 
ح�شل على اأكرب جوائزها وقيمتها 160 مليون دولر اأب 
ا  اأي�شً لكنه ف�شل  املا�شي،  اأكتوبر  ال�22 من  اأ�شرايل يف 

عدم الك�شف عن ا�شمه اأو هويته.

القب�س على رجل �سفع م�سنا 
اأعلن الأمن العام يف اململكة العربية ال�شعودية، عن القب�س 
يعتدي  على مواطن ظهر يف مقطع فيديو متداول وهو 

على �شخ�س اآخر بال�شرب يف منا�شبة اجتماعية.
العام عرب ح�شابه يف  ال��ذي ن�شره الأم��ن  البيان،  وبح�شب 
"توير"، فاإن �شرطة منطقة الباحة متكنت من القب�س 
ع��ل��ى امل��ع��ت��دي، ب��ع��د ت����داول م��ق��ط��ع ال��ف��ي��دي��و ال����ذي وثق 
اأن  الأول��ي��ة،  التحقيقات  ات�شح من  اأن��ه  واأ�شاف  اع��ت��داءه. 
هناك خالفا �شابقا بني املعتدي وال�شخ�س الآخر، ما دفعه 
اتخاذ  يتم  اأنه  واأكد  املنا�شبة الجتماعية.  ل�شربه، خالل 
الإجراءات القانونية الالزمة ب�شاأن الواقعة. وكان مقطع 
بينما  البع�س،  بع�شهما  قبالة  جماعتني  اأظ��ه��ر  فيديو 
حتدث �شخ�س با�شم اأحد الطرفني يف منا�شبة، مل تعرف 
على  جانبه  اإىل  �شخ�س  اأق���دم  ذل��ك،  اأث��ن��اء  ويف  ماهيتها، 
ومن  قبالته.  الأخ���رى  اجلماعة  من  اآخ��ر  �شخ�س  �شرب 
غري املعروف ما اإذا كانت املنا�شبة، زفاف لأحد الأ�شخا�س، 
اأم منا�شبة تتعلق ب�"امل�شيخة" بح�شب ما تداوله متابعون.

ف�ستان لليز تايلور للبيع يف مزاد
ُيطرح يف مزاد ينظم خالل دي�شمرب -كانون الأول يف لندن، 
ف�شتان ارتدته املمثلة اإليزابيث تايلور عندما ح�شدت اأّول 
جائزة اأو�شكار يف م�شريتها الفنية عام 1961، بعدما كان 
مو�شباً ل�50 عاماً. وكان كر يعتقدون اأن الف�شتان الذي 
�شممته دار كري�شتيان ديور وتربز يف جزئه ال�شفلي ورود 
مطّرزة مع وردة حمراء عند اخل�شر، ُحفظ بعناية لأكر 

من �شتني عاماً يف اأر�شيف دار الأزياء.
لكن يف الواقع، اأعطت املمثلة الف�شتان و12 قطعة اأخرى 
من مالب�شها مل�شاعدتها ال�شابقة اآن �شانز التي احتفظت 

به يف حقيبة بال�شتيكية و�شعتها داخل اإحدى الغرف.
مارك  �شممه  ال��ذي  الف�شتان  تايلور  اإليزابيث  وارت���دت 
بوهان، خالل ح�شورها برفقة زوجها الرابع املغني اإيدي 
في�شر احلفلة الثالثة والثالثني لتوزيع جوائز الأو�شكار، 
التي كانت املمثلة مقتنعة اأنها لن تفوز باأي جائزة فيها.

اأغلفة قابلة لالأكل... حل بديل للبال�ستيك 
والطعام  امل�������ش���روب���ات  ت��غ��ل��ي��ف  ن��ت��ج��ن��ب  ك���ي���ف 
بالبال�شتيك لتقليل تلوث الربة واملحيطات؟ يف 
لندن، وجدت �شركة نا�شئة حاًل لهذه الإ�شكالية، 
اإذ طورت اأغلفة �شاحلة لالأكل اأو قابلة للتحلل 

الطبيعي، م�شنوعة من الأع�شاب البحرية.
"نوتبال"  �شركة  تتناف�س  الفكرة،  هذه  وبف�شل 
العام بني خم�شة ع�شر مر�شحاً يف  النا�شئة هذا 
 Earthshot الت�شفيات النهائية، للفوز بجائزة
ملكافاأة  وليام  الأم��ري  اأطلقها  التي  )اإيرث�شوت( 
اأو  البيئة  املفيدة على �شعيد حماية  البتكارات 
مكافحة تغري املناخ. بداأت مغامرة "نوتبال" يف 
مطبخ �شغري بلندن. فقد �شعى كل من الفرن�شي 
رودري����غ����و غار�شيا  والإ����ش���ب���اين  ب��ا���ش��ل��ي��ي��ه  ب��ي��ار 
امللكية  الكلية  يف  يدر�شان  وكالهما  غونزالي�س، 
ت�شميم منتجات  للتدرب على  لندن  للفنون يف 

مبتكرة، اإىل �شنع اأغلفة غري �شارة بالبيئة.
ويقول الفرن�شي البالغ 35 عاماً لوكالة فران�س 
التعبئة  جم��ال  يف  مهند�شاً  كنت  "عندما  بر�س 
والتغليف لدى �شركة لوريال، كنت اأطّور اأغلفة 

م�شنوعة من البال�شتيك، من زجاجات ال�شامبو 
اأدرك���ت اأين  ال��ك��رمي��ات، و�شرعان م��ا  اأوع��ي��ة  اإىل 
املزيد  ب��دًل من �شنع  العمل على احللول  اأري��د 
م���ن ال��ب��ال���ش��ت��ي��ك ال����ذي ي��ن��ت��ه��ي ب���ه امل���ط���اف يف 
الطالبان ت�شميم عبوات من  البيئة". ويحاول 
مواد طبيعية وقابلة للتحلل، خالفاً للبال�شتيك 
امل��ت��اأت��ي م��ن ���ش��ن��اع��ة ال��ب��روك��ي��م��اوي��ات. وبعد 
م�شتخل�شات  "وجدنا  خمتلفة،  نباتات  اختبار 
م��ن الأع�����ش��اب ال��ب��ح��ري��ة، واأدرك���ن���ا اأن����ه ميكننا 
اأن جنده  ج��داً مما ميكن  قريبة  تطوير حلول 
حتى"،  لالأكل  �شاحلة  رمبا  تكون  الطبيعة،  يف 
يعر�س  فيديو  مقطع  حقق  با�شلييه.  بيار  وفق 
ف��ي��ه ال��ط��ال��ب��ان ف��ك��رة الأغ��ل��ف��ة امل�����ش��ن��وع��ة على 
"اأوهو"،  ت�شمى  ل��الأك��ل  ���ش��احل��ة  ف��ق��اع��ة  �شكل 
اهتمام  اأث���ار  م��ا  الإن��رن��ت،  على  ك��ب��رياً  انت�شاراً 
الطالبان  اأ�ش�س   ،2014 ع��ام  ويف  امل�شتثمرين. 
"نوتبال"، وهي الآن يف مرحلة تو�شع كبري مع 
اأكر من 60 موظفاً، وباتت قريبة من ت�شنيع 

منتجاتها على نطاق �شناعي.

األك�سندرا داداريو لدى ح�سورها حفل Baby2Baby يف مركز با�سيفيك ديزاين يف وي�ست هوليوود، كاليفورنيا. رويرتز

اأريانا غراندي تقّلد 
�ساكريا بهذه الطريقة

اأريانا   تداول رواد مواقع التوا�شل الجتماعي فيديو قدمي للنجمة العاملية 
غراندي ُيظهرها وهي تقّلد النجمة العاملية �شاكريا بطريقة طريفة، وحتديدا 
كبريا  رواجا  الفيديو  هذا  لقي  وقد   ،  "Whenever " باأغنيتها ال�شهرية 

وتعليقات كثرية من املتابعني.
على �شعيد اآخر كان قد تعر�س فرانكي غراندي، �شقيق الفنانة العاملية اأريانا 
اإذ تعر�س للهجوم وال�شرقة من قبل مراهقني،  غراندي اإىل موقف خميف، 
�شوارع مدينة  اأحد  ي�شري يف  كان  اأن فرانكي  نيويورك  �شرطة  وقالت م�شادر 
نيويورك عندما تعر�س ل�شربة يف موؤخرة راأ�شه ثم انتزع املراهقون حقيبته 

وهربوا.


