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بول�سونارو... املباراة مل حت�سم بعد

اأمني عام الناتو خالل موؤمتر �سحفي قبل اجتماع وزراء دفاع احللف )ا ف ب(

بريوت: امل�سودة النهائية تلبي مطالبنا

اإ�سرائيل ولبنان يقرتبان من اتفاق تاريخي لرت�سيم احلدود البحرية
اإخالء �سبيل املالكي متهيدا ملحاكمته يف ق�سية الت�سريبات

جل�سة برملانية النتخاب رئي�س للعراق اخلمي�س

الربهان ي�ؤكد التزام
 الع�سكر مبغادرة ال�سلطة

•• اخلرطوم-وكاالت:

املوؤ�س�سة  ال��ت��زام  على  ال��ره��ان  عبدالفتاح  ال�سوداين  ال�سيادة  جمل�س  رئي�س  اأك��د 
الع�سكرية مبغادرة ال�سلطة، مبدياً تفاوؤله بت�سوية الأزمة ال�سيا�سية يف البالد قريباً 
و�سط دعوات حزبية ب�سرورة عقد م�ساحلة وطنية، وت�سكيل حكومة ت�سيري اأعمال 

حتى يت�سنى للقوى ال�سودانية اإجراء انتخابات �ساملة تف�سي اإىل حل جذري.
التزام  الرهان  الفتاح  عبد  ال�سودان  النتقايل يف  ال�سيادة  رئي�س جمل�س  و جدد   
املوؤ�س�سة الع�سكرية باخلروج من امل�سهد ال�سيا�سي يف البالد، موؤكداً اأن القوات امل�سلحة 

لي�س لديها رغبة للبقاء يف �سدة احلكم، وفقاً ملا ذكره موقع اأخبار ال�سودان.
ب��اأداء واجباتها للحفاظ على وحدة  الع�سكرية ملتزمة  املوؤ�س�سة  اإن  بيان،  وقال يف 

واأمن وا�ستقرار البالد وترك اأمر احلكم للمدنيني لت�سكيل حكومة مدنية.
كما اأ�ساف، اأن القوات امل�سلحة لي�س لديها رغبة باأن تكون موجودة يف �سدة احلكم، 

داعياً اإىل تغليب امل�سالح الوطنية العليا حفاظاً على اأمن وا�ستقرار البالد.
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الهالل الأحمر يوقع مذكرتي تفاهم مع 
مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية 

اأخبار الإمارات

عام على انتخابات العراق.. 
اأزمات البالد “مكانك �رس”

عربي ودويل

ليفاندوف�شكي مفتاح 
بر�شلونة للثاأر من اإنرت

الفجر الريا�شي

خالل زيارة �سموه اإىل جيتك�س جلوبال 2022

حممد بن را�سد: التكن�ل�جيا ج�سر العب�ر ال�سريع اإىل امل�ستقبل

حممد بن را�سد خالل زيارته جيتك�س جلوبال 2022 )وام(

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  اأك������د 
مكتوم،  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل اأن التكنولوجيا متّثل ج�سر 
امل�ستقبل،  اإىل  ال�سريع  ال��ع��ب��ور 
لأك����ر حدث  دب���ي  ت��ن��ظ��ي��م  واأن 
التكنولوجيا  وم��ط��وري  ّناع  ل�سُ

دولة  حر�س  يعك�س  ال��ع��امل،  يف 
الإمارات على دعم كل فكر وعمل 
ي��ع��ّزز ف��ر���س ال��ن��م��و والزده�����ار 
ل�سيما  وال����ع����امل،  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
امل��ج��ت��م��ع��ات الأق����ل ح��ظ��اً والتي 
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  مت��ن��ح��ه��ا 
التطور  ب��رك��ب  ال��ل��ح��اق  فر�سة 
ما  حتقيق  من  ومتكنها  العاملي 
م  ت�سبوا اإليه من مقومات التقدُّ

والرخاء.

ج���اء ذل���ك خ���الل ال���زي���ارة التي 
قام بها �سموه ام�س اإىل معر�س 
انطلقت  الذي  جيتك�س جلوبال 
والأربعني  الثانية  دورته  اأعمال 
التجاري  دب���ي  م��رك��ز  يف  اأم�������س 
ال���ع���امل���ي مب�������س���ارك���ة اأك������ر من 
5000 �سركة عار�سة من 90 
دولة من بينها 35 �سركة نا�سئة 
املليار  منها  ك��ل  قيمة  تتخطى 

دولر..)التفا�سيل �س3(

الرئا�سية يف الربازيل:
مل يقل جايري ب�ل�س�نارو كلمته االأخرية!

•• الفجر -خرية ال�شيباين:

وي�ستمر الت�سويق... بعد اجلولة الأوىل، يوا�سل لول ال�ستعداد لعودته، 
لكن يف 30 اأكتوبر، ما زالت املفاجاأة يف النتخابات ممكنة.

ل يزال جايري بول�سونارو يعتقد يف اإمكانية انت�ساره. انهزم يف اجلولة 
الأوىل من النتخابات الرئا�سية يف 2 اأكتوبر امام لول دا �سيلفا )حزب 
الرئي�س  ي��اأم��ل   ،2010 اإىل   2003 م��ن  رئي�ًسا  ك��ان  ال���ذي  ال��ع��م��ال( 
اأقّل  ل��ول  ت��ق��دم  ال�����س��دارة.  اىل  تدفعه  ديناميكية  يف  ولي��ت��ه  املنتهية 
اأفاد  م��ا  وه��و  ب��امل��ائ��ة،   43.2 مقابل  باملائة   -48.4 متوقًعا  ك��ان  مم��ا 
بول�سونارو، املدعوم با�ستمرار م�ساعر معادية حلزب العمال. وهكذا، فاز 
�ستة وزراء بول�سوناريني مبقعد �سيناتور اأو نائب )اأجريت عدة انتخابات 
بالتوازي(. وهذا دليل على اأن النتماء اإىل حكومته هو ميزة انتخابية 
واإ�سارة اإىل اأن موجة اليمني املتطرف التي جلبت النائب ال�سابق من ريو 

دي جانريو اإىل ال�سلطة، قبل اأربع �سنوات، رمبا مل تنح�سر.
)التفا�سيل �س11(

اإي�������ران ت��ت��ه��م اب��ن��ة 
رف�سنجاين بالدعاية �سدها

•• طهران-اأ ف ب:

الإي��������راين تهمة  ال��ق�����س��اء  وّج�����ه 
الدعاية �سد اجلمهورية الإيرانية 
ال�سابق  الرئي�س  ابنة  ف��ائ��زة،  اىل 
اأك����ر ه��ا���س��م��ي رف�����س��ن��ج��اين، بعد 
توقيفها على خلفية الحتجاجات 
مه�سا  ال�سابة  وف���اة  اأع��ق��ب��ت  ال��ت��ي 
اأميني، وفق ما اأعلن املتحدث با�سم 

ال�سلطة الق�سائية الثالثاء.
واأف����ادت و���س��ائ��ل اإع���الم حملية يف 
توقيف  عن  �سبتمر  اأي��ل��ول   27
فائزة ها�سمي )59 عاما( ب�سبهة 
التحري�س على الحتجاجات التي 
اأعقبت وفاة اأميني يف 16 منه بعد 
توقيفها من قبل �سرطة الأخالق 
على خلفية عدم التزامها القواعد 

ال�سارمة للبا�س الإ�سالمي.
ال�سلطة  ب��ا���س��م  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
الق�سائية م�سعود �ستاي�سي خالل 
موؤمتر �سحايف مت توجيه التهام 
)ل���ف���ائ���زة( ب��ال��ت��واط��وؤ والخ����الل 
ب��ال��ن��ظ��ام ال���ع���ام وال���دع���اي���ة �سد 

اجلمهورية الإ�سالمية.
والنا�سطة  ال�سابقة  للنائبة  و�سبق 
اأن دخلت  امل����راأة،  يف جم��ال حقوق 
ومت  ال�سلطات،  م��ع  م��واج��ه��ات  يف 
توقيفها اأكر من مرة يف الأعوام 

املا�سية.

ح�ثي  ���س��اروخ��ي  ق�سف 
ي�ستهدف جتمعًا �سكنيًا يف ماأرب

•• اليمن-وكاالت:

ا����س���ت���ه���دف���ت م��ي��ل��ي�����س��ي��ا احل���وث���ي 
الإره���اب���ي���ة، ال�����ذراع الإي���ران���ي���ة يف 
ال���ث���الث���اء، جتمعاً  اأم�������س  ال��ي��م��ن، 
����س���ك���ن���ي���اً ب���ق�������س���ف �����س����اروخ����ي يف 
حمافظة  جنوبي  حريب  مديرية 

ماأرب، �سمايل �سرق البالد.
عدداً  اإن  م�����س��ادر حم��ل��ي��ة  وق��ال��ت 
من املنازل ت�سررت جراء الق�سف 
احلوثي، ب�سواريخ الكاتيو�سا على 
قرية الهجر، بعزلة ملعاء التابعة 
ملديرية حريب، وفق ما نقله موقع 

اجلي�س اليمني �سبتمر نت.
امل�سادر،  بح�سب  الق�سف،  وخ��ّل��ف 
ح����ال����ة م�����ن ال���ه���ل���ع واخل���������وف يف 
اأو����س���اط امل���واط���ن���ني، وج��ّل��ه��م من 
ك��م��ا ت�سررت  الأط���ف���ال وال��ن�����س��اء، 
امليلي�سيا  وت�ستهدف  م��ن��ازل.  ع��دة 
احلوثية ب�سكل دائم �سكان مديرية 
حريب بق�سف �ساروخي، ما ت�سبب 
نزوح،  وم��وج��ات  �سحايا  ب�سقوط 

و�سط �سمت دويل.

الناتو: مل نلحظ اأي تغيري يف ا�ستعداد رو�سيا ال�ستخدام النووي

�سربات على البنية التحتية للطاقة واجلي�س يف اأوكرانيا
•• عوا�شم-وكاالت:

قال اأمني عام حلف �سمال الأطل�سي 
اإن احللف  �ستولتنرغ  ين�س  الناتو 
التحتية  البنى  حماية  من  �سيزيد 
ال��غ��رب��ي��ة ب��ع��د ت��خ��ري��ب خ��ط الغاز 
ن���ورد ���س��رمي ال��راب��ط ب��ني رو�سيا 

واأملانيا الأ�سبوع املا�سي.
�ستولتنرغ يف موؤمتر  اأم��ني  وق��ال 
ال���ث���الث���اء: �سرند  اأم�������س  ���س��ح��ف��ي 
جماعياً على اأي هجوم على البنى 
م�سيفاً:  احل��ل��ف،  ل���دول  التحتية 
لقواتنا  ال���ت���اأه���ب  ح��ال��ة  ���س��اع��ف��ن��ا 
على احلدود ال�سرقية للحلف. كما 
ع�سكرياً  احل��ل��ف  تقوية  اأن  اع��ت��ر 

هي اأف�سل طريقة ملنع الت�سعيد.
كما اأكد اأن احللف �سيعقد تدريبات 
ال�������ردع ال�����دوري�����ة ل���ل���وق���وف على 
اأن  اأو���س��ح  اأن��ه  اإل  قواتنا،  جاهزية 
ال��ن��ووي��ة املقبلة  ت��دري��ب��ات احل��ل��ف 

   

ال��ت��اأم��ن ���س��د ال��ت��ع��ط��ل عن 
اجلهات  م�ظفي  ي�سمل  العمل 
واخلا�سة  االحتادية  احلك�مية 

•• دبي-وام:

الب�سرية  امل���وارد  وزارة  اأعلنت 
التاأمني  ن��ظ��ام  اأن  وال��ت��وط��ني 
العمل،  ع����ن  ال���ت���ع���ط���ل  ����س���د 
ي�����س��م��ل ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني يف 
الحتادي  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع 
اخل�������ا��������س من  وال�������ق�������ط�������اع 
املواطنني واملقيمني يف الدولة 
املوؤمن  تعوي�س  بهدف  وذل��ك 
ن���ق���دي لفرة  ع��ل��ي��ه مب��ب��ل��غ 
حم��دودة يف حالة تعطله عن 
ت��وف��ر فر�سة  ال��ع��م��ل وحل���ني 

عمل بديلة.
حماية  مظلة  النظام  وي��وف��ر 
دميومة  ت��ك��ف��ل  اج���ت���م���اع���ي���ة 
للموظفني  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة 
امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني خالل 
العمل، مع  التعطل عن  فرة 
الأعمال،  خم��اط��ر  م��ن  احل���د 
تناف�سية  ل��ت��ع��زي��ز  وي����ه����دف 
وجاذبية  الإم��ارات��ي��ة  ال��ك��وادر 
�سوق العمل يف الدولة لأف�سل 
والوطنية  ال��ع��امل��ي��ة  امل���واه���ب 
يف  امل�ساهمة  �ساأنها  م��ن  التي 

بناء اقت�ساد معريف تناف�سي.
 )التفا�سيل �س3(

الرئي�س اللبناين يت�سلم اأحدث م�سودة لر�سيم احلدود البحرية مع اإ�سرائيل من املفاو�س اإليا�س بو �سعب  )ا ف ب( 

•• بريوت-وكاالت

ال��ل��ب��ن��اين، مي�سال  ال��رئ��ي�����س  ق���ال 
امل�سودة  اإن  ال��ث��الث��اء،  اأم�����س  ع���ون، 
النهائية لر�سيم احلدود البحرية 
مع اإ�سرائيل تلبي مطالب بريوت.

رئا�سة  يف  الإع������الم  م��ك��ت��ب  واأك�����د 
ع���ون  اأن  ب����ي����ان  يف  اجل���م���ه���وري���ة 
ع��ن ملف  امل�����س��وؤول  ام�����س  ا�ستقبل 
ال��ت��ف��او���س ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
ملتابعة  �سعب،  ب��و  اإل��ي��ا���س  ال��ن��واب 
البحرية  احل�����دود  ت��ر���س��ي��م  م��ل��ف 
الو�سيط  م��ع  بالتعاون  اجلنوبية 
هوك�ستاين.  اآم���و����س  الأم����ريك����ي 
واأع��ل��ن��ت ا���س��رائ��ي��ل ال��ث��الث��اء قرب 
حلل  تاريخي  اتفاق  اإىل  التو�سل 
اخلالف امل�ستمر منذ فرة طويلة 
البحرية  احل����دود  ت��ر���س��ي��م  ب�����س��اأن 
املتو�سط  الأبي�س  البحر  مياه  يف 
بعدما  ل��ب��ن��ان،  م��ع  ب��ال��غ��از  الغنية 
لبى اتفاق اأعدته الوليات املتحدة 

جميع مطالب اإ�سرائيل.
اإمكانية  الآم��ال حيال  وعزز لبنان 
ق��ري��ب��ا مع  ات���ف���اق  اإىل  ال��ت��و���س��ل 
اإع���الن���ه ب���اأن���ه ح�����س��ل ع��ل��ى كامل 
ح��ق��وق��ه يف امل��ق��رح، وف���ق م��ا جاء 
ع��ل��ى ل�����س��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 

ن�����س ال��و���س��ي��ط الأم��ري��ك��ي امو�س 
اإىل  ت�سريبها  مت  ال��ذي  هوك�ستني 
ع��ل��ى خ�سوع  وت��ن�����س  ال�����س��ح��اف��ة 
لل�سيطرة  بالكامل  كاري�س  حقل 
حقل  منح  مقابل  يف  الإ�سرائيلية 
منه  ق�سما  ان  علما  للبنان،  ق��ان��ا 
الفا�سل  ال��ر���س��ي��م  خ��ط  ي��ت��ج��اوز 

بني مياه البلدين.
لبناين  م�����س��در  ال���ث���الث���اء  واك�����د 
املفاو�سات  ع��ل��ى  م��ط��ل��ع  ر���س��م��ي 
لوكالة فران�س بر�س اأن اأبو �سعب 
ت�سلم قرابة منت�سف ليل الثنني 
الو�سيط  م���ن  الأخ�����رية  ال�����س��ي��غ��ة 

المريكي اأمو�س هوك�ستني.
املفاو�سات  اإط����الق  ال��ب��ل��دان  ع���اد 
عام  يف  البحرية  حدودهما  ب�ساأن 
واجهت  العملية  ل��ك��ن   ،2020

عقبات متكررة.
هو  الرئي�سي  وكان م�سدر خالف 
ح��ق��ل ك��اري�����س ل��ل��غ��از ال���ذي لطاملا 
اإ����س���رائ���ي���ل وق���وع���ه كامال  اأك������دت 
�سمن حدودها البحرية اخلال�سة 
يف  للتفاو�س  خا�سعا  لي�س  واأن����ه 
غري  البحرية  احل���دود  حم��ادث��ات 
امل��ب��ا���س��رة م���ع ل��ب��ن��ان ف��ي��م��ا تعتر 
يقع يف منطقة  اأن احلقل  ب��ريوت 

متنازع عليها.

املكّلف  اأب���و �سعب  اإل��ي��ا���س  ال��ن��واب 
متابعة امللف.

مي���ك���ن لت�����ف�����اق ب�����ني ال���دول���ت���ني 
املتجاورتني اللتني ل تزالن ر�سميا 
خطوة  مي��ث��ل  اأن  ح����رب  ح���ال���ة  يف 
لإنتاج  العنان  اإط��الق  نحو  كبرية 

الغاز البحري من الطرفني.
القومي  الأم��ن  رئي�س هيئة  وق��ال 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي اإي��������ال ح����ولت����ا يف 
�سري  ب�����س��اأن  العربية  باللغة  ب��ي��ان 
احلدود  خ��ط  تر�سيم  م��ف��او���س��ات 
ال��ب��ح��ري��ة م���ع ل��ب��ن��ان مت���ت تلبية 
التي  والتعديالت  جميع مطالبنا 
على  حافظنا  قبلت.  قد  طلبناها 
م�سالح اإ�سرائيل الأمنية. نحن يف 

الطريق اإىل اتفاق تاريخي.

وت��ت��و���س��ط ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة منذ 
ع���ام���ني ب����ني ل���ب���ن���ان واإ����س���رائ���ي���ل 
اإىل  ي��ه��دف  ات���ف���اق  اإىل  ل��ل��ت��و���س��ل 
واإزالة  البحرية  تر�سيم حدودهما 
النفط  التنقيب عن  اأمام  العقبات 

والغاز.
ارتياحهما يف  البلدان عن  واأع��رب 
مطلع ت�سرين الأول اأكتوبر مل�سودة 

ل��ه��ا منذ  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دوري�����ة ومت 
فرة طويلة.

اأم����ني  اع���ت���ر  ال�������س���ي���اق  ويف ه�����ذا 
الرئي�س  ت��ه��دي��دات  اأن  ال��ن��ات��و  ع��ام 
ال������رو�������س������ي ف�������الدمي�������ري ب����وت����ني 
غري  النووية  الأ�سلحة  با�ستخدام 

م�����س��وؤول��ة، اإل اأن���ه ت��اب��ع ق��ائ��اًل: مل 
نلحظ اأي تغيري يف ا�ستعداد رو�سيا 

ل�ستخدام الأ�سلحة النووية.
الع�سكرية  العملية  وت�ستمر  ه��ذا 
اأم�������س  اأوك�����ران�����ي�����ا،  ال���رو����س���ي���ة يف 
ال��ث��الث��اء، حيث ت��ق��وم وح���دات من 
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رئي�س الدولة خالل لقائه الرئي�س الرو�سي )وام(

رئي�س الدولة يبحث مع الرئي�س الرو�سي العالقات الثنائية والتطورات االإقليمية والدولية 

حممد بن زايد ي�ؤكد �سعي االإمارات اإىل االإ�سهام 
يف تعزي�ز اأ�س�س ال�س��الم واال�ستقرار يف الع�ال�م

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل �سعي دولة الإمارات اإىل الإ�سهام يف تعزيز اأ�س�س ال�سالم وال�ستقرار 
الدبلوما�سية  احللول  واإيجاد  التوترات  خف�س  على  والعمل  العامل  يف 

لالأزمات التي ي�سهدها. 
ب��وت��ني رئي�س  ال��رئ��ي�����س ف��الدمي��ري  ج���اء ذل���ك خ���الل ا�ستقبال ف��خ��ام��ة 
جمهورية رو�سيا الحتادية ال�سديقة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل اأم�س. 
)التفا�سيل �س2(

•• بغداد-وكاالت:

�سبيل  اإخ��الء  الثالثاء،  اأم�س  العراقي،  الق�ساء  اأعلن 
دولة  ائتالف  وزعيم  الأ�سبق  العراقي  ال���وزراء  رئي�س 
القانون نوري املالكي، بكفالة، بعد مثوله اأمام حمكمة 
حتقيق الكرخ الثالثة، على خلفية الت�سريبات املن�سوبة 

اإليه.
املالكي على خلفية حادثة  ا�ستقدام  بعد  القرار  وياأتي 
املقامة  وال�سكوى  اإليه  املن�سوبة  ال�سوتية  الت�سريبات 

�سده من قبل الكتلة ال�سدرية.
واأكدت امل�سادر اأن املالكي قد مت اإخالء �سبيله متهيدا 
مع  التحقيقات  ا�ستكمال  ب��ع��د  للمحاكمة  لتقدميه 

الأطراف املعنية.
يوليو   19 اأع��ل��ن يف  الأع���ل���ى،  ال��ق�����س��اء  وك���ان جمل�س 
ال�سوتية  ال��ت�����س��ري��ب��ات  ب�����س��اأن  ف��ت��ح حت��ق��ي��ق  امل��ا���س��ي، 

املن�سوبة للمالكي.
حتقيق  فتح  الثالثاء،  الأع��ل��ى،  الق�ساء  جمل�س  اأعلن 
ائتالف  لرئي�س  املن�سوبة  ال�سوتية  الت�سريبات  ب�ساأن 

دولة القانون نوري املالكي.
والت�سريب املزعوم كان من بني �سل�سلة ن�سرها النا�سط 
العراقي املقيم خارج البالد، علي فا�سل، على �سفحته 
ت�سجيل لجتماع طوله  اإنها  وق��ال  توير،  على موقع 

�ساعة بني املالكي واآخرين، دون اأن يف�سح عن طريقة 
ح�سوله على الت�سجيالت اأو م�سدرها.

مواقع  على  بكثافة  املزعومة  الت�سريبات  ت��داول  ومت 
القيادات  ال�����س��در،  وط���ال���ب  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل 
املتحالفة مع املالكي، باإ�سدار بيان م�سرك ل�ستنكار 
ما ورد يف الت�سريبات املن�سوبة لرئي�س الوزراء الأ�سبق، 

الذي كان قد نفى يف وقت �سبق �سحتها.
هذا وحّدد الرملان العراقي يوم اخلمي�س 13 ت�سرين 
اأكتوبر، جل�سًة لنتخاب رئي�س اجلمهورية، كما  الأول 
ورد يف بيان �سادر عن مكتب رئي�س الرملان الثالثاء، 
انتخابات  اأع��ق��ب  �سيا�سي  ���س��ل��ل  م��ن  ع���ام  ب��ع��د  وذل����ك 

برملانية مبكرة.
ال���ن���واب حممد  اأن رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال��ب��ي��ان  وج����اء يف 
 13 احللبو�سي يعلن عن جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
فقرة  �سيكون من  الأع��م��ال  ج��دول  واأن  الول  ت�سرين 

واحدة وهي انتخاب رئي�س اجلمهورية.
وياأتي هذا الإعالن املفاجئ و�سط اأزمة �سيا�سية حادة 

يف البالد.
ويعود من�سب رئي�س اجلمهورية اإىل الأقلية الكردية، 
لكن اخلالفات ل تزال قائمة منذ اأ�سهر بني احلزبني 
الكرديني الكبريين، احلزب الدميوقراطي الكرد�ستاين 

والحتاد الوطني الكرد�ستاين، وفق مراقبني.

ال�سيطرة  بب�سط  الرو�سي  اجلي�س 
الأوكرانية  امل��ن��اط��ق  على  الكاملة 
و���س��رب م��واق��ع ق��وات كييف، فيما 
ال�سربات  الأخ��رية يف �سد  ت�ستمر 

بدعم غربي.
ال��ت��ط��ورات، ق��ال��ت رو�سيا  اآخ���ر  ويف 
اليوم اإنها ا�ستمرت يف �سن �سربات 
امل����دى ع��ل��ى البنية  ج��وي��ة ط��وي��ل��ة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل���ل���ط���اق���ة واجل���ي�������س يف 
الدفاع:  وزارة  وق��ال��ت  اأوك���ران���ي���ا. 
كل  اأُ�سيبت  ال�سربة،  هدف  حتقق 

املن�ساآت امل�ستهدفة.
اأن��دري��ه �سادويف،  م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال 
ال��ب��ل��دي��ة يف م��دي��ن��ة لفيف  رئ��ي�����س 
�ساروخية  �سربة  اإن  الأوك��ران��ي��ة، 
البنية  ع��ل��ى  ال��ي��وم  رو���س��ي��ا  �سنتها 
تركت  امل��دي��ن��ة  يف  امل��ه��م��ة  التحتية 
ب��دون كهرباء.  ع��ددا من مناطقها 
القادمة من هناك  الأنباء  واأف��ادت 

بوقوع ثالثة انفجارات يف املدينة.
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اأخبـار الإمـارات

و�سائل االإعالم العاملية تربز زيارة رئي�س الدولة لرو�سيا
•• اأبوظبي-وام:

اهتمت و�سائل الإعالم العاملية بالزيارة التي يقوم بها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل لرو�سيا”.

اإن  موقعها  على  الأمريكية  نيوز"  اإ���س  "يو  �سحيفة  قالت  جانبها  فمن 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
�سيتم  حيث  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  للقاء  رو�سيا  اإىل  يتوجه 

تناول اجلهود املبذولة لإيجاد حلول �سيا�سية فعالة لالزمة يف اأوكرانيا.
ويف الإطار نف�سه تناول موقع �سوت اأمريكا اأنباء الزيارة حيث ركز على بيان 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل الإماراتية والذي اأكد اأن دولة الإمارات 

من  واحلد  الع�سكري  الت�سعيد  خلف�س  اإيجابية  نتائج  حتقيق  اإىل  ت�سعى 
التداعيات الإن�سانية والتو�سل اإىل ت�سوية �سيا�سية لتحقيق ال�سلم والأمن 

العامليني.
اأم���ا م��وق��ع احل���رة الأم��ري��ك��ي ف��ق��د اه��ت��م ب��اأن��ب��اء ال���زي���ارة ورك���ز ع��ل��ى بيان 
دولة  ا�ستعداد  على  التاأكيد  خالله  مت  وال��ذي  الإماراتية”  “اخلارجية 
الإم����ارات ال��ت��ام لدفع اجل��ه��ود ال��ه��ادف��ة اإىل اإي��ج��اد ح��ل �سلمي ل��الأزم��ة يف 
اأوكرانيا، والتاأكيد على موقف الدولة املتمثل يف الدعوة اإىل الدبلوما�سية 

واحلوار واحرام قواعد ومبادئ القانون الدويل.
ومن جانبها ركزت وكالة “ريغنيوم” الرو�سية على اأهمية الزيارة التي يقوم 
بها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 

اهلل” لرو�سيا، مو�سحة اأن زيارة �سموه تاأتي يف اإطار اجلهود املبذولة لإيجاد 
حلول �سيا�سية لالأزمة الأوكرانية.

للجهود  الكامل  للدعم  ال�ستعداد  على  الإم��ارات  دولة  تاأكيد  اإىل  واأ�سارت 
اأوك��ران��ي��ا م��ن خ��الل ال�ساليب  ال��رام��ي��ة لإي��ج��اد ح��ل �سيا�سي ل��الأزم��ة يف 

الدبلوما�سية واحلوار واحرام القانون الدويل.
اأن  اإىل  الوا�سع،  النت�سار  ذات  الرو�سية،  كومري�سانت  �سحيفة  اأ�سارت  كما 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة “حفظه اهلل” والرئي�س الرو�سي �سيناق�سان 
العالقات الثنائية بني البلدين ف�ساًل عن الق�سايا الإقليمية والدولية ذات 

الهتمام امل�سرك.
دولة  اأن  اأك��دت  فقد  الرو�سية  احلكومية  غازيتا  رو�سي�سكايا  �سحيفة  اأم��ا 

الإمارات دولة مهمة يف املنطقة والعامل وتقوم بدور مهم يف عدد كبري من 
وبوتني  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  حمادثات  اأن  اإىل  م�سرية  الق�سايا، 

�ستتناول عدداً كبرياً من الق�سايا.
وقال موقع �سبوتنيك الرو�سي اإن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” �سيبحث مع الرئي�س الرو�سي عالقات 
ال�سداقة بني البلدين وعددا من الق�سايا والتطورات الإقليمية والدولية 

ذات الهتمام امل�سرك.
اأف���رد ت��ق��ري��راً ع��ن ال��ع��الق��ات الثنائية بني  اأم���ا م��وق��ع رو���س��ي��ا ال��ي��وم فقد 
البلدين تربطهما عالقات وطيدة  اأن  اإىل  الإم��ارات ورو�سيا، م�سرياً  دولة 

وتعمالن على تنميتها مبا يتنا�سب مع الإمكانات ال�سخمة لهما.

رئي�س الدولة يبحث مع الرئي�س الرو�سي العالقات الثنائية والتطورات االإقليمية والدولية 

حممد بن زايد ي�ؤكد �سعي االإمارات اإىل االإ�سهام يف تعزيز اأ�س�س ال�سالم واال�ستقرار يف العامل
•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 

�سعي دولة الإمارات اإىل الإ�سهام يف تعزيز اأ�س�س ال�سالم وال�ستقرار يف العامل 
التي  لالأزمات  الدبلوما�سية  احللول  واإيجاد  التوترات  خف�س  على  والعمل 
ي�سهدها.  جاء ذلك خالل ا�ستقبال فخامة الرئي�س فالدميري بوتني رئي�س 

جمهورية رو�سيا الحتادية ال�سديقة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل اأم�س. 

ال�سمو  ب�ساحب  ال��ث��ن��ائ��ي..  ال��ل��ق��اء  م�ستهل  يف  ال��رو���س��ي  ال��رئ��ي�����س  ورح���ب 

الإماراتية  العالقات  اأوجه  اآل نهيان وبحثا خمتلف  زايد  ال�سيخ حممد بن 
الق�سايا  من  عدداً  الرو�سي  والرئي�س  �سموه  ا�ستعر�س  كما  الرو�سية،   –

والتطورات الإقليمية والدولية حمل الهتمام امل�سرك. 

•• بلغراد-وام:

غ������������ادر �����س����اح����ب 
ال�سيخ  ال�������س���م���و 
حم���م���د ب����ن زاي����د 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل 
"حفظه  ال����دول����ة 
بلغراد  اهلل" اأم�س 
زي�������ارة عمل  ب���ع���د 
ج���م���ه���وري���ة  اإىل 
�سربيا ال�سديقة.

وك������������ان ف����خ����ام����ة 
ال��������ك�����������������س��������ن��������در 
رئي�س  فوت�سيت�س 
اجل����م����ه����وري����ة يف 
لدى  ���س��م��وه  وداع 
مطار  م����غ����ادرت����ه 

بلغراد.

رئي�س الدولة يغادر �سربيا..والرئي�س الك�سندر ف�ت�سيت�س يف مقدمة م�دعيه
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خالل زيارة �سموه اإىل جيتك�س جلوبال 2022 

حممد بن را�سد: التكن�ل�جيا ج�سر العب�ر ال�سريع اإىل امل�ستقبل.. وندعم كل فكر وعمل يعّزز فر�س النم� واالزدهار يف املنطقة والعامل

اجلولة عدداً من اأجنحة ال�سركات 
امل�ساركة  وال����وط����ن����ي����ة  ال���ع���امل���ي���ة 
اأك������ر جتمع  ���س��م��ن  امل���ع���ر����س  يف 
العامل  م�ستوى  ع��ل��ى  تكنولوجي 
واحللول  التقنيات  اأح���دث  ل��ط��رح 
تعزيز  يف  ت��خ��دم  ال��ت��ي  امل�ستقبلية 

البيئة الرقمية الذكية.
وتوّقف �ساحب ال�سمو نائب رئي�س 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
“رعاه اهلل” عند جناح  حاكم دبي 
حيث  "مايكرو�سوفت"  ����س���رك���ة 
التقنيات  اأح��دث  على  �سموه  اطلع 
التي تطرحها ال�سركة العاملية من 

حلول وتقنيات مبتكرة.
وا�ستمع �سموه اإىل �سرح حول اأبرز 
العام  لهذا  مايكرو�سوفت  م�ساريع 
�سركة  مع  بالتعاون  تنفذه  وال��ذي 
فريدة  جتربة  ويقدم  "كاجول"، 
ال�سياحية يف  امل��ع��امل  اأب���رز  ل��زي��ارة 
دب��ي اف��را���س��ي��اً وذل���ك ع��ن طريق 
مايكرو�سوفت  ج���ه���از  ا���س��ت��خ��دام 
على  امل��ع��ت��م��د   "2 "هولولين�س 

يف اإطار روؤية موحدة هدفها حتقيق 
اأعلى م�ستويات كفاءة الأداء وبلوغ 
العاملية.  التناف�سية  درج���ات  اأع��ل��ى 
واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ال�سرعة  اأن  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال��ك��ب��رية ل��ت��ح��ول دول����ة الإم�����ارات 
برهان  الرقمية  البيئة  اإىل  ودب��ي 
على جناح ا�سراتيجيات التطوير 
وتوظيف  تبّني  م��ن  ت�سمنته  وم��ا 
كفاءة  واأك���ره���ا  التقنيات  اأح����دث 
بحر�س  �سموه  منوهاً  واعتمادية، 
الدولة على م�ساركة مقومات هذا 
ال�سقيقة  ال��دول  كافة  مع  النجاح 
�سعيها  م��ن  ان��ط��الق��اً  وال�سديقة، 
اإيجابية  اإ�سهامات  لتقدمي  الدائم 

تخدم �سعوب املنطقة والعامل.
مب�ساركة  "نرحب  ���س��م��وه:  وق���ال 
خ��رات��ن��ا وجت���ارب���ن���ا ال��ن��اج��ح��ة يف 
الأ�سقاء  ك��ل  م��ع  الرقمي  التحّول 
تعم  اأن  ه���دف���ن���ا  والأ������س�����دق�����اء.. 

الفائدة اجلميع".
راف����ق ���س��م��وه خ����الل ال����زي����ارة اإىل 

اأن�����ح�����اء  ال���������س����ع����وب يف خم���ت���ل���ف 
التنمية  لأه���داف  حتقيقاً  ال��ع��امل، 
اإىل  ال���زي���ارة  و�سملت  امل�����س��ت��دام��ة. 
تفقد  ج��ل��وب��ال  جيتك�س  م��ع��ر���س 
����س���اح���ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
�سركة  ج��ن��اح  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
املتخ�س�سة  ال��ع��امل��ي��ة  "هواوي" 
التحتية  البنية  ت��وف��ري  جم���ال  يف 
لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت، 
ح��ي��ث اط���ل���ع ���س��م��وه ع��ل��ى اأح����دث 
ال�سركة  تطرحها  ال��ت��ي  التقنيات 
جيتك�س،  يف  م�ساركتها  خ��الل  من 
وه����ي امل�����س��ارك��ة الأك�����ر ل��ه��ا على 
الإطالق يف احلدث العاملي، مبا يف 
والذكاء  امليتافري�س  تقنيات  ذل��ك 
ال�سيراين،  والأم��ن  ال�سطناعي 
امل�سممة  ال���ذك���ي���ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
مل���الق���اة اح���ت���ي���اج���ات ال���ع���دي���د من 
القطاعات ومنها القطاع احلكومي 
واملرافق اخلدمية، والنفط والغاز، 
اإىل  اإ���س��اف��ة  وامل��وا���س��الت،  والنقل 
املايل، ومبا يعزز توجهات  القطاع 

لفتاً  الريادة"،  مبواقع  الفوز  اإىل 
التعاون املثمر بني دبي  اإىل  �سموه 
العاملي،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وجم��ت��م��ع 
مطوري  ب��ك��ب��ار  "جتمعنا  ب��ق��ول��ه: 
�سراكات  ال��ع��امل  يف  التكنولوجيا 
قوية نعتز بها ونعمل على توثيقها 
التنموية  م�����س��اري��ع��ن��ا  ي��واك��ب  مب��ا 
اأهدافنا  تنفيذ  ت�سريع  يف  ويخدم 
�ساحب  واأ�ساف  ال�سراتيجية". 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را�سد 
جناح  ق�س�س  "تابعنا  مكتوم:  اآل 
نا�سئة  ت��ق��ن��ي��ة  مل�������س���اري���ع  ُم��ل��ه��م��ة 
مليارية  م��وؤ���س�����س��ات  اإىل  حت��ول��ت 
 .. دب���ي  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة  اإىل  انطلقت 
اأ�سحاب  مت��ك��ني  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ون 
الأف����ك����ار امل��ب��دع��ة ل��ت��ح��وي��ل��ه��ا اإىل 
اإىل  �سموه  اإجن��ازات كبرية"، لفتاً 
توفرها  ال��ت��ي  ال��داع��م��ة  البيئة  اأن 
الأع����م����ال مبختلف  مل��ج��ت��م��ع  دب����ي 
تكنولوجيا  وم��ن��ه��ا  ت��خ�����س�����س��ات��ه، 
امل��ع��ل��وم��ات والت�����س��الت، ه��ي نتاج 
عمل جماعي تت�سافر فيه اجلهود 

والذكاء  "امليتافري�س"  ت��ق��ن��ي��ات 
امل�ستخدم  ميكن  ما  ال�سطناعي، 
الواقع  حتاكي  بجولة  القيام  م��ن 

بني معامل دبي املختلفة.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  زار  ك��م��ا 
جناح  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
حيث  ال��ع��امل��ي��ة،  "�سي�سكو"  ���س��رك��ة 
التقنيات  ح��ول  �سرحاً  �سموه  تابع 
خالل  م��ن  ال�سركة  تقدمها  ال��ت��ي 
يف   2022 ج����ل����وب����ال  ج���ي���ت���ك�������س 
جم��ال ال���س��ت��دام��ة وت��ع��زي��ز كفاءة 
ا�ستهالك الطاقة واأثر ما تطرحه 
من تقنيات يف دعم منو القت�ساد 
الك�سف  ال�سركة  الدائري، واعتزام 
ع����ن ت��ق��ن��ي��ات رق���م���ي���ة رائ�������دة من 
مرنة  اقت�سادات  بناء  دع��م  �ساأنها 
وجم���ت���م���ع���ات م�������س���ت���دام���ة، الأم�����ر 
دولة  توجهات  م��ع  يتما�سى  ال��ذي 
�سيا�سات  من  تتبناه  وما  الإم���ارات 
تدعم اجلهود  وب��رام��ج  وم��ب��ادرات 
التحديات  م��واج��ه��ة  يف  ال��دول��ي��ة 
ج������ودة حياة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة وحت�������س���ني 

جلوبال"  "جيتك�س  معر�س  مقر 
العاملي  ال���ت���ج���اري  دب����ي  م���رك���ز  يف 
���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب��ن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، رئي�س جمل�س 
دبي لأمن املنافذ احلدودية، و�سمو 
اآل مكتوم،  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ 
رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س 
الأعلى ملجموعة طريان الإمارات، 
العلماء،  ���س��ل��ط��ان  ع��م��ر  وم���ع���ايل 
ال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول����ة  وزي����ر 
وتطبيقات  ال��رق��م��ي  والق��ت�����س��اد 
العمل عن ُبعد، وعدد من مديري 
ال���دوائ���ر وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 

دبي.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وح���ر����س 
مكتوم،  اآل  را������س�����د  ب�����ن  حم���م���د 
خ��الل اجل��ول��ة على الط���الع على 
الثانية  ال������دورة  ت�����س��م��ه  م���ا  اأه�����م 
والأرب��ع��ني، وه��ي الأك���ر يف تاريخ 
اأكر  ال���ذي ي�سم  ال��ع��امل��ي  احل���دث 
تكنولوجيا  �سناع ومطوري حلول 
�سملت  حيث  ال��ع��امل،  يف  املعلومات 

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  �����س����اح����ب  اأك��������د 
نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل اأن 
العبور  ج�سر  مت��ّث��ل  التكنولوجيا 
تنظيم  واأن  امل�ستقبل،  اإىل  ال�سريع 
ّناع ومطوري  دبي لأكر حدث ل�سُ
يعك�س  ال���ع���امل،  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ح��ر���س دول���ة الإم�����ارات ع��ل��ى دعم 
النمو  فر�س  يعّزز  وعمل  فكر  كل 
والزده��������ار يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، 
ل���س��ي��م��ا امل��ج��ت��م��ع��ات الأق�����ل حظاً 
احلديثة  التقنيات  متنحها  والتي 
التطور  ب���رك���ب  ال���ل���ح���اق  ف��ر���س��ة 
ال��ع��امل��ي ومت��ك��ن��ه��ا م���ن حت��ق��ي��ق ما 
م  التقدُّ مقومات  من  اإليه  ت�سبوا 
الزيارة  ذلك خالل  والرخاء. جاء 
ال���ت���ي ق����ام ب��ه��ا ���س��م��وه اأم�������س اإىل 
الذي  جلوبال"  "جيتك�س  معر�س 
الثانية  دورت������ه  اأع���م���ال  ان��ط��ل��ق��ت 
اأم�������س يف م���رك���ز دبي  والأرب�����ع�����ني 
ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي مب�����س��ارك��ة اأكر 
ع��ار���س��ة من  ���س��رك��ة   5000 م���ن 
�سركة   35 بينها  م��ن  دول���ة   90
ن��ا���س��ئ��ة ت��ت��خ��ط��ى ق��ي��م��ة ك���ل منها 
ال�سركات  وك����رى  دولر،  امل��ل��ي��ار 
اأقطاب �سناعة  العاملية التي متثل 
والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا 

العاملية.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واأع�������رب 
حم��م��د ب���ن را����س���د اآل م��ك��ت��وم عن 
ارتياحه ملا حتمله ال��دورة احلالية 
ل��ل��ح��دث الأك������ر م���ن ن���وع���ه على 
ترز  دللت  م��ن  ال��ع��امل  م�ستوى 
لقطاع  وامل��ت��ن��ام��ي  ال���ق���وي  الأداء 
املعار�س وامل��وؤمت��رات يف دب��ي، واأثر 
ذلك يف دعم حركة القت�ساد العاملي 
ا�ستئناف  م��ن  موؤ�س�ساته  ومت��ك��ني 
معدلت  وا�ستعادة  بقوة  اأن�سطتها 
النمو يف فرة ما قبل اجلائحة بل 

جتاوزها اإىل م�ستويات اأعلى.
الأك���ر يف  "الدورة  ���س��م��وه:  وق���ال 
لإ�سهام  موؤ�سر  "جيتك�س"  ت��اري��خ 
اأ�سواق  اإن��ع��ا���س  الإي��ج��اب��ي يف  دب���ي 
وامل�ساعدة  ال��ع��امل��ي��ة  التكنولوجيا 
م�������س���ارات جديدة  اك��ت�����س��اف  ع��ل��ى 
اأحجام  تنوع  وعلى  �سركاتها  لنمو 
امللتقى  ���س��ت��ظ��ل  دب����ي  اأع���م���ال���ه���ا.. 
امل�ستقبل..  ���ّن���اع  ل�������سُ ال��رئ��ي�����س��ي 
النموذجية  الن����ط����الق  ون��ق��ط��ة 
ال�ساعية  ال��ع��ري�����س��ة  ل��ل��ط��م��وح��ات 

البيئة  اإىل  التحول  يف  املجتمعات 
ال��رق��م��ي��ة وي��دع��م حت��ق��ي��ق احلياد 

ال�سفري املناخي.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واط���ل���ع 
اآل مكتوم، خالل  حممد بن را�سد 
)ات�سالت(   "&E" ج��ن��اح  زي����ارة 
والتقنيات  احل���ل���ول  اأح�����دث  ع��ل��ى 
التي تتبناها ال�سركة وتقدمها من 
خالل جيتك�س، حيث �ساهد �سموه 
ذاتية  كهربائية  ل�سيارة  من��وذج��اً 
وتقدمها  لراكبني  تت�سع  ال��ق��ي��ادة 
"كاديالك"،  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   &e
مفهوماً  ال�������س���ي���ارة  ت���ق���دم  ح���ي���ث 
القيادة  ذات��ي��ة  للمركبات  ج��دي��داً 
اأع��ل��ى درجات  ال��راك��ب  ال��ت��ي متنح 
اأحدث  با�ستخدام  والراحة  الأم��ان 
فيما  ت���ط���وراً،  واأك���ره���ا  التقنيات 
 25% حت���وي���ل  اإىل  دب����ي  ت�����س��ع��ى 
التنّقل على  اإج��م��ايل رح��الت  م��ن 
طرقاتها اإىل رحالت ذاتية القيادة 
املوا�سالت  و���س��ائ��ل  خم��ت��ل��ف  ع��ر 

بحلول 2030.
ُيذكر اأن "جيتك�س 3.0" يت�سمن 
اإطالق �سبع فعاليات تقنية تغطي 
الرقمية  ال����ت����وج����ه����ات  خم���ت���ل���ف 
�ستار  "نورث  وت�����س��م��ل:  ال��ع��امل��ي��ة 
حلقة  ي�سكل  ال��ذي  احل��دث  دبي"، 
و�سل تربط 1000 �سركة نا�سئة 
ا�ستثمارية،  ج��ه��ة   600 ب��ن��ح��و 
و"الذكاء  �سريج"،  و"فينتك 
�سيء"،  ك�����ل  يف  ال�����س����ط����ن����اع����ي 
ت�سني"،  البلوك  "م�ستقبل  وقمة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  مينيا"،  و"ماركتنغ 
اإط�������الق ح���دث���ني ج���دي���دي���ن هذا 
دي����ف  "جلوبال  وه����م����ا  ال������ع������ام، 
وت�سمل  و"اإك�س-فري�س".  �سالم"، 
 42 ال����دورة  يف  العار�سة  اجل��ه��ات 
اأبرز  من  ع��دداً  جلوبال،  جليتك�س 
املبتكرة  العاملية  التقنية  املوؤ�س�سات 
 ،)IBM( ام ب��ي  اآي  ذل��ك  مب��ا يف 
و"اإريك�سون"  تكنولوجيز"  و"ديل 
و"هيوليت  و"اأفايا" و"هانيويل"، 

باكارد اإنربرايز" وغريها.
م�ساركة  احل��������دث  ي�������س���ه���د  ك���م���ا 
الإماراتية  ال�سركات  م��ن  العديد 
ال�ساعية لت�سريع وترية مبادراتها 

الرقمية.
فر�سة  ال���ع���امل���ي  احل������دث  وي����وف����ر 
مثالية لنحو� 250 جهة حكومية 
مبادراتها  اأح������دث  ل���س��ت��ع��را���س 
القطاعني  ب��ني  ال�سراكات  لقيادة 
ال��ع��ام واخل��ا���س واإط���الق امل�ساريع 

الرقمية ال�سراتيجية.

متكن  على  ونحر�س   .. دبي  من  العاملية  اإىل  انطلقت  مليارية  م�ؤ�س�سات  اإىل  حت�لت  نا�سئة  تقنية  مل�ساريع  ُملهمة  جناح  ق�س�س  •  تابعنا 
اأ�سحاب االأفكار املبدعة لتح�يلها اإىل اإجنازات كبرية 

الريادة  مب�اقع  الف�ز  اإىل  ال�ساعية  العري�سة  للطم�حات  النم�ذجية  االنطالق  ونقطة  امل�ستقبل...  ّناع  ل�سُ الرئي�سي  امللتقى  �ستظل  • دبي 
اال�سرتاتيجية  اأهدافنا  حتقيق  من  ولت�سّرع  التنم�ية  م�ساريعنا  لت�اكب  ت�ثيقها  على  نعمل  ق�ية  �سراكات  العامل  يف  التكن�ل�جيا  مط�ري  بكبار  • جتمعنا 

• نرحب مب�ساركة خرباتنا وجتاربنا الناجحة يف التحّ�ل الرقمي مع كل االأ�سقاء واالأ�سدقاء.. هدفنا اأن تعم الفائدة اجلميع 

خالد بن حممد بن زايد يزور جيتك�س 2022 ويتفقد عددا من االأجنحة
•• اأبوظبي-وام:

زار �سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�سو املجل�س التنفيذي 
العاملي  "جيتك�س  التنفيذي، معر�س  اأبوظبي  اأبوظبي، رئي�س مكتب  لإمارة 

للتقنية 2022".
اأحدث  على  واط��ل��ع  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  ج��ن��اح  �سموه  تفقد  ال���زي���ارة،  وخ���الل 
املبادرات التي ت�سمنت الإ�سدار املُحدث لتطبيق من�سة اخلدمات احلكومية 
املوحدة "مت"، ومن�سة التدقيق الداخلي التابعة جلهاز اأبوظبي للمحا�سبة، 

وكذلك م�سروع التنقل الذكي التابع لدائرة البلديات والنقل – اأبوظبي.
جدوى  اأداء  منظومة  على  واط��ل��ع  عجمان  حكومة  ج��ن��اح  �سموه  زار  كما 
التابعة  املتقّدمة  الإلكرونيات  �سركة  وجناح  عجمان،  يف  الذكية  الأع��م��ال 
منظومة  على  �سموه  تعرف  حيث  الع�سكرية  لل�سناعات  ال�سعودية  لل�سركة 
طورتها  ال��ت��ي  ال�سيرانية  الخ���راق���ات  م��ن  للحماية  الرقمية  ال�سبكات 

ال�سركة، وكذلك جناح �سركة دو وات�سالت.
الإ�سناد  دائ��رة  رئي�س  الكتبي  را�سد  علي  معايل  ال��زي��ارة  اأث��ن��اء  �سموه  راف��ق 
– اأبوظبي، ومعايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي رئي�س دائرة  احلكومي 
تنمية املجتمع – اأبوظبي، ومعايل حممد علي ال�سرفاء رئي�س دائرة التنمية 
القت�سادية – اأبوظبي و�سعادة الدكتور حممد عبد احلميد الع�سكر مدير 

عام هيئة اأبوظبي الرقمية.
2022 من هذا احلدث التقني العاملي الذي تقام فعالياته  وت�سهد ن�سخة 
على مدار 5 اأيام خالل الفرة من 10 اإىل 14 اأكتوبر 2022 يف مركز دبي 
اأبوظبي للمرة احلادية ع�سرة من خالل  التجاري العاملي، م�ساركة حكومة 
جناح ي�سم حتت مظلته اأكر من 30 جهة حكومية لعر�س ما يزيد عن ال� 

مبتكر. رقمي  وم�سروع  مبادرة   100
وتاأتي م�ساركة حكومة اأبوظبي حتت اإ�سراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة 
الرقمية يف اإمارة اأبوظبي، وذلك يف �سياق جهودها الرامية اإىل تفعيل اإطار 
حوكمة التحول الرقمي على م�ستوى حكومة اأبوظبي، وحتقيق نقلة نوعية 

يف مفهوم تقدمي اخلدمات احلكومية والنتقال نحو امل�ستقبل الرقمي.
وقال معايل علي را�سد الكتبي، رئي�س دائرة الإ�سناد احلكومي – اأبوظبي: 
الأبرز  العاملي  2022" احلدث  للتقنية  العاملي  "جيتك�س  معر�س  "يعتر 
مثالية  فر�سة  وه��و  املتطورة،  والتكنولوجيا  احلديثة  التقنيات  جم��ال  يف 
اإمارة  الرقمي احلكومي يف  التحول  اإجن��ازات م�سرية  ال�سوء على  لت�سليط 
البتكار  ت�سع  التي  الر�سيدة،  القيادة  لروؤية  ترجمة  والتي جاءت  اأبوظبي، 

والتحول الرقمي يف مقدمة اأولوياتها لتلبية احتياجات املجتمع.
معر�س  يف  امل�ساركة  خ��الل  من  اأبوظبي  حكومة  "ت�سعى  الكتبي:  واأ���س��اف 
ال�سراتيجية  ال�سراكات  تعزيز  اإىل   ،"2022 للتقنية  العاملي  "جيتك�س 

ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����س، وا���س��ت��ك�����س��اف جم���الت ج��دي��دة للتعاون، 
وكذلك التعرف على اأف�سل املمار�سات لكرى �سركات التكنولوجيا العاملية 

وال�ستفادة منها لدعم الأجندة الرقمية لالإمارة".
العام  املدير  الع�سكر،  الدكتور حممد عبد احلميد  �سعادة  ومن جانبه، قال 
ع�سرة  احل��ادي��ة  امل�ساركة  بتنظيم  �سعداء  "نحن  الرقمية:  اأبوظبي  لهيئة 
والذي   ،"  2022 للتقنية  العاملي  "جيتك�س  معر�س  يف  اأبوظبي  حلكومة 
حول  من  التكنولوجيا  بقطاع  واملهتمني  املخت�سني  من  الآلف  ي�ستقطب 

العامل".
حلكومة  تتيح  مثالية  من�سة  كونه  جيتك�س  معر�س  اأهمية  �سعادته  واأك��د 
يف  رقمي  وم�سروع  م��ب��ادرة   100 من  اأك��ر  ل�ستعرا�س  الفر�سة  اأبوظبي 
الرقمية  اأبوظبي  ق��درات  تعزيز  بهدف  جميعها  ط��ورت  امل��ج��الت،  خمتلف 
ومتخ�س�سة  ا�ستباقية  رق��م��ي��ة  حكومية  منظومة  ت��ق��دمي  م��ن  ومتكينها 

ومتكاملة.
احلكومية،  اخل��دم��ات  جم���ال  يف  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  مب���ب���ادرات  للتعريف 
والأمن  ال�سطناعي،  وال��ذك��اء  وال��ب��ي��ان��ات  الرقمية،  احلكومية  واحل��ل��ول 
ال�سيراين، ومتكني املنظومة الرقمية، والتي متثل حماور اأجندة اأبوظبي 
الرقمية، م�سرياً اإىل اأهمية التعاون مع اجلهات احلكومية يف متكني ودعم 

وتقدمي منظومة حكومية رقمية ا�ستباقية ومتخ�س�سة ومتكاملة.

لأجندة  الرئي�سية  اخلم�سة  امل��ح��اور  على  اأبوظبي  حكومة  م�ساركة  وتركز 
ال�ستفادة  وكيفية  احلكومية،  تتمثل يف اخلدمات  والتي  الرقمية،  اأبوظبي 
من القنوات الرقمية من اأجل توفري جتربة �سل�سة ومي�سرة م�سممة وفقاً 
لحتياجات املتعاملني، واحللول احلكومية الرقمية والتي يتم من خاللها 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ودع���م م���ب���ادرات ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي امل�����س��رك��ة ب��ني اجلهات 
اأبوظبي، والتي ت�سهم يف دعم القيمة امل�سافة لهذه املبادرات،  احلكومية يف 
الآمنة  امل�ساركة  من  ال�ستفادة  عر  وذلك  ال�سطناعي،  والذكاء  والبيانات 
اتخاذ  منظومة  دع��م  اأج���ل  م��ن  ال�سطناعي  وال��ذك��اء  للبيانات  وال��ف��ع��ال��ة 
الركيز  يتم  ال�سيراين، حيث  والأم��ن  ا�ستباقية احلكومة،  وتعزيز  القرار 
على توفري حلول اأمنية وفق املعايري العاملية ت�سمن حماية البنية التحتية 
اإىل  بالإ�سافة  اآم��ن،  رقمي  جمتمع  اأج��ل  من  الرقمية  والبيانات  والأنظمة 
املحور اخلام�س واملتمثل يف متكني املنظومة الرقمية، والذي يهدف لتعزيز 

التكامل بني النظم الرقمية والتطبيقات واملتعاملني وال�سركاء.
وتعد م�ساركة حكومة اأبوظبي يف معر�س "جيتك�س العاملي للتقنية 2022" 
حيث  ال�سابقة،  م�ساركاتها  خالل  حققتها  التي  الكبرية  للنجاحات  امتداداً 
ا�ستقطب جناح حكومة اأبوظبي العام املا�سي اأكر من 12٬685 زائر، كما 
 100 ا�ستعرا�س  اإىل  بالإ�سافة  تفاهم،  اتفاقية ومذكرة   12 توقيع  جرى 

مبادرة وم�سروع مبتكر يف جمال التحّول الرقمي.
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اأخبـار الإمـارات
جممع ت�ازن ال�سناعي ي�ستعر�س اإمكانيات خمترب االأمن ال�سيرباين خالل معر�س اآي�سنار اأب�ظبي 2022

•• اأبوظبي-وام:

ي�سلط جممع توازن ال�سناعي، الذراع املمكن للتطوير ال�سناعي ملجل�س 
التوازن القت�سادي، خالل م�ساركته يف املعر�س الدويل لالأمن الوطني 
وهو  "واثق"،  على  ال�سوء   ،”2022 اأبوظبي  “اآي�سنار  املخاطر  ودرء 

خمتر متخ�س�س لالأمن ال�سيراين.
وي�ستعر�س املجمع عر من�سته يف املعر�س الإمكانيات واخلدمات التي 
ي��وف��ره��ا “واثق” م��ن خ��الل خم��ت��رات��ه الأرب��ع��ة وه��ي خم��ت��رات عدة 

احلوا�سيب وبرامج احلوا�سيب والإ�سارة والت�سفري.
وق����ال ���س��ري��ف ه��ا���س��م ال��ه��ا���س��م��ي، رئ��ي�����س جم��ل�����س اإدارة جم��م��ع ت���وازن 
و�سط  ال�سيراين  لالأمن  املتزايد  الطلب  “واثق” يلبي  اإن  ال�سناعي، 

القطاعات احلكومية واخلا�سة مما يحتم مواكبة التقدم التكنولوجي 
املت�سارع الذي ي�سهده العامل يف هذا املجال.

وي�سعى  للمجمع،  التابع  والتاأهيل  الفح�س  مركز  يف  واث��ق  مقر  ويقع 
والأجهزة  الأن��ظ��م��ة  اأم����ن  ت�����س��ت��ه��دف  ت��ه��دي��دات  اأي  وم��ن��ع  لك��ت�����س��اف 
الأمنية  الكفاءة  “واثق” بفح�س واعتماد  الإلكرونية. ويقوم خمتر 

للمنتجات با�ستخدام معدات خمرية متطورة للغاية.
وقال املهند�س فايز �سالح النهدي، الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي 
ملجمع توازن ال�سناعي اإن تركيز “واثق” ين�سب على الأمن ال�سيراين 
بالو�سائل  بال�ستعانة  ا�ستهدافها  ميكن  التي  ال�سعف  مكامن  وعلى 

التكنولوجية احلديثة.
وتعزيز  التكنولوجية  واملنتجات  الو�سائل  حماية  على  نركز  واأ���س��اف 

قابليتها لدرء اأي خماطر، وبالتايل دعم القطاعات احلكومية وقطاعات 
والتاأهيل  الفح�س  اأن مركز  اإىل  م�سريا  الإم����ارات..  دول��ة  الأع��م��ال يف 
ياأتي يف اإطار التو�سع املتوا�سل ملجمع توازن ال�سناعي وروؤيته الرامية 
اآمنة وم�ستدامة للقطاعات احلكومية واخلا�سة  لتوفري بيئة ت�سغيلية 
اأي  الك�سف عن  املتمثلة يف  بالدولة. و�سيقوم واثق، من منطلق مهامه 
مكامن �سعف والت�سدي لأي تكتيكات اأو تقنيات م�ستخدمة يف الهجمات 
ال�سيرانية، بتقدمي عرو�س حية خالل معر�س اآي�سنار ت�سمل الكيفية 
التي يتم بها اخراق الهواتف النقالة وا�ستغالل خا�سية التعرف عر 
ال��رددات الال�سلكية لبطاقات دخول الأجهزة واخراق ت�سفري مفتاح 
ال����س���رداد Bit Locker وال����ذي ق��د ي��وؤث��ر ع��ل��ى اأج��ه��زة اخل���وادم 

واأنظمة الت�سغيل.

خالل اأ�سبوع جيتك�س جلوبال 2022

حماكم دبي تك�سف عن اإبرام 4 اآالف و68 عقد زواج رقميًا للم�سلمن و42 عقد زواج رقميًا لغري امل�سلمن يف العام اجلاري

ما  اجل����اري  ال��ع��ام  م��ن  املن�سرمة 
يقارب 4 اآلف و 68  عقداً، فيما 
الرقمي  ال���زواج  ع��دد عقود  و�سل 
ل��غ��ري امل�����س��ل��م��ني م���ا ي���ق���ارب 42 
ذكي  تطبيق  ع��ر  وذل���ك   ، ع��ق��داً 
املتعامل  قبل  م��ن  حتميله  ميكن 
املقبل على ال��زواج لإدخ��ال بيانات 

ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
دبي،  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را���س��د 
الهادفة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
اإىل بناء منظومة رقمية متكاملة 
جودة  معايري  تطوير  اإىل  تهدف 
و�سرعة  امل����ق����دم����ة   اخل������دم������ات 

ال�ستجابة يف الدائرة.

اإىل  اإىل الذهاب مبا�سرة  �سي�سارع 
املتعامل دون اأوراق، ليقوم بتعبئة 
بيانات الزوج والزوجة الكرونياً، 
مع اإمتام الدفع اللكروين ومن 
ثم �سي�سل العقد اللكروين اإىل 
الزوج والزوجة مبا�سرة عن طريق 
الريد اللكروين، مما نتج عنه 

الإج�������������راءات  اإىل  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 
متكن   التي  الذكية  اللكرونية 
امل��ت��ع��ام��ل��ني م���ن اإمت�����ام اإج�����راءات 
اإىل  دون احلاجة  بعد  ال��زواج عن 
املحاكم، وذلك تنفيذاً  زي��ارة مقر 
للمعامالت  دبي  "ا�سراتيجية  ل� 
�سمو  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  الالورقية" 

الزوج والزوجة، وميكن ال�ستفادة 
حتميل  دون  املبتكر  ال��ن��ظ��ام  م��ن 
التطبيق الذكي ، وذلك من خالل 
قائمة  اإىل  م��ب��ا���س��رة  ال���و����س���ول 
باأ�سماء 84 ماأذون من امارة دبي 
عر مواقع التوا�سل الجتماعي، 
ب��امل��اأذون الذي  ث��م الت�سال  وم��ن 

اأن  اإىل  امل���ن�������س���وري  اأ�����س����ار  ح��ي��ث 
اأعلى  اإ���س��ن��اد  ال���دائ���رة جن��ح��ت يف 
وا�ست�سراف  الب��ت��ك��ار  م�����س��ت��وي��ات 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ب���اإ����س���دار ع��ق��د ال����زواج 
معامالت  دون  ذك���ي���ة  ب��ط��ري��ق��ة 
ورقية، فقد بلغ عدد عقود الزواج 
الفرة  يف  ل��ل��م�����س��ل��م��ني  ال��رق��م��ي 

•• دبي-الفجر:

ا�ستعر�ست حماكم دبي يف معر�س 
نتائج   2022 ج��ل��وب��ال  جيتك�س 
الرقمي" التي  " ال����زواج  خ��دم��ة 
تعك�س النقلة النوعية املحققة يف 
تطوير اخلدمات والرتقاء بالأداء 
العالية  الوترية  ملواكبة  املوؤ�س�سي، 
التنمية  ح��رك��ة  ب��ه��ا  تتميز  ال��ت��ي 
الروؤية  وتبني  دب���ي،  يف  ال�ساملة 
الأك���ر والأ���س��م��ل ل��روؤي��ة �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رعاه  جمل�س 
اهلل-  بالتحول اإىل " حكومة بال 
من  الأوىل  ب��ذل��ك  لت�سبح  ورق" 
نوعها على م�ستوى العامل اأجمع 

حيث اأو���س��ح ���س��ع��ادة ط��ار���س عيد 
ع�����ام حماكم  م���دي���ر  امل���ن�������س���وري 
ُيَعدمن  الرقمي  ال��زواج  ،اأن   دب��ي 
اأب����رز الب���ت���ك���ارات ال��رق��م��ي��ة التي 
اأط���ل���ق���ت���ه���ا  حم���اك���م دب�����ي �سمن 
عن  ال��ذك��ي،  التحول  م�سار  اإط���ار 
ط��ري��ق الن��ت��ق��ال م��ن الإج�����راءات 

املتعامل  ���س��ع��ادة  م�ستوى  ارت��ف��اع 
احل�سول  يف  جت��رب��ت��ه  وحت�����س��ني 
الرقمية  اخل���دم���ات  اأف�����س��ل  ع��ل��ى 
ال��ت��ي ت��رف��ع م���ن م�����س��ت��وى كفاءة 
من  وال��ق��ان��وين  الق�سائي  العمل 
خالل جودة عالية وفق موؤ�سرات 
�سعادته  موؤكداً  اخلدمة.  م�ستوى 
" الزواج الرقمي"  على اأن اأهمية 
م�سرية  ي���دع���م  ك���ون���ه  يف  ت��ك��م��ن 
الرقمي  ال���ت���ح���ول  يف  الإم�����������ارة 
كمدينة  دب�����ي  م���ك���ان���ة  وت���ر����س���ي���خ 
رائ��دة عاملياً يف جم��ال احلكومات 
اإجناز  لت�سهيل  وذل���ك  ال��رق��م��ي��ة، 
وت�سريع  ال�سخ�سية  امل��ع��ام��الت 
العمليات القانونية �سمن م�سارات 
املتعاملني  ف��ئ��ة  ت��خ��دم  م��ت��وازي��ة 
املجتمع،  اأف��راد  احتياجات  وتلبي 
وي��اأت��ي ذل���ك ح��ر���س��اً م��ن حماكم 
دبي على تعزيز م�ستويات ال�سعادة 
لدى املتعاملني من خالل اإي�سال 
نافذة  ع��دال��ة  لتحقيق  ر���س��ال��ت��ه��ا 
وتقدمي  وال�سرعة  بالدقة  تت�سم 
خدمات ق�سائية مي�سرة الو�سول 

للجميع. 

من�سة ت�ازن مبعر�س اآي�سنار تعر�س االإمكانيات املتقدمة ملركز اأب�ظبي لفح�س االأ�سلحة والذخائرجناح حك�مة اأب�ظبي ي�ست�سيف م�سابقة عاملية متخ�س�سة يف االأمن ال�سيرباين خالل جيتك�س

عجمان لالإح�ساء ي�ستعر�س خدماته الرقمية يف جيتك�س جل�بال

•• اأبوظبي -وام:

يف  ع�سرة  احلادية  م�ساركتها  اإط��ار  يف   - اأبوظبي  حكومة  جناح  ي�ست�سيف 
معر�س "جيتك�س 2022"- الن�سخة الأوىل من م�سابقة حتدي املخرقني 
امل�ساركة يف  "Capture the Flag" وذلك على هام�س  الأخالقيني 
ف��ّع��ال��ي��ات ال����دورة الثانية والأرب���ع���ني ل��ه��ذا احل���دث ال��ع��امل��ي ال��ب��ارز، والتي 
 14  - 10 ال��ف��رة  ال��ع��امل��ي يف  ال��ت��ج��اري  دب���ي  ي��ج��ري تنظيمها يف م��رك��ز 

اأكتوبر 2022.
و�سهدت املرحلة الأوىل من امل�سابقة التي تنظمها دائرة الإ�سناد احلكومي، 
ال�سيراين،  الأم��ن  وبالتعاون مع جمل�س  الرقمية،  اأبوظبي  بهيئة  ممثلة 
م�ساركة اأكر من 600 فريق عر الإنرنت، وتاأهلت الفرق اخلم�سة التي 
تنظيمها  يجري  والتي  النهائية،  اإىلاملرحلة  نقاط  جمموع  اأعلى  �سّجلت 
ب�سكل ح�سوري على مدى خم�س اأيام يف جناح حكومة اأبوظبي يف معر�س 

."2022 للتقنية  العاملي  "جيتك�س 
يعرف  ما  يف  املتخ�س�سة  امل�سابقات  اأ�سهر  من  واح��دة  امل�سابقة  ه��ذه  وتعد 
ت��ع��زي��ز مهارات  اإىل  ت��ه��دف  ال���ع���امل، وه���ي  الأخ����الق����ي( يف  )ب����الخ����راق 
املخرقني، وهم جمموعة من الباحثني يف جمال الأمن ال�سيراين ممن 
و�سبكات احلا�سوب  والتطبيقات  الإلكرونية  املواقع  يعملون على اخراق 
لختبار م�ستويات الأمن اخلا�سة بها، وا�ستباق هجمات القر�سنة التي قد 

تتعر�س لها ال�سركات والهيئات احلكومية.
و�سيتم الإعالن عن اأ�سماء الفرق الفائزة باملرحلة النهائية يف اليوم الأخري 
يتم  والتي  الفائزة على جوائز قيمة،  الفرق  و�ستح�سل  املعر�س،  اأي��ام  من 

متويلها من قبل �سركة "تريند مايكرو".
 – الإ�سناد احلكومي  دائ��رة  رئي�س  الكتبي  قنا�س  را�سد  علي  وق��ال معايل 
اأبوظبي: "لقد اأدركت حكومة اأبوظبي يف مرحلة مبكرة جداً قيمة الأمن 
اأي  من  وبياناتنا  وبراجمنا  واأجهزتنا  �سبكاتنا  حماية  واأهمية  ال�سيراين 
ياأتي  لذلك،  ونتيجة  م�سرحبه.  غري  و�سول  اأو  �سرر  اأو  حمتمل  هجوم 
تنظيم هذه امل�سابقة العاملية كجزء من جهود اأكر واأ�سمل تبذلها اجلهات 
هذا  يف  التخ�س�س  على  املواطنة  الكفاءات  من  املزيد  لت�سجيع  احلكومية 
املجال، وتويل وظائف يف جمال الأمن ال�سيراين، ما ي�سهم يف بناء املهارات 
دفع  وبالتايل  م�ستقبلية،  اإلكرونية  تهديدات  اأي  مع  للتعامل  املطلوبة 

اجلهود الرامية لتعزيز بناء قدرات الأمن ال�سيراين فياإمارة اأبوظبي" .
ب�����دوره، ق���ال ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��داحل��م��ي��د ال��ع�����س��ك��ر، م��دي��ر عام 
اإطارالتوجهات  يف  امل�سابقة  ه��ذه  تنظيم  ياأتي   " الرقمية:  اأبوظبي  هيئة 

اإمارة  يف  احلكومية  للجهات  ال�سيراين  الأم��ن  ق��درات  لتعزيز  احلكومية 
وقدراتهم يف  امل�ساركني  تعزيز مهارات  اإىل  امل�سابقة  تهدف  اأبوظبي، حيث 
الويب واجلوال،  الأخالقي يف جمالت خمتلفة مثل تطبيقات  الخ��راق 
واخراق الأجهزة، واخراق ال�سبكات، وما اإىل ذلك يف اأجواء من املناف�سة 
الإيجابية بني الفرق امل�ساركة. ومن خالل تنظيم هذا التحدي، نتطلع اإىل 
توفري من�سة لت�سهيل الو�سول اإىل خراء الأمن ال�سيراين واملخرقني 
ب��ق��درات��ه��م وت��وظ��ي��ف خ��رات��ه��م يف رفع  الأخ��الق��ي��ني مت��ه��ي��داً لال�ستعانة 

م�ستويات الأمن ال�سيراين يف اإمارة اأبوظبي".
ال�سيراين  الأمن  الكويتي، رئي�س  الدكتور حممد  �سعادة  من جانبه، قال 
 Capture the" حلكومة الإم��ارات :" حتدي املخرقني الأخالقيني
لختبار  ال�سيراين  بالأمن  املخت�سني  لكل  مهمة  فر�سة  هي   "Flag
هاماً  عن�سراً  ال�سيراين  الأم��ن  يعد  لديهم.  املعرفة  وم�ستويات  قدراتهم 
ب�سكل  اقت�سادية جّمة، ويوؤثر  اآمنة، وهو يقّدم فوائد  بيئة رقمية  لتوفري 
اإيجابي على حياة امل�ستخدمني. وبينما توا�سل اجلهات احلكومية وخمتلف 
القطاعات احليوية يف الدولة م�سرية التحّول الرقمي، �ستزداد اأهمية هذا 
�سنتمّكن  حيث  امل�سابقات،  من  النوع  ه��ذا  مثل  اأهمية  تاأتي  وهنا   ، املجال 
اأفراد  ب��ني  ال�سيراين  ب��الأم��ن  ال��وع��ي  م�ستويات  تعزيز  م��ن  خاللها  م��ن 

املجتمع."
تعريف  "جيتك�س" اإىل  م��ع��ر���س  يف  اأب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة  م�����س��ارك��ة  وت��ه��دف 
اأبوظبي، كما متّثل  اجلمهور باأحدث منجزات م�سرية التحّول الرقمي يف 
ال��ق��ط��اع��ني العام  ب��ني  ال��ب��ّن��اء  ل��ل��ت��ع��اون  اآف����اق ج��دي��دة  ف��ر���س��ًة ل�ستك�ساف 
ال�سراكات ال�سراتيجية وال�ستفادة من قدرات �سركات  واخلا�س لتعزيز 
التكنولوجيا لدعم حماور اأجندة اأبوظبي الرقمية، والتي ت�سمل اخلدمات 
والأمن  ال�سطناعي،  والذكاء  والبيانات  احلكومية،  واحللول  احلكومية، 

ال�سيراين، ومتكني املنظومة الرقمية.
وي�سهد معر�س "جيتك�س العاملي للتقنية 2022" م�ساركة اأكر من 30 
اجلهات  ه��ذه  تعمل  حيث  واح���دة،  مظلة  حت��ت  اأبوظبي  حكومة  م��ن  جهة 
اإطار  يف  تاأتي  والتي  املبتكرة،  الرقمية  وحلولها  خدماتها  ا�ستعرا�س  على 
م�سرية التحّول الرقمي التي ت�سهدها الإمارة، وامل�ساهمة يف تطوير الأداء 
حكومة  م�ساركة  وتعد  و�سريعة.  �سل�سة  جتربة  املتعاملني  ملنح  احلكومي 
التي  الكبرية  للنجاحات  ام��ت��داداً  ال��ب��ارز  العاملي  احل��دث  ه��ذا  يف  اأبوظبي 
حققتها يف ال�سابق، حيث ا�ستقطب جناح حكومة اأبوظبي العام املا�سياأكر 
من 12٬685 زائرا، كما جرى توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم، اإ�سافة 

اإىل ا�ستعرا�س 100 مبادرة وم�سروع مبتكر يف جمال التحّول الرقمي.

•• اأبوظبي-وام: 

الوطني  ل��الأم��ن  ال���دويل  باملعر�س  ال�سناعي  ت���وازن  جممع  من�سة  تتيح 
ودرء املخاطر )اآي�سنار اأبوظبي 2022( لزوارها الطالع على الإمكانيات 
املتقدمة التي يتمتع بها مركز اأبوظبي لفح�س وتاأهيل الأ�سلحة والذخائر 
وال�سرات  والذخائر  النارية  الأ�سلحة  و�سالمة  فعالية  اختبار  جمالت  يف 

الواقية من الر�سا�س وال�سيارات املدرعة.
ملركز  – وال��ت��اب��ع  وال��ذخ��ائ��ر  الأ�سلحة  لفح�س  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  وي�ستخدم 
اخلدمات  من  وا�سعا  طيفا   - ال�سناعي  ت��وازن  مبجمع  والتاأهيل  الفح�س 
وال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ط��ورة يف جم���ال فح�س واع��ت��م��اد الأ���س��ل��ح��ة، وال��ت��ي ت�سمل 
اأف�سل  �سمن  من  يعتر  وه��و  والأوتوماتيكية،  العادية  الفردية  الأ�سلحة 

مراكز الفح�س والعتماد يف العامل.
العاملية،  املعايري  لأعلى  وفقاُ  البالي�ستية  املركز بفح�س احلماية  يقوم  كما 
وذلك لتحديد مدى فعالية حلول احلماية البالي�ستية من حيث مقاومتها 
له  تتيح  باإمكانيات  امل��رك��ز  ويتمتع  وال�سظايا.  الر�سا�س  م��ن  ل��الخ��راق 
الثانية  للدرجات  وفقاً  للر�سا�س  امل�سادة  الواقية  ال��دروع  واعتماد  فح�س 
لتلبية  وذل��ك   NIJ 0101.04 ج��ي  اآي  اإن  للمعيار  وال��راب��ع��ة  والثالثة 
احتياجات ومتطلبات الأجهزةالأمنية املختلفة. وقد تو�سعت اإمكانيات املركز 
موؤخراً باإ�سافة خدمات الفح�س وفقاً للم�ستوى الرابع من معايري الناتو 
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اإدارة جممع توازن ال�سناعي،  وقال �سريف ها�سم الها�سمي، رئي�س جمل�س 
�سمان  يف  هاماً  دوراً  يلعب  والذخائر  الأ�سلحة  لفح�س  اأبوظبي  مركز  اإن 
التي  العالية  الكفاءات  بف�سل  بالدولة  والذخائر  الأ�سلحة  كافة  �سالمة 

ي�سمها، وبف�سل ع�سوية دولة الإمارات يف اللجنة الدولية لفح�س الأ�سلحة 
.)CIP(والذخائر

والرئي�س  املنتدب  الع�سو  ال��ن��ه��دي،  �سالح  ف��اي��ز  املهند�س  اأك���د  جهته  م��ن 
الأ�سلحة  لفح�س  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأن  ال�سناعي  ت���وازن  ملجمع  التنفيذي 
املجمع  والتاأهيل يف  الفح�س  اأرك���ان مركز  م��ن  ه��ام��اً  رك��ن��اً  يعد  وال��ذخ��ائ��ر 
عر ا�سطالعه بفح�س وتاأهيل الأ�سلحة والذخائر ذات العيارات ال�سغرية 
جديدة  ك��ف��اءات  اإ�سافة  يف  لال�ستمرار  "نهدف  واأ���س��اف:  ال��واق��ي��ة.  وامل���واد 
ومتميز  رائ��د  كمركز  والعامل  املنطقة  يف  اكت�سبناها  التي  ال�سمعة  وتعزيز 
اأن دول��ة الإم��ارات هي ع�سو يف اللجنة الدولية  اإىل  يف هذا املجال". ي�سار 
لفح�س الأ�سلحة والذخائر )CIP( والتي تتخذ من العا�سمة البلجيكية 
يف  ت�سنع  التي  والذخائر  الأ�سلحة  جميع  يجعل  مما  لها،  مقراً  بروك�سل 
دولة الإمارات املعتمدة لدى املركز مطابقة ملعايري اجلودة العاملية وي�سهل 
اخلفيفة  الأ�سلحة  اأن��واع  جميع  ذلك  وي�سمل  العاملية.  الأ���س��واق  يف  دخولها 
�سالح  ك��ل  فح�س  وي��ت��م  ال��ف��وه��ة.  عري�سة  ال��ب��ن��ادق  وح��ت��ى  امل�سد�سات  م��ن 
باإطالق طلقتني على الأقل من كل �سبطانة ل�سمان تلبيتهم ملعايري اللجنة 
املركز  يقوم  كما  لل�سالمة.   )CIP(والذخائر الأ�سلحة  لفح�س  الدولية 
 ×14.5 عيار  والهجومية حتى  اخلفيفة  الأ�سلحة  على  اختبارات  باإجراء 
الت�سويب،  دقة  وفح�س  الطلقات  �سرعة  قيا�س  ذلك  وي�سمل  ملم.   114
واإجراء م�سح لزناد ال�سالح. وت�سمل اأنواع الذخائر التي يتم فح�سها باملركز 
الر�سا�سات ذات الغالف املعدين الكامل والذخائر اخلارقة للدروع. ويقوم 
يتم  حيث  الت�سنيع  جهة  توفرها  التي  للعينات  ال��ف��ردي  بالفح�س  املركز 
اجلوانب  اإىل  اإ�سافة  �سغطها،  وم�ستوى  الذخرية  اأبعاد  ومراجعة  تفتي�س 

الأخرى مثل فح�س ال�سالمة.

•• عجمان-وام:

جلوبال"،  "جيتك�س  من  ال�42  ال��دورة  يف  لالإح�ساء  عجمان  مركز  ي�سارك 
والتي بداأت فعالياتها اأم�س الأول وت�ستمر حتى 14 اأكتوبر اجلاري يف مركز 
دبي التجاري العاملي. وقالت �سعادة الدكتورة هاجر احلبي�سي، املدير التنفيذي 
ملركز عجمان لالإح�ساء اإّن املركز يعر�س عددا من خدماته الرقمية احلديثة، 
ومنها "بوابة الإح�ساءات"، و"اخلرائط التفاعلية" املعنيتان بن�سر الإح�ساءات 
والبيانات واملوؤ�سرات على هيئة خرائط مو�سوعية تعر�س بطريقة تفاعلية 

اجلغرافية  املناطق  م�ستوى  على  املختلفة  امل�ستخدم  احتياجات  مع  تتنا�سب 
الإح�سائية  واجل��داول  البيانية،  والأ�سكال  الزمنية،  ال�سال�سل  اأو  املختلفة، 
املن�سورة. من جهته قال املهند�س �سعيب الكاف، مدير مكتب ال�سراتيجية 
اإن امل�����س��اري��ع واخل��دم��ات اجل��دي��دة امل��ع��رو���س��ة يف  واإدارة امل�����س��اري��ع، يف امل��رك��ز 
"جيتك�س جلوبال" تعك�س التزام املركز بتعزيز التنمية احل�سرية امل�ستدامة، 
والبتكار، مبا ي�سهم يف رفع جودة احلياة باإمارة عجمان.. لفتا اإىل اأّن املركز 
ي�سعى لالرتقاء بالعمل الإح�سائي، من خالل التعرف على اأف�سل املمار�سات 

العاملية يف هذا املجال، وتطبيقها وفق اأعلى املعايري.

حاكم ال�سارقة يخ�س�س 160 ملي�ن درهم لر�سف 
الطرق ح�ل اأرا�سي امل�اطنن على م�ست�ى االإمارة 

•• ال�شارقة-وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وج��ه 
لر�سف  دره��م  مليون   160 بتخ�سي�س  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
املمنوحة  وال�سناعية  التجارية  الأرا�سي  حول  الرئي�سية  واملحاور  الطرق 
املبا�سر  للمواطنني على م�ستوى الإم���ارة.  ج��اء ذل��ك عر برنامج اخل��ط 
الذي يبث عر اإذاعة وتلفزيون ال�سارقة لفتا �سموه اإىل اأن موازنة ر�سف 
الطرق بهيئة الطرق واملوا�سالت بال�سارقة يف 2022 كانت تقدر ب مليار 
درهم مت عمل طرق مبا يقارب 800 مليون درهم تبقى منها 200 مليون 

درهم حتى نهاية العام �سوف يتم عمل م�ساريع طرق فيها. 

جمارك اأب�ظبي ت�ستعر�س اأحدث م�ساريعها االبتكارية يف جيتك�س
•• دبي-وام:

ت�ستعر�س الإدارة العامة جلمارك 
م�ساريعها  اأح��������دث   ، اأب����وظ����ب����ي 
 42 ال������  ال���������دورة  الب���ت���ك���اري���ة يف 
ي��ع��ق��د يف مركز  ال�����ذي  جل��ي��ت��ك�����س 
ال��ع��امل��ي يف الفرة  ال��ت��ج��اري  دب���ي 
 ،2022 اأكتوبر   14 10 اإىل  من 
حيث ت�سارك �سمن من�سة حكومة 
اأب��وظ��ب��ي، ب��اأرب��ع��ة م�����س��اري��ع ذكية 
ت�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق روؤي����ت����ه����ا ب����اأن 
عاملياً،  رائ��دة  جمركية  هيئة  تكون 
الأمن  لتعزيز  �سعياً  التغيري  تقود 
التجارة وتقدمي خدمات  وت�سهيل 

متميزة.
وت��ط��ل��ق ج���م���ارك اأب��وظ��ب��ي خالل 
م�����س��ارك��ت��ه��ا يف امل���ع���ر����س اأح�����دث 
م�����س��اري��ع��ه��ا ال��ت��ق��ن��ي��ة امل���ت���ط���ورة، 
على  نوعه  م��ن  الأول  يعد  وال���ذي 
اأداة  وه�����و  الإق���ل���ي���م���ي،  امل�������س���ت���وى 
بالذكاء  امل��دع��م  ال��ذك��ي  الت�سنيف 

ف�ساًل  التفتي�س،  عملية  وت�سريع 
تقدمي خدمة عمالء متميزة  عن 

بتقليل الوقت واجلهد عليهم.
مب���������س����روع  الإدارة  وت�����������س�����ارك 
التدريب الكا�سف الأمني )رخ�سة 
ال��ت��ف��ت��ي�����س(، ال�����ذي ي�����س��اع��د على 
ت����دري����ب امل��ف��ت�����س��ني ع���ل���ى اأج���ه���زة 
اأجهزة  با�ستخدام  الأمني  الكا�سف 
حماكاة، بالإ�سافة اإىل منح رخ�سة 
م����زاول����ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى الأج����ه����زة، 
التفتي�س  ك���ف���اءة  م���ن  ي��رف��ع  مم���ا 
ويدعم منظومة العمل اجلمركي، 
التدريب  م�سروع  م�ساركة  وت��اأت��ي 
على  ال��ث��ان��ي��ة  لل�سنة  الف��را���س��ي 
ودعمه  ت���ط���وي���ره  ب���ع���د  ال����ت����وايل 
ب��ت��ق��ن��ي��ات وت���ع���دي���الت ت�����س��م��ح من 
احلقائب  بكمية  بالتحكم  خاللها 
ال����ت����ي ي���ت���م ت��ف��ت��ي�����س��ه��ا واإ����س���اف���ة 
التهديدات اجلمركية، ف�ساًل عن 
التفاعل يف القرار النهائي لعملية 
الإدارة  ت�ستعر�س  كما  التفتي�س. 

اجلمركي دون احلاجة اإىل تواجد 
وذل��ك من  العملية  خ��الل  العميل 
العميل  املرئي مع  خالل الت�سال 
املعزز  ال��واق��ع  ن��ظ��ارات  با�ستخدام 

ال�سطناعي.
ال�سوء  اأبوظبي  ج��م��ارك  وت�سلط 
على م�سروع نظام التفتي�س الذكي 
التفتي�س  ب��ع��م��ل��ي��ة  ي���ق���وم  ال������ذي 

ال���ت���ي ت���رب���ط ال��ع��م��ي��ل م���ع غرفة 
التفتي�س  عملية  ومراقبة  التحكم 
واأر�سفتها،  وت�سجيلها  ب��ال��ك��ام��ل 
الإج����راءات  ت�سهيل  يف  ي�سهم  مم��ا 

املطلوب  ل��ل�����س��ي��ن��اري��و  وف���ق���اً  م��ع��ه 
الب�سرية  امل��وارد  موظفي  لتدريب 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع ك��اف��ة احلالت 
ال��ن��ف�����س��ي��ة ال��ت��ي مي���ر ب��ه��ا املوظف 
اأو  الأخ���رية  املقابلة  عملية  خ��الل 

من خالل عملية التوظيف.
العامة  الإدارة  م�����س��ارك��ة  وت���اأت���ي 
اأ�سبوع  اأبوظبي �سنوياً يف  جلمارك 
من�سة  ���س��م��ن  للتقنية  ج��ي��ت��ك�����س 

امل��ع��ر���س م�����س��روع التدريب  خ��الل 
 ،)VR( الفرا�سي  الواقع  على 
عمليات  تنفيذ  ع��ل��ى  يعمل  ال���ذي 
الواقع  با�ستخدام  وتقييم  تدريب 
مقابالت  ل��ع��م��ل��ي��ات  الف���را����س���ي 
التوظيف، ما ي�سهم يف رفع كفاءة 
بالإدارة،  الب�سرية  امل��وارد  موظفي 
ح��ي��ث ي��ع��م��ل امل�����س��روع ع��ل��ى قراءة 
والتعامل  للموظف  اجل�����س��د  ل��غ��ة 

حكومة اأبوظبي ل�ستعرا�س اأحدث 
وتبادل  والب����ت����ك����ارات،  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
اأف�����س��ل ال��ت��ج��ارب وامل��م��ار���س��ات يف 
وت�سخري  الرقمي  التحول  جم��ال 
التكنولوجيا املتطورة املعتمدة على 
ال���ذك���اء الط�����س��ن��اع��ي، مب��ا يخدم 
ويعزز  اجلمركي  العمل  منظومة 
اأمن وحماية  من كفاءتها ل�سمان 

املجتمع وازدهاره القت�سادي.
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•• ال�شارقة-الفجر:

�سديقة  ال�������س���ارق���ة  "مكتب  ال���ت���ق���ى 
موؤمتر  يف  م�ساركته  خ��الل  للطفل"، 
"املدن  ال���ع���ا����س���ر  ال����ع����امل����ي  ال���ط���ف���ل 
الذي   ،"2022 للطفل  ال�����س��دي��ق��ة 
العا�سمة  يف  اأخ����رياً  فعالياته  اختتم 
اخلراء  من  نخبة  دبلن،  الأيرلندية 
الطفل،  ح��ق��وق  جم����ال  يف  ال��ع��امل��ي��ني 
وخم���ط���ط���ي امل�������دن، والأك����ادمي����ي����ني، 
امل�����س��ل��ح��ة، يف ع�����دد من  واأ�����س����ح����اب 
تطوير  �سبل  تناولت  التي  احل���وارات 
اأماكن  وجعلها  ب��ه��ا  والرت���ق���اء  امل���دن 
اأف�����س��ل ل���الأط���ف���ال.  وخ����الل املوؤمتر 
الذي اأقيم على مدار ثالثة اأيام حتت 
"اإعادة الت�سال"، �سارك املكتب  �سعار 
والأفكار  املمار�سات  واأف�����س��ل  امل��ع��ارف 
�سريكاً  دوره  مر�سخاً  احلا�سرين،  مع 
دولياً يف جمال ال�سيا�سات والت�سريعات 
ال�سديقة للطفل، و�سلط ال�سوء على 

جهوده امل�ستمرة ل�سمان تلبية حقوق 
العمراين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  يف  الأط����ف����ال 
واخللفيات  اجل��ن�����س��ي��ات  ك���اف���ة  م����ن 

القت�سادية والجتماعية.  
خلفان  ح�سة  الدكتورة  وا�ستعر�ست 
ملكتب  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر  ال�����غ�����زال، 

التي  ل���ل���ط���ف���ل،  ����س���دي���ق���ة  ال�������س���ارق���ة 
م��ت��ح��دث��ة دولية  امل���وؤمت���ر  ���س��ارك��ت يف 
واملبادرات  امل�����س��اري��ع  اأح����دث  ر���س��م��ي��ة، 
ال�سوء  م�سلطة  املكتب،  اأطلقها  التي 
للممار�سات  عاملي  كنموذج  دوره  على 
ل��ل��ط��ف��ل، وال������ذي جت�سد  ال�����س��دي��ق��ة 

اإم����ارة ال�����س��ارق��ة ل��ل��م��رة الثانية  ب��ف��وز 
ب��ج��ائ��زة منظمة الأمم  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 
املتحدة للطفولة "يوني�سيف" للمدن 

ال�سديقة للطفل.
وقالت الدكتورة ح�سة الغزال: "منذ 
ال�سارقة  م��ك��ت��ب  ال���ت���زم  ان��ط��الق��ت��ه، 

توجيهات  بتنفيذ  ل��ل��ط��ف��ل  ���س��دي��ق��ة 
قيادتنا الر�سيدة، و�سنوا�سل م�سريتنا 
اإعداد ا�سراتيجيات  يف امل�ساعدة على 
وملهمة  �سديقة  م��دن  لبناء  رائ����دة  
تعزيز  ول�����س��م��ان  اأط��ف��ال��ن��ا  ل��ت��ن�����س��ئ��ة 

حقوق الأطفال كاّفة ".

زيارات ميدانية
و�سمن برنامج "مدار�س تلبي حقوق 
الطفل"، الذي اأطلقته منظمة الأمم 
املتحدة للطفولة "يوني�سيف"، زار وفد 
للطفل  �سديقة  ال�سارقة  مكتب  م��ن 

مدر�ستني يف مدينة كورك الأيرلندية 
وعدداً من امل�ساريع ال�سديقة للطفل 
يف العا�سمة دبلن، للتعرف على اأف�سل 
املمار�سات التي تتبناها اأيرلندا يف بناء 
ت�سمن  للطفل  ���س��دي��ق��ة  م��وؤ���س�����س��ات 

تعزيز حقوقه.

اأع�����س��اء ال��وف��د مبمثلني عن  وال��ت��ق��ى 
جمال�س  ي�سم  ال���ذي  ال�سباب  ب��رمل��ان 
 31 يف  ال�سباب  وال��ي��اف��ع��ني  الأط��ف��ال 
اأيرلندا،  يف  حم��ل��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة  ه��ي��ئ��ة 
الغزال  ح�سة  ال��دك��ت��ورة  التقت  حيث 
ال����رمل����ان وم���ف���و����س حقوق  اأع�������س���اء 
الطفل، ومناق�سة ما يقدموه حلماية 
املقيمني  وال�����س��ب��اب  الأط���ف���ال  ح��ق��وق 
امل��وؤمت��ر م�ساركة  اأي��رل��ن��دا.  و�سهد  يف 
واملوؤ�س�سات  املنظمات  م��ن  جمموعة 
الجتماعية من كاّفة القاّرات، اأمريكا 
اأفريقيا  اأوروبا،  اجلنوبية وال�سمالية، 
عامة  بجل�سة  امل���وؤمت���ر  وب����داأ  واآ���س��ي��ا، 
املوازية،  اجل��ل�����س��ات  م���ن  ع���دد  ت��اله��ا 
واجلل�سات  التفاعلية،  العمل  وور����س 
مو�سوعات  ناق�ست  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ة، 
يف  الأط��ف��ال  "م�ساركة  منها  متنوعة 
و"ربط  العمرانية"،  ال�سيا�سات  و�سع 
حركة  و"ربط  باللعب"،  ال�����س��ح��ة 

الأطفال بامل�ستقبل امل�ستدام".

•• ال�شارقة-وام: 

تراأ�س �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد 
عهد  ويل  ال���ق���ا����س���م���ي  ����س���ل���ط���ان  ب����ن 
املجل�س  رئي�س  ال�سارقة  حاكم  ونائب 
الثالثاء  اأم���������س  ����س���ب���اح  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وب��ح�����س��ور ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
اأح���م���د ب���ن ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي نائب 
املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�سارقة  ح��اك��م 
التنفيذي، اجتماع املجل�س الذي عقد 

يف مكتب �سمو احلاكم.
عدداً  اجتماعه  خ��الل  املجل�س  ناق�س 
جدول  على  امل��درج��ة  املو�سوعات  م��ن 
اأع���م���ال���ه وامل���ع���ن���ي���ة مب��ت��اب��ع��ة خطط 
التنمية ال�ساملة يف الإمارة من خالل 
العمل  وتطوير  احلديثة  امل�سروعات 
اأف�����س��ل اخلدمات  احل��ك��وم��ي وت��وف��ري 

ل��ل��م��واط��ن��ني وال��ق��اط��ن��ني ع��ل��ى اأر����س 
ال�سارقة.

واط���ل���ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ع���ر����س حول 
على  ال��دويل  ال�سارقة  مطار  ح�سول 

برنامج  م��ن  الأول  امل�����س��ت��وى  اع��ت��م��اد 
امل���ط���ار وذلك  امل��ت��ع��ام��ل��ني يف  جت��رب��ة 

ال����دويل، حيث  امل��ط��ارات  م��ن جمل�س 
املتطلبات  ك����اف����ة  امل����ط����ار  ا����س���ت���وف���ى 
ثمانية  م��ن  واح����داً  لي�سبح  ال��الزم��ة 
مطارات على م�ستوى ال�سرق الأو�سط 

احلا�سلة على العتماد.
للنظام  نتيجة  الع��ت��م��اد  ه���ذا  وي��ع��د 
امل��ت��ك��ام��ل ال�����ذي ي��ع��م��ل وف���ق���ه مطار 
ال�سارقة الدويل يف �سبيل �سمان ر�سا 
اإ�سافية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  املتعاملني 
م���ن جتربة  ت��ع��زز  ع��ال��ي��ة  ذات ج����ودة 

ال�سفر املتميزة عر املطار.
املبذولة  اجلهود  على  املجل�س  واأث��ن��ى 
ال����دويل لتطوير  ال�����س��ارق��ة  يف م��ط��ار 
مراكز  اإىل  والو�سول  اخلدمات  كافة 
العاملية،  ل��ل��م��ع��اي��ري  وف���ق���اً  م��ت��ق��دم��ة 
حتديث  يف  ب���ال����س���ت���م���رار  م����وج����ه����اً 

وتطوير الأنظمة واخلدمات.

واطلع املجل�س على رد دائرة التخطيط 
املجل�س  ت��و���س��ي��ات  ح����ول  وامل�������س���اح���ة 
املتعلقة  ال�سارقة  لإم���ارة  ال�ست�ساري 
تاأتي  والتي  الدائرة  �سيا�سة  مبناق�سة 
الهامة واملتكاملة بني  لالأدوار  تاأكيداً 
الدوائر  وك��اف��ة  ال���س��ت�����س��اري  املجل�س 
والهيئات بحكومة ال�سارقة ومبا يعزز 

املجل�س  خ��الل  م��ن  املجتمع  م�ساركة 
احتياجات  واإي�����س��ال  ال��ق��رار  �سنع  يف 

املجتمع.
بالتن�سيق  العمل  الدائرة  رد  وت�سمن 
تنفيذ  على  العالقة  ذات  اجلهات  مع 
وال���س��ت��م��رار يف تطوير  ال��ت��و���س��ي��ات، 

كافة اخلدمات الرقمية وغريها.

ووجه املجل�س التنفيذي بالعمل ب�سكل 
املجل�س  م��ع  بالتن�سيق  وف��ع��ال  اأك����ر 
ال�ست�ساري لو�سع خمتلف التو�سيات 
اجلهات  ب��ك��اف��ة  املتعلقة  وامل��ق��رح��ات 
احلكومية مو�سع التنفيذ مبا ينعك�س 
فئاته  ب��ك��اف��ة  املجتمع  ا���س��ت��ق��رار  ع��ل��ى 

وي�سهم يف تطوير العمل احلكومي.

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

•• دبي-وام:

الرمز  حتت  البور�سة  يف  املدرجة  اإنربرايز  باكارد  هيوليت  �سركة  اأعلنت 
)NYSE: HPE( ام�س اأنها ب�سدد تطوير كمبيوتر فائق جديد جلامعة 

حممد بن زايد للذكاء ال�سطناعي. 
ومع هذا التعاون �ست�سهم تقنيات احلو�سبة الفائقة والذكاء ال�سطناعي من 
اأت�س بي اإي يف حت�سني قدرة اجلامعة على ت�سغيل مناذج الذكاء ال�سطناعي 
اإمكانياتها على البحث وحتليل  املعقدة مبجموعات بيانات �سخمة، وتعزيز 

البيانات يف جمالت ت�سمل الطاقة والنقل والبيئة. 
وتعد احلو�سبة الفائقة اأمًرا حيوًيا لتقدمي الذكاء ال�سطناعي على نطاق 
وا�سع ودفع البتكار العاملي وتعزيز القدرة التناف�سية لل�سناعة وحتفيز النمو 
القت�سادي.  كما تعتر من التقنيات الأ�سا�سية التي ت�سهم يف توفري حلول 
ب��دًءا من  العامل،  ي�سهدها  التي قد  والهند�سية  العلمية  للتحديات  مالئمة 
عملية تطوير لقاحات فعالة ملكافحة الوباء ب�سرعة، وتطوير اأنظمة الطاقة 
للذكاء  جديدة  اإمكانيات  توفري  اإىل  و�سوًل  ا�ستدامة  اأكر  لعامل  النظيفة 

ال�سطناعي.  وقال جو�ستني هوتارد نائب الرئي�س التنفيذي واملدير العام 
للحو�سبة عالية الأداء والذكاء ال�سطناعي يف اأت�س بي اإي: "تلعب احلو�سبة 
ل��ل��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي لتحقيق  ال��ع��ن��ان  اإط����الق  ال��ف��ائ��ق��ة دوًرا ج��وه��رًي��ا يف 
اأت�س  وت��ق��ود  ال��ع��امل،  يف  والعامة  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  ب��ني  مهمة  اخ��راق��ات 
والذكاء  الفائقة  احلو�سبة  بني  جتمع  كونها  املرحلة  هذه  يف  ال�سوق  اإي  بي 
وتعزيز  وا�سع  نطاق  على  الآيل  التعلم  من��اذج  وتطوير  لبناء  ال�سطناعي 

الروؤى وم�ساعدة املوؤ�س�سات على البتكار ب�سكل اأ�سرع. 
للذكاء  زاي��د  ب��ن  حممد  جلامعة  التابع  الفائقة  احلو�سبة  مركز  اأن  واأك���د 
ال�سطناعي ي�سهم يف تعزيز مكانة الإم��ارات يف جمال الذكاء ال�سطناعي 

ومبادراتها الرئي�سية يف جمال الرعاية ال�سحية وال�ستدامة والهند�سة". 
اإي يف الإمارات:  اأت�س بي  اأحمد اخل��اليف، مدير عام �سركة  من جانبه، قال 
ا�سراتيجية الإمارات للذكاء ال�سطناعي عر م�ساعدة  بدعم  نفخر  "اإننا 

اجلامعة يف زيادة م�ساهمتها يف البحث والتعليم و�ستلعب احلو�سبة الفائقة 
دوًرا مهًما يف م�ساعدة الدولة على ال�ستفادة من تقنيات الذكاء ال�سطناعي 
مل�ساعدتها على حتقيق هدفها  ب�سغف  ونتطلع  امل�ستقبل،  الآن ويف  اجلديدة 
الرامي لتبوء مكانة عاملية رائدة يف جمال الذكاء ال�سطناعي بحلول عام 
عام  ال�سطناعي  للذكاء  زاي��د  ب��ن  حممد  جامعة  وتاأ�س�ست    ."2031
واحتلت املرتبة 24 عاملًيا يف جمالت تركيزها التي ت�سمل الذكاء   ،2019

ال�سطناعي وروؤية الكمبيوتر والتعلم الآيل ومعاجلة اللغة الطبيعية. 
وي�ساعد الكمبيوتر الفائق املزمع تطويره، اجلامعة على دعم ا�سراتيجية 
الأكادميية  الأو����س���اط  يف  ال�ستثمار  ع��ر  ال���س��ط��ن��اع��ي،  ل��ل��ذك��اء  الإم�����ارات 

واحلكومية وال�سناعية لتعزيز القدرة التناف�سية العاملية للدولة. 
متكني  يف  املتقدمة  ال�سطناعي  والذكاء  الفائقة  احلو�سبة  تقنيات  وت�سهم 
اجلامعة من تو�سيع مواردها اإىل م�ساريع اأكر ل�ستقطاب املواهب العاملية 

وخلق فر�س اقت�سادية وجمتمعية جديدة لدولة الإمارات. 
زايد  ب��ن  حممد  جلامعة  التابع  اجل��دي��د  الفائقة  احلو�سبة  مركز  وميكن 
للذكاء ال�سطناعي، الذي يت�سمن الكمبيوتر الفائق، اأع�ساء هيئة التدري�س 
والباحثني والطالب من ت�سريع الكت�ساف العلمي يف العديد من املجالت، 
و�سل�سلة  القانون  ونفاذ  الهيكلية  والهند�سة  ال�سحية  الرعاية  ذلك  يف  مبا 
التوريد وال�ستدامة، بالإ�سافة اإىل تلبية الحتياجات البحثية لأع�ساء هيئة 
دوره��ا يف تطوير  اأداء  على  �سي�ساعد اجلامعة  اأن��ه  كما  والطالب،  التدري�س 
مهارات الذكاء ال�سطناعي وكمركز لالبتكار يدعم ريادة الأعمال يف قطاع 

الذكاء ال�سطناعي. 
يف  حالياً  ت�سهم  ال�سطناعي،  للذكاء  زاي��د  بن  حممد  جامعة  اأن  اإىل  ي�سار 
ي�ستخدم  ال���ذي  الإم���ارات���ي،  اجل��ي��ن��وم  ب��رن��ام��ج  مثل  م��ب��ادرات مهمة  تنفيذ 
كبرية  كميات  وتف�سري  ل�ستخراج  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  على  قائمة  اأدوات 
�سركة  برنامج  الت�سل�سل اجليني، وكذلك  الناجتة عن  املعقدة  البيانات  من 
الذكاء  خ��وارزم��ي��ات  ي�ستخدم  ال��ذي  �سحة،   - ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي 

ال�سطناعي للتنبوؤ بالأزمات القلبية. 

تعاون بن جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�سطناعي و)اأت�س بي اإي( لتط�ير كمبي�تر فائق 

�سارك يف موؤمتر املدن ال�سديقة للطفل العا�سر وا�ستعر�س جهود االإمارة يف توفري بيئة �سديقة لالأطفال 

ال�سارقة �سديقة للطفل يناق�س اأف�سل املمار�سات مع خرباء عاملين يف دبلن

•• دبي-وام:

اأعلنت وزارة املوارد الب�سرية والتوطني 
اأن املنظومة القانونية اجلديدة ب�ساأن 
اإىل  تهدف  امل�ساعدة،  اخلدمة  عمال 
ال��ع��م��ل مع  ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز وتنظيم 
الإمارات  يف  امل�ساعدة  اخلدمة  عمال 
وحتديد م�سوؤوليات اأطراف العالقة 
والتزاماتهم  حقوقهم  يحفظ  مب��ا 
ع��ل��ى ن��ح��و م���ت���وازن وي�����س��م��ن توفري 
امل�ساعدة  للعمالة  بيئة عمل مالئمة 
وف����ق����اً ل��ل��ت�����س��ري��ع��ات والت���ف���اق���ي���ات 

الدولية ال�سارية يف الدولة.
ما�سية  الإم���ارات  اإن  ال���وزارة  وقالت 
الت�سريعية  امل��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
والقانونية ال�سامنة حلماية العمالة 
امل�ستمرة  م�ساعيها  اإط��ار  يف  امل�ساعدة 
ال��ع��امل��ي��ة كوجهة  ري��ادت��ه��ا  ل��ر���س��ي��خ 
والعمل،  ل��ل��ع��ي�����س  م��ف�����س��ل��ة  ع���امل���ي���ة 
موؤكدة حر�سها على تعزيز الإجنازات 
حتققها  التي  املتالحقة  واملكت�سبات 
امل�ساعدة  ال��ع��م��ال��ة  م��ل��ف  يف  ال���دول���ة 
الرقابي  الل��ت��زام بدورها  من خ��الل 
ع���ل���ى اإن����ف����اذ ال���ق���وان���ني وال�����ق�����رارات 
تنظيم  �ساأنها  من  التي  والت�سريعات 
العمالة  وت�سغيل  ا�ستقدام  عمليات 
املمار�سات  لأف�����س��ل  وف��ق��اً  امل�����س��اع��دة 
ال��دول��ي��ة خ���الل ك��اف��ة م��راح��ل دورة 

العمل التعاقدي.
واأ����س���اف���ت - يف ب��ي��ان ل��ه��ا اأم�������س - : 
ي�سمن  �سامل  قانوين  اإط��ار  "لدينا 
التعاقد  ط����ريف  ب��ال��ت��زام��ات  ال���وف���اء 
العمالة  ا���س��ت��ق��دام  م��ك��ات��ب  وي�����س��اع��د 
اأف�����س��ل اخل��دم��ات التي  ت��ق��دمي  على 
حتقق راحة ور�سا و�سعادة املتعاملني 
املواطنة  والأ�سر  العمل  اأ�سحاب  من 
عمال  ح����ق����وق  وحت����ف����ظ  وامل���ق���ي���م���ة 
وت��ل��ب��ي تطلعات  امل�����س��اع��دة  اخل���دم���ة 
ب���دوره يف  ي�سهم  التعاقد، مب��ا  ط��ريف 
وتعزيز  العمالية  ال��ن��زاع��ات  خف�س 

تناف�سية دولة الإمارات".
ال���ن���ظ���ام اجل����دي����د حيز  و����س���ي���دخ���ل 
 ،2022 دي�����س��م��ر   15 يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
العامل  ا�ستقدام  ع��دم  يتوجب  حيث 
اإعالمه  عقب  اإل  دولته  من  امل�ساعد 
بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر، 
ل��ي��اق��ت��ه وحالته  ي��ث��ب��ت  م���ا  وت����واف����ر 
وغريها  واملهنية  والنف�سية  ال�سحية 
الالئحة  وف��ق  املحددة  ال�سروط  من 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��م��ر���س��وم وغ�����ريه من 

القرارات ال�سادرة عن الوزارة.
مبا�سرًة  �سواء  املكاتب،  على  وُيحَظر 
عمولة  ق���ب���ول  ال���غ���ري،  ب��وا���س��ط��ة  اأو 
العمل  على  ال��ع��ام��ل  ح�سول  مقابل 
وُيلزم  م�����س��اري��ف،  اأي����ة  ا���س��ت��ي��ف��اء  اأو 
امل��ر���س��وم م��ك��ات��ب ال���س��ت��ق��دام بح�سن 
وتوعيته  امل�����س��اع��د  ال��ع��ام��ل  م��ع��ام��ل��ة 
الإماراتي  املجتمع  وتقاليد  ب��ع��ادات 
بنظر  املخت�سة  ب��اجل��ه��ات  وت��ع��ري��ف��ه 
حلقوقه  ام��ت��ه��ان  اأي  ب�����س��اأن  ���س��ك��واه 
املنا�سب  ال�سكن  تاأمني  مع  وحرياته، 
والإع���ا����س���ة ل��ل��ع��م��ال��ة امل�����س��اع��دة مبا 
املنظمة  وال�سوابط  القواعد  يراعي 
كما  ال���دول���ة،  يف  العمالية  لل�سكنات 
العامل  اإع��ادة  نفقات  املكاتب  تتحمل 
عنه  بديل  وتوفري  بلده  اإىل  امل�ساعد 

اأو رد املبالغ املدفوعة ل�ساحب العمل 
وفق القرارات ال�سادرة عن الوزارة.

ال���ت���زام���ات �ساحب  ال���ق���ان���ون  وح����دد 
العمل بتوفري م�ستلزمات اأداء العمل 
املتفق عليه وتهيئة مكان لئق لل�سكن 
مع تقدمي احتياجات العامل امل�ساعد 
من وجبات الطعام واملالب�س املنا�سبة 
بنظام  لديه  يعمل  طاملا  العمل  لأداء 
الدوام الكامل ولي�س بنظام الت�سغيل 
املوؤقت، اإل اإذا اتفق على خالف ذلك.

ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ���س��اح��ب العمل  ك��م��ا 
معاملة  امل�����س��اع��د  ال��ع��ام��ل  م��ع��ام��ل��ة 
و�سالمة  ك��رام��ت��ه  ل��ه  حت��ف��ظ  ح�سنة 
ب��دن��ه ودف���ع اأج����ره وف���ق ع��ق��د العمل 
والقرارات  بقانون  امل��ر���س��وم  واأح��ك��ام 
اإىل  بالإ�سافة  ال���وزارة  عن  ال�سادرة 
حتمل تكاليف العالج الطبي للعامل 
امل�ساعد وفقاً للنظام ال�سحي املعمول 
التاأمني  ت���وف���ري  اأو  ال����دول����ة  يف  ب���ه 
والقوانني  الت�سريعات  وفق  ال�سحي 

املعمول بها يف الدولة.
العمل  ����س���اح���ب  ع���ل���ى  ي��ح��ظ��ر  ك���م���ا 
اإل  ل��دي��ه  م�ساعد  ع��ام��ل  اأي  ت�سغيل 
ب��ال��ع��م��ل م��ع عدم  ك���ان م��رخ�����س��اً  اإذا 
ت�سغيله لدى الغري اأو مبهنة تختلف 
عن طبيعة عمله اإل بر�ساه وب�سرط 

اأن تكون من املهن املذكورة بالالئحة 
التنفيذية لهذا املر�سوم.

امل�ساعد  ال���ع���ام���ل  ال���ق���ان���ون  ومي���ن���ح 
ب���وث���ائ���ق���ه  الح������ت������ف������اظ  يف  احل��������ق 
ال��ث��ب��وت��ي��ة اخل��ا���س��ة م���ع م��ن��ح ورث���ة 
اأثناء اخلدمة  العامل امل�ساعد املتويف 
واأية  فيه  ت��ويف  ال���ذي  لل�سهر  الأج���ر 

م�ستحقات اأخرى.
كما يتناول القانون التزامات العامل 
امل�ساعد، حيث ين�س على اأنه يتوجب 
عليه اأداء العمل بنف�سه تبعاً لتوجيه 
واإ�سراف �ساحب العمل وطبقاً ملا هو 
العناية  وب����ذل  ال��ع��م��ل  ب��ع��ق��د  حم���دد 
العمل  النقطاع عن  وع��دم  ال��الزم��ة 
اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  م��ق��ب��ول،  ع����ذر  دون 
املجتمع  وت��ق��ال��ي��د  ع������ادات  م����راع����اة 
الإم��ارات��ي والل��ت��زام ب���الآداب العامة 
اخلا�سة  العمل  �ساحب  وبتعليمات 
بتنفيذ العمل املتفق عليه ما مل تكن 
الآداب  اأو  القانون  اأو  للعقد  خمالفة 
اأو  ل��ل��خ��ط��ر  ي��ع��ر���س��ه  اأو م���ا  ال��ع��ام��ة 

امل�ساءلة القانونية.
امل�ساعد  ال��ع��ام��ل  ع��ل��ى  ي��ت��وج��ب  ك��م��ا 
العمل  م���ك���ان  خ�����س��و���س��ي��ة  اح������رام 
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى مم��ت��ل��ك��ات �ساحب 
يكون  م��ا  وك��ل  العمل  واأدوات  العمل 

خارج  ا�ستخدامها  وع��دم  عهدته،  يف 
العمل  ���س��اح��ب  اإل مب��واف��ق��ة  ال��ع��م��ل 
م��ع ع���دم ال��ع��م��ل حت��ت اأي���ة �سكل من 
عمل  ت�سريح  مب��وج��ب  اإل  الأ���س��ك��ال 
�سادر له من الوزارة ووفقاً لل�سروط 

املعمول بها.
وي�سم القانون عدم ال�سماح مبزاولة 
املوؤقت  الت�سغيل  اأو  ن�ساط ال�ستقدام 
احل�سول  بعد  اإل  امل�ساعدة  للعمالة 
ع��ل��ى ت��رخ��ي�����س م���ن ال�������وزارة وع���دم 
ا�ستقدام اأو ت�سغيل العامل امل�ساعد اإل 
وفقاً لل�سروط والإجراءات املن�سو�س 
عليها يف هذا املر�سوم بقانون ولئحته 

التنفيذية.
ك��م��ا ن�����س ع��ل��ى ح��ظ��ر ا���س��ت��ق��دام اأو 
عن  �سنه  يقل  م�ساعد  عامل  ت�سغيل 
ا�ستقدام  حال  يف  ويتعني  عاما،   18
موؤقتاً  ت�سغيلهم  اأو  امل�ساعدة  العمالة 
اأ�سا�س  على  بينها  فيما  التمييز  عدم 
العرق اأو اللون اأو اجلن�س اأو الدين اأو 
الأ�سل الوطني اأو الأ�سل الجتماعي 
ال��ذي من  اأو ب�سبب الإع��اق��ة، الأم���ر 
���س��اأن��ه اإ����س���ع���اف ت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���س اأو 
على  احل�����س��ول  يف  ب��امل�����س��اواة  امل�سا�س 
اأو ال�ستمرار فيها والتمتع  الوظيفة 
ب��ح��ق��وق��ه��ا، ك��م��ا مي��ن��ع اأي ���س��ك��ل من 

اأ�سكال العمل اجلري اأو اأية ممار�سة 
تندرج يف اإط��ار الجت��ار بالب�سر وفقاً 
مل��ا اأ���س��درت��ه ال���دول���ة م��ن ق��وان��ني اأو 

�سادقت عليه من اتفاقيات.
النظام  امل�ساعد �سمن  للعامل  ويحق 
ي��وم راحة  وال��ق��ان��ون احل�����س��ول على 
مل��ا حت���دده الالئحة  اأ���س��ب��وع��ي��ة وف��ق��اً 
بقانون،  امل��ر���س��وم  ل��ه��ذا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
راحته  ي���وم  يف  ت�سغيله  ي��ج��وز  ف��ي��م��ا 
الأ���س��ب��وع��ي��ة، ويف ه���ذه احل��ال��ة يحق 
ل��ه احل�����س��ول ع��ل��ى ي���وم راح����ة بديل 
اليوم،  ذل��ك  ي��ع��ادل  ن��ق��دي  مقابل  اأو 
اليومية  ال����راح����ة  ت��ق��ل  األ  وي���ج���ب 
للعامل عن 12 �ساعة يومياً، على اأن 
�ساعات  ثمان  الأق��ل  على  منها  تكون 

متوا�سلة.
ال�سنوية  الإج��ازة  األ تقل  كما ينبغي 
عن 30 يوماً مدفوعة عن كل �سنة، 
ويف حال ت�سغيل العامل امل�ساعد اأثناء 
اإجازته ال�سنوية، كلها اأو بع�سها، ومل 
ترحل املدة اإىل ال�سنة التالية، يتوجب 
ع��ل��ى ���س��اح��ب ال��ع��م��ل م��ن��ح��ه اأج����ره 
م�سافاً اإليه بدل اإجازة ي�ساوي اأجره 
علماً  الفرة،  تلك  اأي��ام عمله يف  عن 
باأنه ل يجوز ت�سغيل العامل امل�ساعد 
خالل اإجازته ال�سنوية اأكر من مرة 

واحدة خالل �سنتني متتاليتني. واإذا 
اإىل  ال�سفر  يف  امل�ساعد  العامل  رغ��ب 
فاإن  ال�سنوية،  اإج��ازت��ه  لق�ساء  بلده 
تذكرة  قيمة  يتحمل  العمل  �ساحب 
�سفره ذه��اب��اً وع���ودًة م��رة واح��دة عن 
على  الطرفان  اتفق  واإذا  �سنتني،  كل 
اإنهاء اأو عدم جتديد عقد العمل بعد 
�ساحب  فيتحمل  ال�سنوية،  الإج���ازة 

العمل تذكرة �سفره ذهاباً فقط.
امل�ساعد  ل��ل��ع��ام��ل  ال���ق���ان���ون  ومي���ن���ح 
احلق بالنتقال ل�ساحب عمل جديد 
املتطلبات  ك���اف���ة  ا���س��ت��ي��ف��اء  ب�����س��رط 
التعاقدية الواردة يف العقد ومبراعاة 
حقوق �ساحب العمل الأ�سلي، ووفقاً 
ل��ل�����س��روط والإج������راءات امل��ع��م��ول بها 
العمل  يكون �ساحب  ال���وزارة، ول  يف 
اإىل  العامل  ع��ودة  مب�ساريف  ُملزماً 
اآخر،  بعمل  العامل  التحق  اإذا  ب��ل��ده 
امل��ر���س��وم بقانون  وف���ق لأح���ك���ام ه���ذا 

ولئحته التنفيذية.
�ساحب  ب���ني  ن�����زاع  وق�����وع  ح����ال  ويف 
ال���ع���م���ل وال����ع����ام����ل امل�������س���اع���د وع����دم 
يتوجب  ودي����اً،  ت�سويته  على  ال��ق��درة 
الب�سرية  امل����وارد  وزارة  اإىل  اإح��ال��ت��ه 
وال��ت��وط��ني، وال��ت��ي ي��ح��ق ل��ه��ا اتخاذ 
ودياً  النزاع  لت�سوية  منا�سباً  ت��راه  ما 

عليها  املن�سو�س  ل���الإج���راءات  وف��ق��اً 
املر�سوم  لهذا  التنفيذية  الالئحة  يف 
الت�سوية  ت��ع��ذرت  ح���ال  ويف  ب��ق��ان��ون، 
الوّدية خالل املدة املحددة، تتم اإحالة 
ويلزم  املخت�سة.  املحكمة  اإىل  النزاع 
با�سراطات  التعاقد  ط��ريف  القانون 
املعتمدة  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة 
ملا  وف��ق��اً  ال�سحية  الوقاية  واأ�ساليب 
التنفيذية لهذا  الالئحة  تن�س عليه 
اأخرى �سارية  املر�سوم واأية ت�سريعات 

يف الدولة.
كما ين�س القانون على اأن العقد يرم 
بني مكتب ا�ستقدام العمالة امل�ساعدة 
اللتزامات  لتنظيم  العمل  و�ساحب 
امل�ساعد  العامل  با�ستقدام  اخلا�سة 
بوجه  ال��ع��ق��د  ه���ذا  يت�سمن  اأن  ع��ل��ى 
اإجراءات  لتنفيذ  املحددة  املدة  خا�س 
ال�ستقدام وال�سروط املحددة �ساحب 
ال��ع��م��ل يف ال���ع���ام���ل امل�����س��اع��د ال���ذي 
جانب  اإىل  با�ستقدامه،  املكتب  يكلف 
التي  الأ�سا�سية  واللتزامات  احلقوق 
يلتزم بها �ساحب العمل جتاه العامل 
الأجر  وم��ق��دار  العمل  ن��وع  وخ��ا���س��ة 
لنتقال  الالزمة  املالية  واللتزامات 
العامل امل�ساعد من بلده اإىل الدولة 
ومقابل اخلدمات امل�ستحقة للمكتب.

العمل  ل�����س��اح��ب  ال���ق���ان���ون  واأج��������از 
الذي  امل�ساعد  العامل  ت�سغيل  رف�س 
ا���س��ت��ق��دم��ه يف ح����ال خم��ال��ف��ة مكتب 
ال�سروط  امل�ساعدة  العمالة  ا�ستقدام 
وت��ط��ب��ق يف  ال��ع��ق��د،  امل��ت��ف��ق عليها يف 
هذه احلالة الأحكام املن�سو�س عليها 
املر�سوم  لهذا  التنفيذية  الالئحة  يف 
بقانون واأية قرارات ذات �سلة �سادرة 
ب�������س���اأن ت���وف���ري عامل  ع����ن ال���������وزارة 
اأتعاب ال�ستقدام  اأو رد  م�ساعد بديل 
الإخالل  دون  وذل��ك  العمل  ل�ساحب 
بحق �ساحب العمل يف مطالبة مكتب 
�سرر  اأي  عن  بالتعوي�س  ال�ستقدام 

قد يلحقه نظري الإخالل بالعقد.

املوارد الب�سرية والتوطني: 

قان�ن العمالة امل�ساعدة اجلديد ي�سمن حق�ق كافة االأطراف بنحٍ� مت�ازن
اجلديدة لعمال اخلدمة امل�ساعدة توفر بيئة عمل مالئمة للعمالة وت�سمن حق �ساحب العمل بالتعوي�س عن اأي �سرر  • املنظومة 

يف توفري بيئة عمل مالئمة للعمالة امل�ساعدة وفقًا لت�سريعاتها املحلية ومعاهداتها الدولية ما�سية  • االإمارات 
متوازن اأولوية لتعزيز ا�ستقرار وتناف�سية �سوق العمل نحو  على  التعاقد  طريف  والتزامات  حقوق  • �سمان 

رف�س ت�سغيل العامل امل�ساعد يف حال خمالفة مكتب اال�ستقدام ال�سروط املتفق عليها يف العقد العمل  • ل�ساحب 
مطالبة مكتب اال�ستقدام بالتعوي�س عن اأي �سرر قد يلحقه نظري االإخالل بالعقد يف  العمل  �ساحب  حق  • �سمان 

فيه مع احتفاظه بحقه بيوم راحة بديل اأو مقابل نقدي يعادل ذلك اليوم ت�سغيله  يجوز  للعامل  االأ�سبوع  يف  راحة  • يوم 
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اأخبـار الإمـارات

اأن�ر قرقا�س يلتقي املبع�ث االأممي لليمن 
•• اأبوظبي-وام:

امل�ست�سار  ق��رق��ا���س،  اأن���ور حممد  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  التقى 
الدبلوما�سي ل�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة اأم�س املبعوث 
اخلا�س لالأمني العام لالأمم املتحدة اإىل اليمن، هان�س 
بالأزمة  املتعلقة  التطورات  اآخ��ر  معه  وبحث  غروندبرغ 
�سلمي  حل  لإيجاد  ال�ساعية  الدولية  واجلهود  اليمنية، 
ي��ن��ه��ي امل��ع��ان��اة الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���س ل��ه��ا ال�سعب 

اليمني. 
التي  ب��الت�����س��الت  املتعلقة  امل�����س��ت��ج��دات  ال��ل��ق��اء  وت��ن��اول 

الأخرى  ال��دول��ي��ة  والأط����راف  الأمم���ي  املبعوث  يجريها 
بهدف متديد الهدنة وتهيئة الأجواء للتو�سل اإىل وقف 
دائم لإطالق النار والعودة اإىل طاول املفاو�سات لإيجاد 
ت�سوية �سلمية ت�سمن م�ساركة كافة الأطياف يف م�ستقبل 

اليمن واعادته اإىل دوره الطبيعي يف املنطقة. 
وم�ساندة  دعم  على  قرقا�س  اأن��ور  الدكتور  و�سدد معايل 
دول���ة الإم����ارات للجهود الأمم��ي��ة وال��دول��ي��ة مب��ا يحقق 
اليمني  ال�سعب  معاناة  واإن��ه��اء  اليمن  وازده���ار  ا�ستقرار 
الدور  اإن�سانية متفاقمة، مثمناً  الذي يرزح حتت معاناة 
لدعم  ال�سعودية  العربية  اململكة  تبذله  ال���ذي  الكبري 

اإىل ح��ل �سيا�سي  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود الأمم��ي��ة وال��دول��ي��ة 
م�ستدام لالأزمة اليمنية. 

ولفت معاليه اإىل املوقف الإيجابي للحكومة اليمنية من 
اليمن،  يف  الهدنة  بتمديد  املتعلقة  الأمم��ي��ة  املقرحات 
موؤكداً دعم اجلهود التي يبذلها جمل�س القيادة الرئا�سي 

يف اليمن يف �سبيل ا�ستقرار الأو�ساع يف اليمن. 
التي يبذلها  ا�ستعر�س هان�س غروندبرغ اجلهود  بدوره 
الداعمة  الدولية  واجلهود  اليمنية  الأط���راف  كافة  مع 
للتو�سل اإىل وقف لنطالق النار، مثمناً الدور الإماراتي 

يف هذا ال�سدد. 

يف حلقة نقا�سية لـ »تريندز« و»معهد ال�سرق االأدنى« يف وا�سنطن

مراكز البحث باتت اأكرث اأهمية لقراءة االأحداث وا�ست�سراف ماآالتها

هيئة البيئة – اأب�ظبي تطلق تطبيقًا اإلكرتونيًا جديدًا يعك�س مالمح الطبيعة اخلالبة لالإمارة

•• اأبوظبي -الفجر:

ع��ل��ى ه��ام�����س امل���وؤمت���ر ال�����س��ن��وي ال��ع��امل��ي ال��ث��اين مل��رك��ز ت��ري��ن��دز للبحوث 
مدى  على  انعقد  الذي  وا�سنطن،  الأمريكية  العا�سمة  يف  وال�ست�سارات 
يومني بالتعاون مع املجل�س الأطل�سي، قام الدكتور حممد عبداهلل العلي، 
الرئي�س التنفيذي ل� »تريندز«، يرافقه عدد من باحثي املركز وامل�سوؤولني 
مت  حيث   ،)TWI( الأدن��ى  ال�سرق  ل�سيا�سة  وا�سنطن  ملعهد  بزيارة  فيه 
عقد حلقة نقا�سية تركزت حول عدد من الق�سايا الدولية، خا�سة مو�سوع 
"حتديات واآفاق التغري املناخي"، كما مت ا�ستعرا�س  املوؤمتر الذي تناول 

عدد من الق�سايا الراهنة ودور البحث العلمي واملراكز البحثية يف حتليل 
ودرا�سة اأبعادها وا�ست�سراف م�ستقبلها.

ك��م��ا مت خ���الل اجل��ل�����س��ة احل���واري���ة ال��ت��ط��رق اإىل ال��ت��ط��ورات يف منطقة 
ال�سالم  فر�س  تعزيز  يف  الإبراهيمية  التفاقات  ودور  الأو�س�����ط  ال�سرق 
بني  البحثي  وال��ت��ع��اون  ال�سراكة  تفعيل  �سبل  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال���س��ت��ق��رار، 
القرار  اجلانبني مبا ي�ساعد يف و�سع ت�سورات وروؤى بناءة تخدم �سّن�اع 

وجميع املهتمني.
اأن حر�س »تريندز« على زيارة باحثيه  اإىل  العلي  الدكتور حممد  واأ�سار 
املعهد  ملكانة  ج��اءت   ،)TWI( الأدن���ى  ال�سرق  ل�سيا�سة  وا�سنطن  ملعهد 

ووجود نخبة من اخلراء ال�سيا�سيني والقت�ساديني وغريهم ممن لهم 
ب�سمات عاملية بهدف الطالع على جتاربهم ومتكني ال�سباب الباحثني يف 

»تريندز« من اأدوات البحث ال�سحيح واللتقاء بهذه اخلرات العريقة.
باتت  الإعالمية  وكذلك  التحليلية  واملوؤ�س�سات  البحث  مراكز  اأن  واأك��د 
مبا  حولها  وت�سورات  روؤى  وو�سع  الأح���داث  ل��ق��راءة  اأهمية  اأك��ر  اليوم 

يخدم �سانع القرار ويو�سح الأبعاد امل�ستقبلية لها.
من  كبري  ع��دد  ي�سم،  فيمن  ي�سم،   ،)TWI( معهد  اإن  العلي  وق���ال 
والع�سكرية  ال�سيا�سية  الق�سايا  من  وا�سعة  جمموعة  يتناولون  اخل��راء 
الأو�سط.  ال�سرق  اأرك��ان  التي تغّطي كل ركن من  والأمنية والقت�سادية 

وعدد منهم لعبوا دوراً يف �سنع ال�سيا�سات الأمريكية يف ال�سرق الأو�سط 
يخدم  مبا  معها  التعاون  على  »تريندز«  يحر�س  عاملية  من�سة  ي�سكل  ما 

ا�سراتيجيته واأهدافه امل�ستقبلية ذات التوجه العاملي.
من جانبه رحب مديرو وخراء املعهد بوفد تريندز، موؤكدين اأن املركز 
بات من اأن�سط مراكز البحث يف املنطقة ويحظى باحرام كبري من خالل 
ال�سيا�سي  التي ت�سكل مرجعاً خا�سة يف جمال الإ�سالم  املتنوعة  نتاجاته 
وكما نرى اليوم يف ق�سية املناخ وغريها، وقالوا اإن مراكز البحث ت�سكل 
رافعة علمية لل�سيا�سات ول بد من الهتمام بها ودعمها وال�ستماع اىل 

روؤيتها.

•• اأبوظبي -وام:

للهواتف  اإلكرونياً جديداً  ام�س تطبيقاً  – اأبوظبي  البيئة  اأطلقت هيئة 
الذكية وموقعاً اإلكرونياً يحمل ا�سم "طبيعة اأبوظبي"، مل�ساعدة اجلمهور 
يف معرفة املزيد عن احلياة الرية يف اإمارة اأبوظبي وت�سجيل م�ساهداتهم 

لالأنواع الرية والبحرية.
مت اإطالق التطبيق خالل م�ساركة الهيئة يف معر�س جيتك�س الذي يقام 
ال���دويل للموؤمترات  دب��ي  اأك��ت��وب��ر يف م��رك��ز   14 اإىل   10 ال��ف��رة م��ن  يف 

واملعار�س.
يعتر هذا التطبيق املجاين اأداة تهدف الهيئة من خاللها اإىل تعزيز معرفة 
الكبار وال�سغار، ب�ساأن اأكر من 4000 نوع من احليوانات والنباتات التي 

حتت�سنها الإمارة.
املواَطنة"  "علم  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  اأن����ه  للتطبيق  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل��م��ي��زات  وم���ن 
قاعدة  البحث يف  للم�ستخدمني  "Citizen Science"، حيث ميكن 
البيانات ال�ساملة للتطبيق ومعرفة املزيد عن اأكر من 4000 نوع وموئل 

مت  التي  املختلفة  والنباتات  والأ�سماك  والزواحف  والثدييات  الطيور  من 
ر�سدها من قبل الهيئة.

كما ي�سم التطبيق مقاطع فيديو و�سوت و�سور ون�سو�س حول بع�س اأنواع 
احلياة الفطرية، مبا يف ذلك طيور النحام وال�سحايل والثعابني، بالإ�سافة 
اإىل قاعدة بيانات مزودة مبعلومات مثل الأو�ساف املخت�سرة لكل الأنواع 

واملوائل وفئة الت�سنيف واأين ميكن م�ساهدتها يف اأبوظبي.
وا�ستناًدا اإىل امل�ساهدات ال�سابقة التي ر�سدتها الهيئة، ميكن للم�ستخدمني 
ا البحث عن موقع تواجدها يف اإمارة اأبوظبي حيث ميكنهم اكت�ساف  اأي�سً

الأنواع املختلفة املحتمل العثور عليها.
البيئة،  اخل��راء حول  اأ�سئلة على  امل�ستخدمون من طرح  �سيتمكن  كذلك 

و�سيقوم الباحثون واملخت�سون بالهيئة بالرد عليها.
لالأخبار  ا  خم�س�سً ق�سًما  للتطبيق  الأخ���رى  الرئي�سية  امل��ي��زات  وت�سمل 
بالتنوع  يتعلق  فيما  الهيئة،  اأخبار  باآخر  اإطالع  على  امل�ستخدمني  �سُيبقي 
البيولوجي لإمارة اأبوظبي لي�سكل منتدى عاما، حيث ميكن للم�ستخدمني 
مناق�سة الق�سايا البيئية واختبار معرفتهم حول الأنواع واملوائل املختلفة 

يف  البيئية  ال�سياحة  وم��واق��ع  املحمية  املناطق  على  املحافظة  ومعلومات 
اأبوظبي.

وي�ستهدف التطبيق الأ�سخا�س البالغني والعائالت مع اأطفالها، كما ميكن 
والتنوع  الأن��واع  عن  دقيقة  معلومات  على  للح�سول  ا�ستخدامه  للطالب 

البيولوجي يف اإمارة اأبوظبي.
وياأتي هذا التطبيق يف اإطار التزام هيئة البيئة – اأبوظبي بتعزيز التوعية 
البيئية من خالل اإعالم اجلمهور والتوا�سل معه وا�ستخدام التكنولوجيا 
اأن�سطة ال�سون للم�ساعدة يف حماية التنوع البيولوجي واحلفاظ على  يف 

جودة احلياة.
والعلوم  املعلومات  اإدارة  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ب��اه��ارون،  اأح��م��د  وق��ال 
والتوعية البيئية يف الهيئة: "يعد اإطالق تطبيق "طبيعة اأبوظبي"خطوة 
حول  اجل��م��ه��ور  وتثقيف  البيئي  ال��وع��ي  لتعزيز  الهيئة  ج��ه��ود  يف  ه��ام��ة 
اأبوظبي.  اإم��ارة  تاأويها  التي  املتنوعة  والأن��واع  البيولوجي  التنوع  مالمح 
مهم  مركز  لأن��ه  الإط���الق  من�سة  ليكون  جيتك�س  معر�س  اخ��رن��ا  ولقد 

للتكنولوجيا الرقمية، وهو ما ميثله هذا التطبيق".

واأ�ساف ميكن لأي �سخ�س لديه هاتف ذكي الآن امل�ساهمة يف حفظ وتوثيق 
لتثقيف  مميزة  و�سيلة  يعتر  كما  اأبوظبي.  يف  الفريد  البيولوجي  التنوع 
الأطفال حول الطبيعة من حولنا وت�سجيعهم على حب البيئة والرتباط 
يوفرها،  التي  العام"  "املنتدى  خا�سية  خ��الل  وم��ن  مبكرة.  �سن  يف  بها 
�سيمكننا هذا التطبيق من التوا�سل مع املجتمع وم�ساركة معرفتنا حول 

البيئة.
واأ�سار اإىل اأنه من خالل النقر على زر، �سيتمكن امل�ستخدمون من الو�سول 
اإىل املعلومات الأ�سا�سية عن املوائل والأنواع التي تعي�س يف اأبوظبي بينما 
ا دوًرا رئي�سًيا يف م�ساعدة الهيئة على التعرف وحتديد الأنواع  يلعبون اأي�سً

اجلديدة، واأدعو اجلميع لتحميل التطبيق اأو زيارة املوقع الإلكروين.
مل�ستخدمي  وميكن  والأن���دروي���د.  الآي��ف��ون  من�سات  على  متاح  والتطبيق 
 Google Play متجر  زي���ارة  خ��الل  م��ن  التطبيق  تنزيل  الآن��دروي��د 
 App خ��الل  م��ن  الآي��ف��ون  ب��اأج��ه��زة  التطبيق  على  ال��ع��ث��ور  بينما ميكن 

الإلكروين املوقع  زيارة  ميكن  وكذلك   .Store
.https://adnature.ead.ae

خالل فعاليات اأ�سبوع جيتك�س للتقنية 

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع ت�ستعر�س م�ستجدات خدمة مكتب املطالبات االإلكرتونية للتاأمن ال�سحي
•• دبي-الفجر:

ا�ستعر�ست وزارة ال�سحة ووقاية 
املجتمع م�ستجدات مبادرة مكتب 
للتاأمني  الإلكرونية  املطالبات 
ال�سحي، الذي يندرج �سمن نظام 
ال�����س��ح��ي املوحد  ال��وط��ن��ي  امل��ل��ف 
بني  ي��رب��ط  وال�����ذي  "رعايتي" 
ومقدمي  والعيادات  امل�ست�سفيات 
خدمات الرعاية ال�سحية، وذلك 
خالل م�ساركة الوزارة يف فعاليات 
التي  للتقنية  ج��ي��ت��ك�����س  اأ���س��ب��وع 
التجاري  دب���ي  م��رك��ز  يف  ت��ن��ع��ق��د 
و14   10 الفرة بني  العاملي يف 

اأكتوبر اجلاري. 
اأطلقتها  ال��ت��ي  اخل��دم��ة  وتتعلق 
من  اأك��ت��وب��ر  �س����هر  يف  ال�����������������وزارة 
املعلومات  ب���اإدارة   ،2020 ال��ع��ام 
مبطالبات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل���رك���زي���ة 
وتتبعها  الإل��ك��رون��ي��ة  ال��ت��اأم��ني 
ب���ا����س���ت���خ���دام ال���رم���ي���ز امل���وح���د 
لكافة مزودي اخلدمات و�سركات 

التاأمني.

حلول مبتكرة
اإدارة  واأك����د ع��ل��ي ال��ع��ج��م��ي م��دي��ر 
ال�����س��ح��ة ال��ذك��ي��ة ح��ر���س ال����وزارة 
اأ�سبوع  يف  ال�سنوية  امل�ساركة  على 
التعريف  بهدف  للتقنية  جيتك�س 
ومبادراتها  خ��دم��ات��ه��ا  ب����اأح����دث 
ال�سحية الذكية، التي تقدم حلوًل 
مبتكرة يف جمال الرعاية ال�سحية 
وف���ق ت��ق��ن��ي��ات م��ت��ط��ورة، وذل����ك يف 
اإط��ار جهود ال��وزارة لإح��داث نقلة 
نوعية يف امل�سهد ال�سحي بالدولة، 
نظام  اإر���س��اء  يف  روؤيتها  يعك�س  مبا 
وم�����س��ت��دام ملجتمع  ف���ع���ال  ���س��ح��ي 

�سعيد.
اأن مبادرة خدمة  واأو�سح العجمي 
الإلكرونية  امل���ط���ال���ب���ات  م��ك��ت��ب 
للتاأمني ال�سحي تتيح اإدارة اأف�سل 
املتعلقة  امل���رك���زي���ة  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
اللكرونية  ال��ت��اأم��ني  مبطالبات 
املن�سة  مت���ّك���ن  ح���ي���ث  وت���ت���ب���ع���ه���ا، 
م����زودي اخل���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة من 
ومتابعتها  التاأمني  مطالبات  رفع 
م�ستوى  حت�سني  على  ي�ساعد  م��ا 

م�ستوى �سالمة املر�سى عر احلد 
من  والتاأكد  املكررة  اخلدمات  من 

ال�سرورة الطبية. 
وتغطي اخلدمة م�سار عمل جميع 
الرعاية  م���راف���ق  ب���ني  امل��ط��ال��ب��ات 
بدءاً  التاأمني،  و�سركات  ال�سحية 
وتغطية  اأه��ل��ي��ة  م��ن  التحقق  م��ن 
تلقي  اإىل  ل��ل��م��ري�����س،  ال���ت���اأم���ني 

من�سة رقمية
وتوفر هذه اخلدمة من�سة رقمية 
ميكن من خاللها ملزودي اخلدمات 
التاأمني  مطالبات  رف��ع  ال�سحية 
حت�سني  اإىل  بالإ�سافة  ومتابعتها، 
الإلكرونية  امل��ط��ال��ب��ات  م��ع��اجل��ة 
املطالبات،  رف�س  معدلت  وتقليل 
اأن���ه���ا ت�����س��ه��م يف رفع  ف�����س��اًل ع���ن 

م���ع���ل���وم���ات ال����دف����ع اإل���ك���رون���ي���اً، 
املطالبات  ت��ق��دمي  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
وت���ع���ّق���ب ح�����الت ال���رف�������س، حيث 
ميكن متابعة ومراقبة جميع هذه 
امل�ستخدمني  ق��ب��ل  م��ن  اخل��دم��ات 
الرعاية  م��راف��ق  يف  ل��ه��م  امل�����س��رح 
على  الع��ت��م��اد  دون  م��ن  ال�سحية 

�سركات التاأمني.

وخف�س  ال���ع���الج���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
بالرعاية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���ت���ك���ال���ي���ف 
وتعزيز  ال�����دول�����ة  يف  ال�������س���ح���ي���ة 
التاأمينية  املنظومة  على  الرقابة 
للحد من �سوء ال�ستخدام للموارد 
املالية، م�سرياً اإىل اأنه مت ربط 40 
���س��رك��ة ت��اأم��ني ���س��ح��ي واأك����ر من 
التي  باملن�سة  �سحية  من�ساأة  األ��ف 
اأكر  معاجلة  خاللها  م��ن  ج��رى 

من اأربعة ماليني طلب تفوي�س.

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - انوار احلق يعقوب احمد   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003720/ 

اإىل املحكوم عليه : انوار احلق يعقوب احمد 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سيد حميد زار حميد - اجلن�سية باك�ستاين  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 24100.0   

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0079520
املخطر / عبدالعزيز حميد يحيى بن بدر ال علي - اإماراتي اجلن�سية

عن��وانه : اإمارة ال�سارقة النباعة بناية رقم 678 �سقة رقم )G-1( هاتف رقم لالإر�ساد : 050-4800080
املخطر اإليهما : 1- �سركة ركن ال�سرارة للمقاولت البناء ذ م م ، اجلن�سية المارات عنوانه : اإمارة ال�سارقة - خلف �سارع املريجة - مكتب رقم 201 

ملك حممد جا�سم ح�سن عوايل  هاتف رقم : 1717960-052 و 3695516-056 و 6475007-050 و 052-23344191 
"2- �سيد ن�سيم �ساه �سيد غالب �ساه - باك�ستاين اجلن�سية - جواز �سفر رقم B9457572  وبطاقة هوية رقم : 784-1963-2717646-5
بعنوان عمله : اإمارة ال�سارقة - مقر �سركة ركن ال�سرارة للمقاولت البناء ذ.م.م - خلف �سارع املريجة - مكتب رقم 201 ملك حممد جا�سم ح�سن 

عوايل، - هاتف رقم : 1717960-052 و 3695516-056 و 6475007-050 و 052-23344191 
املو�سوع : اإخطار تكليف مدين بالوفاء مببلغ 110،000

ال�سارقة  اإمارة  يف  القت�سادية  التنمية  دائرة  عن  ال�سادرة  التجارية  لرخ�ستها  وفقا  البناء  مقاولت  جمال  يف  تعمل  الأوىل  اإليها  املخطر   )1
اإليها الوىل ترتب عليها مديونية ل�سالح املخطر مببلغ وقدره  2( مبوجب تعامالت �سابقة فيما بني املخطر واملخطر   ، برقم )725154( 
�سيكني م�ستحقني الداء وم�سحوبني على احل�ساب البنكي اخلا�س ب�سركة ركن ال�سرارة ملقاولت البناء ذام،م، حمررا  مبوجب  درهم   110،000

مبعرفة ال�ساحب املدعو/ �سيد ن�سيم �ساه �سيد غالب �ساه - باك�ستاين اجلن�سية” املخطر اليه الثاين” ال�ساحب حلا�سب الغري ال�سركة املذكورة،
املخول بالتوقيع على ال�سيكات وم�سوؤول بالت�سامن مع �ساحبة احل�ساب “ املخطر اليه الوىل “ وفق ما تقرره  ب�سفته  الثاين  اإليه  املخطر   )3
ن�سو�س قانون املعامالت التجارية ومن ثم مت اإخطاره مبوجب هذا الإخطار، 4( وحيث اأن ذمة املخطر اإليهما ما زالت م�سغولة بهذا املبلغ وحيث 
ف�سلت كافة املحاولت الودية معهما للوفاء مبديونيتهما على الرغم من ا�ستحقاق ال�سيك الأول بتاريخ 2019/3/20 وال�سيك الثاين بتاريخ 
اأنه بتقدمي ال�سيكات بتاريخ 2019/3/30، ل�سرفها ارتدا دون �سرف ب�سبب غلق احل�ساب وف�سلت كل الطرق  وحيث   -)5  ،  2019/3/25
الودية مع املخطر اليهما وبيان هذه ال�سيكات كالتايل: )1( - �سيك رقم )000079( بقيمة 80،000 درهم )ثمانون األف درهم فقط لغري( 
م�سحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني م�ستحق الدفع بتاريخ 2019/3/20 ، )2( - �سيك رقم )000087( بقيمة 30،000 درهم )ثالثون 

األف درهم فقط لغري( م�سحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني م�ستحق الدفع بتاريخ 2019/3/25 
جمموع مبلغ ال�سيكات 110،000 درهم وجميعها م�سحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني،

وحيث اأن ذمة املخطر اإليهماما زالت م�سغولة بهذا املبلغ وحيث ف�سلت كافة املحاولت الودية للوفاء مبديونيتهما على الرغم من ا�ستحقاق ال�سيك 
املخطر  ثابت يف ذمة  درهم   110،000 الإخطار  املبلغ حمل  كان  وملا   ،2019/3/25 بتاريخ  الثاين  وال�سيك   2019  /3/20 بتاريخ  الأول 
اإليهما مبوجب ال�سيكات املبينة اأعاله وم�ستحفة الأداء الأمر الذي حدى باملخطر لإخطارهما مبوجب هذا الإخطار للوفاء بقيمة ال�سيكات، وبناء 
والفائدة  اأعاله  املبينة  ال�سيكات  “قيمة  الف درهم  “ مائة وع�سرة  بالوفاء مببلغ)110،000 درهم(  اإليهما  املخطر  املخطر يكلف  فاإن   ، عليه 
القانونية من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك الأخري احلا�سل يف 2019/3/25 وحتى متام ال�سداد وذلك يف موعد اأق�ساه خم�سة اأيام من تاريخ العالن 
بهذا الإخطار واإل �ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة قبلكم لقت�ساء هذا املبلغ مع الفوائد مع حتميلكم الر�سوم وامل�ساريف،مع حفظ 

كافة حقوق املخطر جتاه املخطر اإليهما،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70197

فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اال�سالمي(  ابوظبي  )م�سرف  عن  �سادرتني  ا�سهم  �سهادتي  فقدت 
باال�سماء التالية:

الكعبي علي  �سعيد  -حممد   1
 رقم ال�سهادة 10185272 بعدد 151 �سهما

الكعبي علي  �سعيد  حممد  من�سور   -  2
 رقم ال�سهادة 10185273 بعدد 150 �سهما 

 الرجاء ممن يجدهم ت�سليمهم الأقرب فرع من فروع م�سرف ابوظبي 
االإ�سالمي. او االت�سال على تلفون رقم 0504477953 م�سكورا

المني  املدعو / حممد  فقد 
اي���ن���و����س على،  ����س���اه حم���م���د 
اجلن�سية  ب����ن����ج����الدي���������س   
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )BW0316316(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0543326887    

فقدان ج�از �سفر
عظيم  حممد   / امل��دع��و  فقد 
�سوكت �سوكت علي ، باك�ستان 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)5192622FN(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0567746722

فقدان ج�از �سفر
يو�سف  �ساهد   / امل��دع��و  فقد 
باك�ستان     ، ي��و���س��ف  حم��م��د 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)6917343CG(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0502652012

فقدان ج�از �سفر
برافات�سورن   / امل��دع��و  ف��ق��د 
ت������اي������الن������د     ، ��������س�������ري�������ب�������او 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)8548385AA(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0544764536

فقدان ج�از �سفر

امل����دع����و / ج���ن���ى حممد  ف���ق���د 
ح�����س��ني ع��ب��دال��ع��زي��ز حم��م��د ، 
�سفره  ج���واز  اجلن�سية  م�سر 
 )19264621A( رق������م 
عليه  ي���ع���ر  مم����ن  ي����رج����ى   -
او  امل�سرية  بال�سفارة  ت�سليمه 
اقرب مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان ج�از �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

جمهورية  م��ن  حكومي  وف��د  ت��ع��رف 
لدولة  ر�سمية  زي��ارة  خ��الل  �سي�سيل 
الإمارات، على مناذج العمل املتقدمة 
ال���ت���ي ط���ورت���ه���ا ح��ك��وم��ة الإم�������ارات، 
وال����ت����ق����ى ع����������دداً م�����ن امل���������س����وؤول����ني 
معهم  بحث  ال��دول��ة  يف  احلكوميني 
ال�سراكة  جم������الت  ت��و���س��ي��ع  ���س��ب��ل 
ال�سراكة  ات��ف��اق��ي��ة  ت��ف��ع��ي��ل  اإط�����ار  يف 
ال�سراتيجية يف التحديث احلكومي 
ال��ت��ي مت ت��وق��ي��ع��ه��ا ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف 

مار�س املا�سي.
العلماء  �سلطان  عمر  م��ع��ايل  وع��ق��د 
ال�سطناعي  ل���ل���ذك���اء  دول�����ة  وزي�����ر 
وتطبيقات  ال���رق���م���ي  والق���ت�������س���اد 
ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د، اج��ت��م��اع��اً م��ع وفد 
الذي �سم معايل  �سي�سيل  جمهورية 
والتخطيط  املالية  وزي��ر  ن��ادر ح�سن 
ومعايل  وال����ت����ج����ارة،  الق���ت�������س���ادي 
ال�ستثمار  وزي�����رة  ف���ي���دوت  دي��ف��ي��ك��ا 
وعدداً  وال�سناعة،  الأع��م��ال  وري���ادة 
م�����ن امل���������س����وؤول����ني احل���ك���وم���ي���ني يف 
�سي�سيل، كما مت عقد لقاء مع �سعادة 
وزارة  وك��ي��ل  اخل���وري  ح��اج��ي  يون�س 
امل��ال��ي��ة، ول��ق��اء م��ع ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
نا�سر لوتاه مدير عام مكتب رئا�سة 
جمل�س الوزراء بوزارة �سوؤون جمل�س 
مناذج  على  خاللها  تعرفوا  ال���وزراء 

جمالت  يف  الإم�����ارات  حكومة  عمل 
اخلدمات احلكومية والأداء والتميز 
وبناء القدرات وامل�سرعات احلكومية، 
جمموعة  عقد  اإىل  اإ�سافة  وغريها، 
م���ن ور������س ال��ع��م��ل ل��ب��ح��ث جم���الت 

التطوير  يف العمل احلكومي.
عبداهلل لوتاه: تعزيز التعاون الدويل 
رك��ي��زة ل��ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة الإم����ارات 

ونهجها يف متكني احلكومات
واأك����د ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل ن��ا���س��ر لوتاه 
م���دي���ر ع����ام م��ك��ت��ب رئ���ا����س���ة جمل�س 
الوزراء بوزارة �سوؤون جمل�س الوزراء 
اأن تعزيز التعاون الدويل يف جمالت 
ال��ت��ح��دي��ث احل��ك��وم��ي، مي��ث��ل ركيزة 
ل��ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة دول����ة الإم�����ارات 
و�سعيها الدائم لبناء �سراكات هادفة 

والعامل  امل��ن��ط��ق��ة  دول  م���ع  وب���ن���اءة 
هدفها متكني احلكومات من تطوير 
واأدواتها ومن��اذج عملها مبا  جتاربها 
جمتمعاتها  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���اً  ي��ن��ع��ك�����س 

وم�ستقبل اأجيالها.
وقال عبد اهلل لوتاه خالل ا�ستقباله 
حكومتي  ب���ني  ال��ت��ع��اون  اإن  ال���وف���د، 
مت�سارعة  ت���ط���ورات  ���س��ه��د  ال��ب��ل��دي��ن 
ال�سراكة  ات���ف���اق���ي���ة  ت���وق���ي���ع  م���ن���ذ 
ال���ت���ح���دي���ث  يف  ال�����س����رات����ي����ج����ي����ة 
القمة  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن  احل���ك���وم���ي 
العاملية للحكومات يف مار�س املا�سي، 
متثلت يف عقد عدد من الجتماعات 
تعزيز  ناق�ست  التي  امل�ستوى،  رفيعة 
والقت�سادية،  ال�سيا�سية  العالقات 
التحديث  جم������الت  يف  وال����ت����ع����اون 

اأن زي��ارة وفد  اإىل  احلكومي، م�سرياً 
هذا  ع��ل��ى  تبني  �سي�سيل  ج��م��ه��وري��ة 
امل�سار وتاأتي يف �سياق اجلهود مل�ساركة 
ال��ت��ج��ارب وال��ن��م��اذج امل��ت��ق��دم��ة التي 
مع  الإم����ارات  دول��ة  حكومة  طورتها 

حكومة �سي�سيل ال�سديقة.

منجزات حكومة دولة االإمارات
الإمارات  دول��ة  حكومة  وا�ستعر�ست 
تعزيز  جم���������الت  يف  اإجن������ازات������ه������ا 
ال�سراتيجي  امل������ايل  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
امليزانية  وف��ع��ال��ي��ة  ك��ف��اءة  وحت�����س��ني 
الحت������ادي������ة، وحت���ق���ي���ق ال�����وف�����ورات 
للحكومة  ال���ن���ق���دي���ة  وال���ت���دف���ق���ات 
اآليات  الحت��ادي��ة م��ن خ��الل تطوير 
تنفيذ  مل���ت���اب���ع���ة  وف����ع����ال����ة  م���ب���ت���ك���رة 

اخلطط ال�سراتيجية، مبا ي�سمن 
والقت�سادية  املالية  امل�سالح  خدمة 
تناف�سيتها  وتعزيز  الإم���ارات  لدولة 

العاملية يف هذه املجالت.
واطلع الوفد احلكومي من جمهورية 
امل����ب����ادرات وامل�������س���اري���ع التي  ���س��ي�����س��ل 
يف  الإم����ارات  دول���ة  حكومة  اأطلقتها 
جمال الأداء احلكومي �ساملة اإطالق 
الإمارات  دولة  حلكومة  اأداء  برنامج 
الهادفة  وال�سراتيجيات احلكومية 
الأف�سل عاملياً  الإم��ارات  دولة  جلعل 
ب��ح��ل��ول م��ئ��وي��ت��ه��ا، ك��م��ا ت��ع��رف على 
م��ب��ادرات حكومة دول���ة الإم����ارات يف 
للتحديات  ال�سريعة  احل��ل��ول  اإي��ج��اد 
بتطبيق منهجية حتدي ال�100 يوم 

يف امل�سرعات احلكومية.

ك��م��ا اط��ل��ع ع��ل��ى م���ب���ادرات اخلدمات 
قدرات  ب��ن��اء  ذل��ك  احلكومية مب��ا يف 
احلكومية،  اخل�����دم�����ات  م���وظ���ف���ي 
اإىل  اإ�سافة  اخلدمة،  مراكز  وتقييم 
للخدمات  الإم������ارات  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
ل��رف��ع م�ستوى  ال��ه��ادف��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
الرقمي  التحول  وت�سريع  اخل��دم��ة، 
القدرات  ب��ن��اء  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سامل، 
والكفاءات احلكومية يف اإعداد اجليل 

التايل من القيادات احلكومية.
"1" اأول  خدمات  مركز  الوفد  وزار 
م��رك��ز ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل يوّفر 
اخلدمات  وت��ق��دمي  لت�سميم  من�سة 
 2071 م��ن��ط��ق��ة  وزار  احل��ك��وم��ي��ة، 
التي تديرها موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل، 
واطلع على املنجزات التي ي�ستعر�سها 

متحف امل�ستقبل يف دبي.

ـــعـــالقـــات  ال ــــن  م عــــامــــا   40
والتعاون

بني  ال�سراتيجية  ال�سراكة  وت��اأت��ي 
الإم��ارات وجمهورية  حكومتي دول��ة 
ممتدة  تاريخية  عالقة  نتاج  �سي�سل 
لأربعة عقود بداأت منذ عام 1982، 
اقت�سادياً  من��واً  خاللها  م��ن  حققت 
التبادل  ح��ج��م  ح��ق��ق  ف��ق��د  ك����ب����رياً، 
التجاري غري النفطي يف عام 2021 
بعام  مقارنة  بن�سبة27.3%   من��واً 
غري  ال�سادرات  منت  حيث   2020
بينما   ،35.1% بن�سبة  النفطية 
اإع�����ادة ال��ت�����س��دي��ر من��و بن�سبة  ح��ق��ق 
بن�سية  ال����������واردات  ومن�����ت   25%

ال�ستثمارات  ومت���ث���ل   .16.7%
 .3.3% ن�سبة  �سي�سل  الإماراتية يف 
وك����ان����ت ح��ك��وم��ت��ا دول������ة الإم��������ارات 
���س��ي�����س��ل وق��ع��ت��ا مذكرة  وج��م��ه��وري��ة 
تعزيز  ب��ه��دف  ا�سراتيجية  ���س��راك��ة 
التجارب يف  وال�ستفادة من  التعاون 
التطوير والتحديث احلكومي، حيث 
وق���ع الت��ف��اق��ي��ة م��ع��ايل حم��م��د عبد 
اهلل ال��ق��رق��اوي وزي��ر ���س��وؤون جمل�س 
الوزراء، ومعايل ديفيكا فيدوت وزيرة 
ال�ستثمار وريادة الأعمال وال�سناعة 
�سي�سل، �سمن فعاليات  يف جمهورية 

القمة العاملية للحكومات 2022.
دولة  ح��ك��وم��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر،  اجل��دي��ر 
التبادل  ب��رن��ام��ج  اأط��ل��ق��ت  الإم������ارات 
 2018 ع������ام  احل����ك����وم����ي  امل�����ع�����ريف 
لتطوير  م��وح��د  ع��امل��ي  من���وذج  لبناء 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي م��ن خ���الل تبادل 
اأف�������س���ل امل���م���ار����س���ات ال��ن��اج��ح��ة بني 
حكومات العامل، ولر�سيخ دور دولة 
الدويل،  املجتمع  البارز يف  الإم���ارات 
الإمارات  دول��ة  حكومة  وقعت  حيث 
م�سر  ا�سراتيجية  �سراكة  اتفاقيات 
وكولومبيا  واأوزب��اك�����س��ت��ان  والأردن 
واليونان  وال�����س��ن��غ��ال  وك��و���س��ت��اري��ك��ا 
وال�������������س������ودان و����س���ي�������س���ل وال�����ع�����راق 
واملالديف  واإ���س��ب��ان��ي��ا  وقرغيز�ستان 
وزميبابوي  وب���ارب���ادو����س  وغ���وي���ان���ا 

اإ�سافة اإىل �سربيا.

�سمن ال�سراكة اال�سرتاتيجية يف التحديث احلكومي

وفد حك�مي من �سي�سيل يتعرف على النماذج املبتكرة لعمل حك�مة االإمارات

•• اأبوظبي – الفجر:

نظمت بلدية مدينة اأبوظبي، من خالل مركز بلدية م�سفح، 
فعالية "حياكم يف �سوقنا"، يف حديقة  مدينة حممد بن زايد 
بلدية مدينة زايد، ومدينة برجيل  بالتعاون مع مركز   ،G4
ل�سرطة  العامة  وال��ق��ي��ادة  زاي���د،  ب��ن  حممد  مبدينة  الطبية 
دعم  بهدف  وذل��ك  م�سفح،  �سرطة  مركز  يف  ممثلة  اأبوظبي 

الأ�سر املنتجة لتثبيت اأقدامها يف ال�سوق وتطوير م�ساريعها.
اأي����ام متتالية،  ث��الث��ة  م���دى  ع��ل��ى  ال��ف��ع��ال��ي��ة  تنظيم  وق���د مت 
م�ساًء،   9:0 اإىل   5:00 ال�ساعة  من  امل�سائية  الفرة  خ��الل 
من  لتتمكن  املنتجة  الإماراتية  لالأ�سر  منا�سبة  بيئة  لتوفري 
مب�ساريعها،  اجلمهور  وتعريف  منتجاتها  وعر�س  ال��روي��ج 

وكذلك التعرف على متطلبات ال�سوق واأذواق اجلمهور للعمل 
التطلعات  ك��اف��ة  يلبي  مب��ا  املنتجات  تطوير  على  م�ستقباًل 
ويدعم م�ساريع الأ�سر الإماراتية املنتجة ويدفعها نحو التقدم 

والتطور.
ال�سركاء  م��ن  متميزاً  دوراً  الفعالية  �سهدت  فقد  ذل���ك،  اإىل 
على  زاي���د  مدينة  بلدية  م��رك��ز  عمل  حيث  ال���س��رات��ي��ج��ني، 
مدينة  عملت  بينما  الفعالية،  لتنفيذ  املرفق  وجتهيز  توفري 
اإ�سعاف  توفري  على  زاي��د  بن  حممد  مبدينة  الطبية  برجيل 
وتوفري  املجانية  الطبية  الفحو�سات  لإج���راء  طبي  وط��اق��م 
على  م�سفح  �سرطة  مركز  عمل  حني  يف  للم�ساركني،  هدايا 
امل�ساركني  ه��داي��ا على  وت��وزي��ع  للموقع  اأم���ن  دوري���ات  ت��وف��ري 
بهدف ت�سجيعهم وحتفيزهم ور�سم البت�سامة على وجوههم.

بلدية مدينة اأب�ظبي تنظم فعالية »حياكم يف �س�قنا« لدعم م�ساريع االأ�سر االإماراتية املنتجة

•• دبي -وام:

الرئي�سة  وي�������ب  اآمي���������ي  اأك����������دت 
التنفيذية ملعهد "امل�ستقبل اليوم"، 
امل��ل��ه��م��ة ق����ادرة  ب��روؤي��ت��ه��ا  اأن دب����ي 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر من���وذج ع��امل��ي جديد 
بالفعل  وه��ي  امل�ستقبل،  لت�سميم 
ق��ي��ادي متقدم  متلك من��وذج عمل 
الروة احلقيقية  اأن  وتوؤمن  جداً، 
امل�ستقبل هي ال�ستثمار  ل�ستدامة 

فالإن�سان والعقل الب�سري". 
جاء ذلك خالل م�ساركتها يف جل�سة 
تطوير  اأهمية  تكمن  "اأين  بعنوان 
عملية ا�ست�سراف امل�ستقبل؟" �سمن 
"منتدى  اليوم الأول من  فعاليات 
قالت  للم�ستقبل"حيث  دب������ي 
"اإن من��وذج دبي يف  خالل كلمتها: 
ا�ست�سراف امل�ستقبل ملهم ومتقدم، 

كون القيادة يف الإمارة متلك روؤية 
على  وت��ع��م��ل  للم�ستقبل  وا���س��ح��ة 
مدرو�سة،  خ��ط��ط  وف���ق  حتقيقها 
كافة  تتبني  بحكومة  وم��دع��وم��ة 
ال�����ف�����ر������س ال����ع����امل����ي����ة اجل�����دي�����دة 
القت�سادية  ال��ت��ح��دي��ات  وت�ستبق 

والجتماعية القادمة". 
الروؤية  " بف�سل   : اآمي��ي  واأ�سافت 
اليوم  ن��ع��ي�����س  ل���دب���ي،  ال��ط��م��وح��ة 
للم�ستقبل،  حقيقي  ���س��ي��ن��اري��و  يف 
�سيناريوهات  دب����ي  مت��ل��ك  ح��ي��ث 
م��ب��ت��ك��رة ل��ل��ف��ر���س وال��ت��ح��دي��ات يف 
وحتللها  احليوية  القطاعات  كافة 
اخلطط  ت�سع  ك��م��ا  دق��ي��ق،  ب�سكل 
امل����دى لكافة  ب��ع��ي��دة  ال���س��ت��ب��اق��ي��ة 
لتحقيق  امل���ت���وق���ع���ة  ال���ت���ح���دي���ات 
م�ستقبل  ت��خ��دم  ن��وع��ي��ة  اإجن�����ازات 

الب�سرية". 

األقتها  التي  كلمتها  خالل  واأك��دت 
بح�سور نخبة من خراء وم�سممي 
امل�����س��ت��ق��ب��ل م���ن ح����ول ال����ع����امل، اأن 
توظيف اأدوات ا�ست�سراف امل�ستقبل 
ع���ل���ى توقع  احل���ك���وم���ات  ي�����س��اع��د 
والتحديات  وال��ت��وج��ه��ات  الفر�س 
وحتليل  امل�ستقبلية،  وال��ت��داع��ي��ات 
اآثارها، وو�سع احللول املبتكرة لها 
وتوفري البدائل عنها، الأمر الذي 
التخطيط  ك���ف���اءة  ب���زي���ادة  ي�����س��ه��م 
ال�سيا�سات  وتوجيه  ال�سراتيجي، 
وحتديد الأولويات بال�سكل الأمثل 
اخلطط  و�����س����ع  ع���ل���ى  وي�������س���اع���د 

امل�ستقبلية. 
وقالت اآميي، خالل حديثها : " اإن 
حتتم  الراهنة  العاملية  التحديات 
التحرك  ���س��رع��ة  ع��ل��ى احل��ك��وم��ات 
ال��ت��ح��دي��ات وو�سع  مل��واج��ه��ة ه���ذه 

ال�سيناريوهات املتوقعة لتداعياتها، 
وتبادل الآراء واخلرات حول اأهم 
الركيز  ي��ن��ب��غ��ي  ال���ت���ي  اجل���وان���ب 
تعريف  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ع��ل��ي��ه��ا، 
التي  ال��ت��ح��ولت  ب��اأه��م  املجتمعات 
والعقود  الأع��وام  �سن�سهدها خالل 

القادمة". 
ا�ست�سراف  اإدارة   "  : وت���اب���ع���ت 
التخطيط  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  امل�ستقبل 
والتحديث  وال���ت���ف���رد  والب���ت���ك���ار 
الوقت  يف  حتتاج  ولكنها  وامل��رون��ة، 
وال��دخ��ول يف  التطور  اإىل  احل���ايل 
حقبة جديدة من املمكن ت�سميتها 
ل�ستحداث  )ال���ت���ح���رك(  ب��ح��ق��ب��ة 
اأن  اإىل  م�سريًة  املطلوب"،  التغري 
النتقال اإىل املرحلة اجلديدة من 
ال�ست�سراف، حتتاج ثالثة �سروط، 
جديدة  �سيناريوهات  و�سع  وه��ي: 

ت�سجع  حقيقية  خ��ط��وات  تت�سمن 
الأفراد على تبني منط ا�ست�سراف 
اليومية،  م���ه���اه���م  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
و�سرورة اأن يكون الأثر واملوؤ�سرات 
ال�سيناريوهات  ع�����ن  ال����ن����اجت����ة 
بينما  للقيا�س،  قابلة  احلكومية 
ي��ت��ط��ل��ب ال�������س���رط ال���ث���ال���ث رف���ع 
الوعي باأهمية ا�ست�سراف امل�ستقبل 
للمدراء  اأو  املجتمع  لأف���راد  ���س��واء 
باملعلومات  واإثرائهم  التنفيذيني، 
امل�ستقبل  ب��ا���س��ت�����س��راف  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
اخلطط  و�����س����ع  يف  مل�������س���ان���دت���ه���م 
وتعزيز  ال���س��ت��ب��اق��ي��ة  امل�ستقبلية 

اجلاهزية. 
احلكومات  ب��ع�����س   " واأ�����س����اف����ت: 
اأ���س��ب��ح��ت ت��ف��ك��ر ب��احل��ا���س��ر اأك���ر 
التحديات  ب�����س��ب��ب  امل�����س��ت��ق��ب��ل  م���ن 
بع�سها  ي��ت��خ��وف  بينما  ال��راه��ن��ة، 

ال�سيناريوهات  معرفة  من  الآخ��ر 
امل�ستقبلية .. وهذا ما يوؤخر عملية 

ا�ست�سراف امل�ستقبل". 
ملعهد  التنفيذية  الرئي�سة  واأك���دت 
يف ختام كلمتها  اليوم"،  "امل�ستقبل 
املنتدى  ه��ذا  انعقاد  اأن  الرئي�سية 
ع��ل��ى م�ستوى  ن��وع��ه  م���ن  الأك�����ر 

العامل خلراء وم�سممي امل�ستقبل، 
على  يبعث  امل�ستقبل"  "متحف  يف 
الأم���ل .. وه��و دع��وة مفتوحة من 
للتحرك  ال��ع��امل  دول  دب��ي جلميع 
ب�سكل  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
م��ن��ه��ج��ي ودق���ي���ق ب��الع��ت��م��اد على 
الأدلة".  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ب��ي��ان��ات 

ي�سكل  احل���دث  ه��ذا  اأن  اإىل  لف��ت��ة 
العامل،  ح���ك���وم���ات  اأم������ام  ف��ر���س��ة 
جديدة  ت���ع���اون  من�����اذج  ل��ت�����س��ك��ي��ل 
بروؤية  اب��ت��ك��اري��ة  ح��ل��ول  وت��ط��وي��ر 
التحديات  من  للعديد  م�ستقبلية 
كوكب  ت����واج����ه  ال���ت���ي  امل�������س���رك���ة 

الأر�س. 

الرئي�سة التنفيذية ملعهد امل�ستقبل الي�م: من�ذج دبي يف ا�ست�سراف امل�ستقبل ملهم 

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/151098(
امل�ن�ذره : ق�سر امللوك للعقارات )�س م خ(

املنذر اليها :- تي ال بي خلدمات تو�سيل الطلبات
القيمة  درهم(   16.000( مبلغ  �سداد  بطلب  وتخطرها  اإليها  املنذر  اإىل  املاثل  العديل  الإنذار  املنذره  توجه 
يف  املوؤرخ   )21( رقم  وال�سيك   20/05/2022 يف  املوؤرخ   )20( رقم  ال�سيك  مقابل  وذلك  امل�ستحقة  الإيجارية 
امل�سرق ، وكذلك تر�سد بذمة املنذر اإليها مبلغ 2000 درهم قيمة �سيك  بنك  من  امل�سحوبتان   20/07/2022
التاأمني رقم 25 بتاريخ 10/04/2022 امل�سحوب علي بنك امل�سرق وذلك خالل فرة اأق�ساها �سهر )ثالثون 
يوماً( من تاريخ اإعالن املنذر اإليها بالإنذار املاثل مع ما ي�ستجد من قيمة اإيجارية ، ويف حالة عدم �سداد القيمة 
كافة  لتخاذ  املنذرة  �ست�سطر  القانونية  املهلة  انتهاء  بعد  اأنه  اإليه  املنذر  املنذرة  تخطر  بها  املطالب  الإيجارية 
الجراءات القانونية طبقاً للقانون بخ�سو�س املطالبة بالإخالء مع املطالبة ب�سداد القيمة الإيجارية حتى تاريخ 
املبالغ  اإليه �سداد  املنذر  اإح�سار �سهادة براءة ذمة من الكهرباء واملياه و�سداد ر�سومها ومطالبة  التام مع  الإخالء 
اليه  املنذر  مبطالبة  كاماًل  القانوين  بحقها  املنذرة  وحتتفظ  بذمته  املر�سدة  والر�سوم  والغرامات  الإيجارية 
بالتعوي�س عن العطل وال�سرر طبقاً لبنود عقد الإيجار والقانون عن اأي تاأخري او اأعمال �سيانة اأو اأي �سرر مع 

اإلزام املنذر اإليه حتمل كافة الر�سوم وامل�سروفات واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/151089(
املنذر : ال�سيد / �سيف بن حممد بن عبداهلل ال�سام�سي ، اإماراتي اجلن�سية ، ميثله بالوكالة /

ها�سم ابوالقا�سم عبداللطيف عبدالغفار ، برقم املحرر )2018/1/252009(
العنوان : دبي - الر�ساء 1 بناية ي�س بزن�س �سنر مكتب رقم 110 ، خلف اللولو هاير ماركت 

ومقابل اكادميية دبي المريكية - ت : 044478808
2/ حممد عبداحلكيم حممد   ، )�س.ذ.م.م(  املزادات  لتنظيم  الراية  اهل   /  1  : اإليهما  املنذر 
 : هاتف   1006 مكتب   - بزن�س  ي�س  برج   - الوىل  الر�ساء   - دبي   : العنوان   - حممد  

 052/6306229
اإليهم�ا ب�سرورة دفع كامل متاأخرات اليج�ار ف�ي م�دة اق�ساها �س�ه�ر م�ن  املن�ذر املنذر  يخط�ر 
ت�اريخ الن�س�ر واإل �سي�س�ط�ر املن�ذر لإتخاذ الإج�راءات القانوني�ة الالزم�ة �س�دهما املن�ذر اإليهم�ا 
املحام���اة  وات�ع�اب  الت�اأخري  وفوائ�د  الق�س������ائية  والر�س�����وم  امل�س�������روفات  بجمي�ع  اإلزامهم�ا  م�ع 

وب�دل العط�ل وال�س�رر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 70197
اإعالن اإجتماع اخلربة

يف الدعوي رقم 1610 ل�شنة 2022 جتاري جزئي - دبي
العامه �س.ذ.م.م للتجارة  انرنا�سيونال  رويال  كيان   / من  املقامة   -1

ابراهيم امل�سلمى  طه  اآ�سيا   -2
�سد/1-حممد وليد احمد احمد،  2-�سريف جمال امني احمد �سوقي

نعلن نحن اخلبري احل�سابي / عمر عبد العزيز اجل�سمي، اأنه مت تعيننا من حمكمة دبي البتدائية املوقرة 
لتنفيذ مهمة اخلرة احل�سابية الواردة باحلكم التمهيدي ال�سادر بجل�سة 29-09-2022 يف الدعوى 
املذكورة اأعاله - كما نعلن املدعى عليه الثاين “�سريف جمال امني احمد �سوقي “حل�سور اجتماع اخلرة 
4:30 م�ساء وذلك من  ال�ساعة  18-10-2022 يف متام  املوافق  الثالثاء  يوم  تاريخ جل�سة  له  املحدد 
خالل الت�سال املرئي بجميع اأطراف النزاع عر تطبيق زووم ) ZOOM ( بالدخول علي الرابط ادناه، 

ويف حال اأي ا�ستف�سارات يرجي الت�سال علي رقم 3413632 04
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/82135623584?pwd=Kzl3c0VUdFN6WGcrdXZkNEkvVkhqdz09
Meeting ID: 821  3562  3584 Passcode : 288753
خبري ح�شابي / عمر عبد العزيز اجل�شمي
قيد حماكم دبي )189(

اإعالن اإجتماع خربة 

70021

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0086666
اخطار عديل للوفاء مببلغ 90000 درهم

 املخط�ر / �سالح ماجد �سامل ال�سام�سي - اجلن�سية المارات العربية املتحدة ويحمل بطاقة هوية )784197498198635(
العن�وان : الفالح - ال�سارقة، هاتف رقم : )0507780555(

املخطر اليه / حممد �سبري ا�سلمي - اجلن�سية - افغان�ستان
العنوان : ال�سارقة - �سناعية ال�سجع - ج�سر رقم 7

هاتف رقم / 05529692113 - 0562899919 - 0555224344
املو�سوع / اإخطار عديل بالوفاء مببلغ )90000( درهم اماراتي 

املخطر اإليه حرر عدد 1 �سيك للمخطر مببلغ 115000 الف درهم اماراتي
ومت �سداد مبلغ 25000 وتبقى يف ذمة املخطر اليه مبلغ وقدره 90000

حيث ان املخطر يطالب املخطر اليه ب�سداد املبلغ املر�سد يف ذمته، بيانات ال�سيك كالتايل : 
�سيك رقم 000023 مببلغ 115000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2022/05/09 وامل�سحوب على بنك امل�سرق ال�سالمي

وحيث اأنه بتاريخ ال�ستحقاق توجه املخطر ل�سرفه اإل اأنه ارتد دون �سرف لغلق احل�ساب ،
حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى،

لتخاذ  �سن�سطر  وال  اإخطاركم  تاريخ  من  اأيام  خم�سة  خالل  اعاله  املذكور  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  نخطركم  فاأننا  لذلك، 
الإجراءات القانونية ،  واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2022/0090462
ب�سفته   )P02495072( رقم  �سفر  جواز  ويحمل  افغان�ستان  اجلن�سية   - علمي  يا�سني  حممد  املخط�ر/ 
وكيال لل�سيد/ احمد جاويد رويف مبوجب وكالة رقم )1730/2020( وب�سفته مالك يف الرخ�سة امل�سماه 
برقم  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  ال�سيارات(  غري  قطع  لتجارة  اجلديد  )لبنيان 

)604317( العن�وان / ال�سارقة - الغبيبة - بجوار املدر�سة الهندية رقم الهاتف/ 0558679292
املخطر اإليه / عبدالرحمن حممد احمد على البلو�سي - اماراتي اجلن�سية  

)J7PK45326( ويحمل جواز �سفر رقم
العنوان / ال�سارقة  - القا�سمية - رقم الهاتف / 0544780000 - 0506466658
املو�سوع / اإخطار عديل با�ستدعاء وكيل خدمات للح�سور امام دائرة التنمية القت�سادية

وحيث اإن املخطر اليه هو وكيل خدمات يف الرخ�سة التجارية )البنيان اجلديد لتجارة قطع غري ال�سيارات( 
املرخ�سة برقم )604317(  وحيث ان املخطر اليه ميتنع عن احل�سور اىل دائرة التنمية القت�سادية لكمال 
القت�سادية  التنمية  دائرة  امام  ب�سرورة احل�سور  اليه  املخطر  يعلن  املخطر  فاإن  وعليه   ، التنازل  اجراءات 

للنظر يف مو�سوع التوقيع. وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�سارقة اخطاركم بهذا ر�سميا ،
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : حممد لطفار رحمن وازى اهلل كاري - اجلن�سية بنغالدي�س، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�سيد : حممد عثمان غنى حممد نورل  
اجلن�سية : بنغالدي�س، يف الرخ�سة امل�سماه )ال�سدف البي�س لتنجيد الثاث( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة 
تعديالت  بال�سارقة،  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )766666( رقم  رخ�سة  مبوجب 
اأخرى: 1.تغيري ال�سكل القانوين من )وكيل خدمات( اإىل )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(، 2. تغيري 
الإ�سم التجاري من )ال�سدف البي�س لتنجيد الثاث( اإىل )ال�سدف الأبي�س لتنجيد الثاث )ذ.م.م((، 
الأثاث املنزيل، منجرة - ور�س  )تنجيد  اإىل  املنزيل(  الأثاث  )تنجيد  من  التجاري  الن�ساط  3.تعديل 
النجارة، �سناعة الأثاث املنزيل(. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع ب�اأن : ال�سيد/ حممد �ساهالم عبداملتني- اجلن�سية : بنغالدي�س 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد/حممد 
الزين  )باب  امل�سماه  الرخ�سة  يف  بنغالدي�س،   : اجلن�سية   - ر�سوان  حممد  ابوالكالم 
لتجارة املالب�س اجلاهزة( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة 

رقم )789512( تعديالت اأخرى : ليوجد،
ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم   2013
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 
اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006625 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : احاد ع�سرت �سيخجى ع�سرت عبا�س علي �سيخجى - جمهول حمل الإقامة  
اعالن بالن�سر باللغتني العربية والأجنبية 

اأعاله  بناء على طلب املدعية : املر�سى لتاأجري الدراجات املائية - قد رفعت الدعوى املذكورة 
الف  �ستة   )6870( مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  احلكم   -: ب  تطالبكم 
متام  تاريخ  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  املذكور  املبلغ  فوائد  مع  و�سبعني  وثمامنائة 
اتعاب  ومقابل  وامل�سروفات  بالر�سوم  عليه  املدعي  بالزام  احلكم   - �سنويا.   9% بواقع  ال�سداد 
الدعوى حمكمة  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/18 بجل�سة  باحل�سور  انت مكلف  املحاماة.  
او  �سخ�سيا   )2 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/10/6 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة- اأ�شامة عبد املق�شود:

�سم معر�س انتماء عدداً كبرياً من 
اللوحات التى حتمل كلمات ماأثورة 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
الذي جعل من اإمارة ال�سارقة �سرح 
والأدباء  للمثقفني  وبوابة  عظيما 
العامل،  م�����س��ت��وع  ع��ل��ى  وال��ف��ن��ان��ني 
ملتقى  ���س��م��ن  ان���ت���م���اء  ف��م��ع��ر���س 
ال��ع��رب��ي ي�سلط  ل��ل��خ��ط  ال�����س��ارق��ة 
ال�سوء على الفنانني الإماراتيني، 
وابتكاراتهم  اإبداعهم  يف  وي�ستثمر 
احلرف  روح  يج�سد  مب��ا  ال��ف��ن��ي��ة، 
من  فائقة  وبعناية  بدقة  املر�سوم 

خالل الدرا�سة واملمار�سة.
وح���������ول م�����������س�����ارك�����ات ال���ف���ن���ان���ني 
الإم������ارات������ني اأج�������رت ) ال���ف���ج���ر ( 
ح������������واراً م�����ع اخل����ط����اط����ني وم����ن 
فاطمة  واخلطاطة  الفنانة  بينهم 
على  احل����ا�����س����ل����ة  ال�����ظ�����ن�����ح�����اين، 
اخلا�سة  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة  ج���ائ���زة 
اأعربت  الإم��ارات��ي، وقد  باخلطاط 
ملتقى  يف  بامل�ساركة  �سعادتها  ع��ن 
فنانني  بني  وانها  للخط  ال�سارقة 
اإىل  واأ���س��ارت  م�ستمر،  تواجد  لهم 

عن  ال��ع��ام  ه��ذا  يختلف  امللتقى  اأن 
ارتفاع  ب�سبب  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��ن��وات 
ع���دد امل�����س��ارك��ني ب��اأع��م��ال��ه��م، وقد 
ال����دول العربية  ال��ك��ث��ري م��ن  وف���د 
اأ�سيا واأوروب��ا واأمريكا،  ودول �سرق 
مما اأ�سهم يف نقل اخلرات وتنمية 
املهارات، حيث �ساركت يف 3 دورات 
للملتقى ، و�سددت على اأن الفنانني 
ك��ت��اب��ة اخلط  واأن مي��ار���س��وا  لب���د 

والتعلم امل�ستمر.
ويقول اخلطاط عمران البلو�سي، 
انتماء  م��ع��ر���س  يف  امل�����س��ارك��ة  اأن 
ج����اءت ل��ت��خ��ل��ي��د وك��ت��اب��ة الأق�����وال 
امل����اأث����ورة ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و حاكم 
مواقف  يف  قالها  وال��ت��ى  ال�سارقة، 

م����ت����ع����ددة حت�������س ع���ل���ى الن���ت���م���اء 
املواطن  وت��دف��ع  ل��ل��وط��ن  وال�����ولء 

وامل��ق��ي��م ل��ل��ع��ط��اء واحل���ف���اظ على 
بالتعلم  القيم والخ��الق، وتو�سي 

وح����ب امل��ع��رف��ة وال���ت���ط���وي���ر، وعن 
م�ساركته قال اأنه �سارك يف امللتقى 
ح�سل على جوائز  وق��د  م��رات   3
داخل الدولة وخارجها ومن اهمها 
ل��ل��ث��ق��اف��ة بلوحة  ال��ع��وي�����س  ج��ائ��زة 
كتبت باخلط الكويف القدمي، وقد 
اأعرب عن امتنانة بامل�ساركة واأ�ساد 
تطويه  ع��ل��ى  وال���ق���درة  بالتنظيم 
ري�����س��ت��ه يف ب��ن��اء ج�����س��ر م��ت��ني بني 

اأفراد املجتمع.
واأ�ساف اخلطاط مروان احلمادي 
بعدد  انتماء  معر�س  يف  امل�سارك   ،
ال��ت��ى كتبت باخلط  ال��ل��وح��ات  م��ن 
ال��ع��رب��ي، اأن���ه مم��ن ج��دا لوجوده 
اخلطاطني  م��ن  جم��م��وع��ة  �سمن 

بالإبداع  امل��ت��م��ي��زي��ن  الإم���ارات���ي���ني 
واأن  والب����ت����ك����ار، خ���ا����س���ة  وال����ف����ن 
جمعية  اإىل  ي���ن���ت���م���ي  اجل����م����ي����ع 
تويل  التى  الإماراتية  اخلطاطني 
وتر�سخ  بالفنانني  كبرياً  اهتماماً 
ف��ن اخل���ط، وق���ال اأن���ه ���س��ارك من 
هذه  وتعتر  م�ساركات   4 يف  قبل 
الفنانني  ب��ع��دد  امل��ت��م��ي��زة  ال������دورة 
ك��ث��رية ج�سراً  ال��واف��دي��ن م��ن دول 
اخلرات،  وت��ب��ادل  للمعرفة  متيناً 
اأن��ه �سارك يف العديد من  واأ���س��اف 
ع�سو  وه��و  الدولة  خ��ارج  املعار�س 
يف ج��م��ع��ي��ة اخل�����ط، وح�����س��ل على 
العديد من �سهادات التفدير ونال 
ال���ت���ك���رمي يف م�����س��ر وغ���ريه���ا من 

الدول.
وق���دم���ت اخل���ط���اط���ة الإم���ارات���ي���ة 
11 ك��ل��م��ة من  م���رمي ال��ب��ل��و���س��ي، 
اأقوال �ساحب ال�سو حاكم ال�سارقة، 
�سنمكة  ورق م�ستخدمة حر  على 
وذه�����ب ع���ي���ار 22 مم���ا ا���س��ه��م يف 
جمليات احلروف واأبهر اجلمهور، 
يتمتعون  اخل��ط��اط��ني  اأن  واأث��ب��ت��ت 
اإبداعي واأفكار متميزة، من  بح�س 
بني  وامل�����زج  اخل���ط  ت�سكيل  خ���الل 
احلروف وتكوين الكلمات باأ�سلوب 
عليه  ي�سفي  مم��ا  وب�سيط  �سل�س 

جمال ورقة وعذوبة. 
ه����ذا وق����د اج���م���ع ال��ف��ن��ان��ون على 
اإىل  ال��ع��رب��ي يحتاج  ف��ن اخل��ط  اأن 
ممار�سة وتعلم م�ستمر لت�سل درقة 
الن�سيابية  مرحلة  اإىل  الن��ت��ق��ان 
ب��ني ���س��ن ال��ق��ل��م وال���ورق���ة، خا�سة 
مقهر  ورق  ي�ستعل  اجل��م��ي��ع  واأن 
الفنانني  وم�����ن  ���س��م��ن��ك��ة  وح�����ر 
فتح�سري  ال��ذه��ب،  ي�ستخدم  م��ن 
اللوحة وحتديد الفكرة جزء مهم 

يف ب��ن��اء ال��ل��وح��ة، وع���ن وق���ت عمل 
الزمن  ب��اأن  الفنانني  ب��ني  اللوحة 
ولو  خا�سة  الأ�سابيع  يتخطى  قد 
مثال،  التذهيب  على  تعتمد  كانت 
وجه الفنانني ال�سكر للدائرة على 
واحرافية  امل��ل��ت��ق��ى  ه���ذا  ت��ن��ظ��ي��م 
ال��ت��ن��ظ��ي��م وت�����س��ه��ي��ل الإج���������راءات 
وت����ل����ب����ي����ة ج���م���ع���ي���ة اخل����ط����اط����ني 
الفنانني  متطلبات  لكل  الإمارتية 

واحتياجاتهم.

•• عجمان-وام:

التابع  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  النعيمي خل��دم��ة  را���س��د  ب��ن  وق��ع م��رك��ز حميد 
للتوحد  الإم���ارات  وجمعية  اخلريية  النعيمي  را�سد  بن  حميد  ملوؤ�س�سة 

مذكرة تفاهم لتعزيز اأوجه التعاون .
موؤ�س�سة  عام  العو�سي مدير  ط��ارق عبداهلل  �سعادة  املذكرة كل من  وقع 
حميد بن را�سد النعيمي اخلريية ، و �سعادة ماجد �سلطان املهريي رئي�س 

جمل�س اإدارة جمعية الإمارات للتوحد.
القيادة  لتوجيهات  تعزيزاً  ياأتي  املذكرة  توقيع  اإن  العو�سي  وقال طارق 
كافة  يف  الهمم  لأ�سحاب  التعليم  يف  متكافئة  فر�س  بتوفري  الر�سيدة، 

املوؤ�س�سات الربوية والتعليمية .. مو�سحا اأن اأهمية هذه املذكرة تكمن 
يف تطوير وت��ع��زي��ز ع��الق��ات ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ط��رف��ني، وذل���ك وف��ق اإطار 
ذوي  دمج  بغر�س  الطرفني  واخت�سا�سات  التزامات  مع  يتفق  موؤ�س�سي 

طيف التوحد وتخ�سي�س فئة التوحد.
من جانبه قال ماجد �سلطان املهريي اإن توقيع املذكرة يعر عن رغبة 
توحيد  اإىل  يهدف  و  بينهما،  القائم  التعاون  وتعزيز  دعم  يف  الطرفني 
 ، الطرفني  لدى  املتوفرة  الإمكانيات  من  لال�ستفادة  امل�سركة  اجلهود 
وتتيح فر�سة توفري تعليم القراآن الكرمي لهذه الفئة املهمة من املجتمع 
التي  امل�سابقات  اجل��وائ��ز  خ��الل  م��ن  املمكنة،  امل��م��ار���س��ات  لأف�����س��ل  وف��ق��ا 

�سيقدمها لهم مركز حميد بن را�سد النعيمي خلدمة القراآن الكرمي.

•• اأبوظبي-وام:

بوزارة  الأفريقية  ال�سوؤون  اإدارة  مديرة  املزروعي  زاي��د  مرمي  �سعادة  ح�سرت 
اخلارجية والتعاون الدويل، حفل ال�ستقبال الذي اأقامه �سعادة زاكي ونومي 
كبيدي �سفري جمهورية اأوغندا لدى دولة الإم��ارات، مبنا�سبة اليوم الوطني 
لبالده، والذي اأقيم يف اأبوظبي، بح�سور عدد من امل�سوؤولني واأع�ساء ال�سلك 

الدبلوما�سي املعتمدين لدى الدولة.
الوطيدة  العالقات  اإىل  �سعادتها  تطرقت  املنا�سبة  بهذه  كلمتها  ب��داي��ة  ويف 
التي تربط بني دولة الإمارات وجمهورية اأوغندا ال�سديقة منذ تاأ�سي�سها يف 

يحقق  التعاون مبا  تعزيز  على  البلدين  قيادتي  موؤكدة حر�س   ،2007 عام 
الأهداف التنموية للدولتني وال�سعبني ال�سديقني.

واأ�سافت �سعادتها: " لقد اأثمرت الزيارات املتبادلة والجتماعات الأخرية بني 
اإي��ج��اد فر�س واع��دة ملوا�سلة تطوير  اأوغ��ن��دا عن  الإم���ارات وجمهورية  دول��ة 
العالقات الثنائية على امل�ستويات القت�سادية والتجارية والثقافية والتنموية 

وال�سيا�سية وغريها من املجالت التي ت�سهم يف تعزيز وتعميق التعاون ".
من جانبه اأ�ساد �سعادة كبيدي بعمق العالقات بني دولة الإمارات وجمهورية 
امل��ج��الت، مبا  التعاون يف خمتلف  ب��الده على توطيد  اأوغ��ن��دا، موؤكدا حر�س 

يحقق امل�سالح امل�سركة.

اخلطاط�ن االإماراتي�ن يزين�ن ل�حاتهم باأق�ال ماأث�رة يف ملتقى ال�سارقة للخط العربي

مذكرة تفاهم بن مركز حميد بن را�سد النعيمي 
خلدمة القراآن الكرمي وجمعية االإمارات للت�حد

مديرة اإدارة ال�س�ؤون االأفريقية ب�زارة اخلارجية 
حت�سر حفل �سفارة اأوغندا مبنا�سبة ي�مها ال�طني

بح�سور حمدان بن زايد 

الهالل االأحمر ي�قع مذكرتي تفاهم مع مبادرات حممد بن را�سد اآل مكت�م العاملية وي�ستعر�س عددا من امل�ساريع ال�قفية واالبتكارية 
•• اأبوظبي-وام:

بح�سور �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
مذكرتي  النخيل  بق�سر  الهيئة  وقعت  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  رئي�س 
تفاهم مع موؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية ومركز حممد بن 

را�سد العاملي ل�ست�سارات الوقف والهبة. 
وح�سر توقيع املذكرتني ال�سيخ حممد بن حمدان بن زايد اآل نهيان. 

وت�سمنت مذكرة التفاهم الأوىل تعزيز ال�سراكة مع مبادرات حممد بن را�سد 
ا�سراتيجية  حتقيق  يف  وامل�����س��اه��م��ة  واملجتمعي  الإن�����س��اين  امل��ج��ال  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
مبجالت  والرت��ق��اء  املجتمعية  امل�سوؤولية  ج��وان��ب  تعزيز  يف  الإم����ارات  حكومة 
التعاون وال�سراكة من اأجل م�ستقبل اأف�سل للعمل الإن�ساين الإماراتي وتطوير 

ا�سراتيجيات ال�ستدامة يف العطاء التي تتبناها الدولة. 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  م��ب��ادرات  موؤ�س�سة  جانب  من  التفاهم  مذكرة  وق��ع 
العام  ال���وزراء الأم���ني  ���س��وؤون جمل�س  ال��ق��رق��اوي وزي��ر  معايل حممد عبد اهلل 
للموؤ�س�سة، ومن هيئة الهالل الأحمر الإماراتي معايل الدكتور حمدان م�سلم 

املزروعي رئي�س جمل�س الإدارة. 
املجال  الإم���ارات يف  دول��ة  ري��ادة  تعزيز  �سيعمل اجلانبان على  املذكرة  ومبوجب 
الإن�ساين والتنموي عامليا وتطوير م�ساريع ومبادرات وحمالت مبتكرة يف هذا 
القطاع احليوي اإىل جانب تطوير مفهوم امل�سرعات التنموية وتر�سيخ البتكار 
ال�سدد  ه��ذا  امل��ه��ارات يف  وتطوير  ال��ق��درات  وبناء  الإن�ساين  املجال  والإب���داع يف 
املجتمعية يف خمتلف  امل�سوؤولية  لتفعيل  واخلا�س  العام  القطاعني  مع  والعمل 
القطاعات.  كما تهدف املذكرة اىل ت�سجيع ورفع كفاءة ال�سباب من خالل تنفيذ 

برامج تلبي احتياجاتهم وت�ساهم يف اإحداث تاأثري جمتمعي اإيجابي م�ستدام. 
لتبادل اخلرات  ا�سراتيجية عمل م�سركة  اأي�سا على تطوير  املذكرة  ون�ست 
املعرفية والفنية بني اجلانبني وبناء ج�سور للتوا�سل تكفل مزيدا من التعاون 

الإن�ساين واملجتمعي بينهما. 
ومركز  الإماراتي  الأحمر  الهالل  هيئة  بني  الثانية  التفاهم  مذكرة  وت�سمنت 
ال�سراكة يف جمالت  تعزيز  والهبة  الوقف  العاملي ل�ست�سارات  را�سد  بن  حممد 
الوقف اخلريي وتنفيذ م�ساريع وقفية تخدم املجتمع والتن�سيق معا لن�سر ثقافة 
الوقف املبتكر اإىل جانب التعاون بني اجلانبني لتعزيز مبادرة خبز ال�سبيل التي 
توفري  يف  الإن�سانية  اأهدافها  لتحقيق  لها  الدعم  وح�سد  موؤخرا  املركز  اأطلقها 

اخلبز جمانا للمحتاجني وال�سرائح العمالية يف مواقعها املختلفة. 
وقع مذكرة التفاهم من جانب الهالل الأحمر الإماراتي �سعادة حمود عبد اهلل 
الوقف  ل�ست�سارات  را�سد  بن  حممد  مركز  ومن  املكلف  العام  الأم��ني  اجلنيبي 

والهبة �سعادة علي املطوع الأمني العام. 
وحددت بنود املذكرة التزامات كل طرف لتبني املزيد من مبادرات الوقف اخلريي 
ب�سورة عامة وحتقيق الأهداف املن�سودة من مبادرة خبز ال�سبيل ب�سفة خا�سة 
اأجهزة  الدولة من خالل توزيع  امل�ستفيدين منها على م�ستوى  وتو�سيع مظلة 
الكثافة  مناطق  خا�سة  وا�سع  نطاق  على  ومبتكرة  ذكية  بطريقة  اخلبز  انتاج 
خدماتها  وم���ردود  جودتها  وم��دى  الأج��ه��زة  لتلك  امل�ستمر  والتقييم  العمالية 
على امل�ستفيدين والقيام بالرويج للمبادرة وحث املح�سنني واملترعني لدعمها 

وم�ساندتها لتوفري املزيد من الأجهزة يف هذا ال�سدد. 
وكان �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان قد اطلع على مبادرة خبز ال�سبيل 
التي اأطلقها مركز حممد بن را�سد العاملي ل�ست�سارات الوقف والهبة والتي يتم 
خاللها توظيف التكنولوجيا الذكية يف انتاج اخلبز وتوفريه ملن هم بحاجة اإليه 
ويتم ذلك من خالل اأجهزة مبتكرة ذكية لتح�سري اخلبز ليح�سل عليه الفرد 
مبا�سرة من اجلهاز يف خطوات �سريعة حيث ميكن لأي مترع اأن ي�ساهم بترعه 

مبا�سرة من خالل جهاز انتاج اخلبز يف مكان تواجده. 
يف  العاملية  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  م��ب��ادرات  م�ساريع  على  �سموه  اطلع  كما 
جمال امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثية والرعاية ال�سحية ون�سر التعليم املعرفة 
دورتها احلالية  22 مليون طالب يف  ت�سم  والتي  ال��ق��راءة  مثل مبادرة حت��دي 
تعليم  لتطوير  تهدف  والتي  الرقمية  املدر�سة  وموؤ�س�سة  وجبة  املليار  ومبادرة 

الكروين ورقمي متكامل للفئات املحتاجة. 
ل�ست�سارات  العاملي  را�سد  بن  حممد  مركز  مبادرات  على  كذلك  �سموه  وتعرف 
الفنادق واملالب�س وطاولة يف مطعم واملحاماة  الوقف والهبة يف قطاعات وقف 

و�سكوك الوقف. 
واأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اأن هيئة الهالل الحمر الماراتي 
اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  وبتوجيهات من �ساحب 
"حفظه اهلل" ومبادرات ودعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" حر�ست على 
تنفيذ العديد من امل�ساريع التي حتقق ال�ستدامة يف العطاء وتبني املبادرات التي 
يف  نوعية  نقلة  واأحدثت  الإن�سانية  التحديات  من  للكثري  مبتكرة  حلول  توفر 
تقدمها  التي  اخلدمات  وج��ودة  واخلارجية  املحلية  والرامج  امل�ساريع  م�ستوى 
الإقليمية  املنظمات  مقدمة  يف  و�سعها  مما  كافة  املجالت  يف  الوطنية  هيئتنا 
والدولية.  وقال �سموه اإن اإرث الوالد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
“طيب اهلل ثراه” الإن�ساين �سيظل نرا�سا ي�سيء دروب اخلري والعطاء من اأجل 
اإ�سعاد الب�سرية وبف�سل مبادراته الكرمية تبواأت الدولة مكانة متميزة يف ميادين 

العمل اخلريي واحتلت م�ساحة كبرية يف ف�ساءات العطاء الإن�ساين الرحبة". 
اأرح��ب من التو�سع  اآف��اق  " اإن الهيئة خطت خطوات كبرية نحو  واأ�ساف �سموه 
وال�سرائح  للفئات  املوجهة  والأن�سطة  ال��رام��ج  يف  والكيفي  الكمي  والنت�سار 
التي ترعاها موؤكدا اأن م�سرية الهيئة وخرتها الراكمية تتعزز يوما بعد اآخر 
باملمار�سة اليومية لل�ساأن الإن�ساين والعمل امليداين الدوؤوب و�سط الفئات الأ�سد 

�سعفا والأكر احتياجا دون النظر لأجنا�سهم ودياناتهم ومعتقداتهم". 
التي  ال�سراكات  الإماراتي مبثل هذه  الأحمر  الهالل  اهتمام هيئة  �سموه  واأك��د 
لدعم  الهيئة  تنفذها  التي  وامل�ساريع  ال��رام��ج  م�ستوى  يف  نوعية  نقلة  حت��دث 
على  الهيئة  حر�س  اإىل  �سموه  م�سريا  والإن�سانية  املجتمعية  التنمية  جم��الت 
الإماراتي  املجتمع  امل�سرك مع مكونات  والتن�سيق  التعاون  الرتقاء مب�سامني 

وقطاعاته املختلفة لرتياد جمالت اأرحب يف البذل والعطاء.
وقال �سموه اإن موؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�سد العاملية ت�سطلع بدور حيوي يف 
تعزيز جمالت امل�سوؤولية املجتمعية يف اأ�سمى معانيها وتر�سيخ القيم وامل�سامني 
اآف��اق اأرح��ب يف البذل والعطاء من  التي تتبناها دولة الإم��ارات من اأجل ارتياد 
اأجل الإن�سانية وق�ساياها احليوية م�سريا اإىل مبادرات املوؤ�س�سة يف دعم ومتكني 

اإىل  وال�سعي  الإيجابي  التغيري  ثقافة  وتبني  والأف���راد  واملوؤ�س�سات  املجتمعات 
حت�سني واقع احلياة وبناء م�ستقبل اأف�سل. 

لتعزيز  الأح��م��ر  وال��ه��الل  املوؤ�س�سة  بني  التفاهم  مذكرة  بتوقيع  �سموه  ورح��ب 
�سراكتهما والقيام بالدور املنوط بهما يف دعم جمالت امل�سوؤولية املجتمعية. 

وقال �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اإن مذكرة التفاهم تفتح اآفاقا اأرحب 
للتعاون والتن�سيق بني اجلانبني يف املجالت الإن�سانية والتنموية وجت�سد على 
يف  لر�سيخها  الر�سيدة  الدولة  قيادة  ت�سعى  التي  واملبادئ  القيم  الواقع  اأر���س 
جمالت التعاون على الر والتقوى وت�سافر اجلهود اخلرية من اأجل م�ستقبل 

اأف�سل للعمل الإن�ساين الإماراتي. 
واأ�سار �سموه اإىل اأن هذه اخلطوة مبا حتمل من م�سامني قيمة واأهداف نبيلة 
فاإنها ت�سيف بعدا جديدا ونقلة نوعية يف برامج ال�سراكة املجتمعية بني املنظمات 
اجلانبان  يتبنى  اأن  يف  اأمله  عن  �سموه  واأع��رب  الإم��ارات��ي  الوطنية  واملوؤ�س�سات 
ر�سيدهما  م��ن  وت��زي��د  ال�سدد  ه��ذا  يف  تطلعاتهما  حتقق  طموحة  عمل  ب��رام��ج 

الإن�ساين والتنموي واملجتمعي. 
اإىل ذلك رحب �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان بتوقيع مذكرة التفاهم بني 
الهالل الأحمر ومركز حممد بن را�سد العاملي ل�ست�سارات الوقف والهبة لتعزيز 
�سراكتهما يف جمال الوقف موؤكدا �سموه على اأن م�ساريع الوقف اخلريي متثل 

الركيزة الأ�سا�سية التي تاأ�س�س عليها �سرح الدولة اخلريي والإن�ساين. 
وقال �سموه: اإن الوقف اخلريي كان و�سيظل رافدا مهما لتعزيز م�سرية اخلري 
والعطاء التي ت�سهدها الدولة " م�سيدا �سموه مببادرات كبار املح�سنني يف جمال 
الوقف اخلريي وقال " اإن هوؤلء الكرام ي�ستثمرون دنياهم لآخرتهم من خالل 

تخ�سي�س م�ساريع وقفية يعود ريعها ل�سالح ال�سعفاء واأ�سحاب احلاجات". 
لل�سرف  منا�سبا  ماليا  غطاًء  اخل��ريي  الوقف  م�ساريع  " توفر  �سموه  واأ���س��اف 
اأوجه اخلري املتعددة وت�سمن ال�ستمرارية يف العطاء والإيفاء بامل�سوؤولية  على 
اإن دولة  " م�سريا �سموه  الإن�سانية وتوفري متطلبات العمل الإن�ساين املتزايدة 
الإمارات تهتم كثريا بتاأ�سيل مفهوم الوقف اخلريي بني اأفراد املجتمع وت�سجع 

مبادرات الأفراد واملوؤ�س�سات يف هذا املجال احليوي. 
واأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اأن هيئة الهالل الأحمر اأدركت مبكرا 
اأهمية م�ساريع الوقف اخلريي يف حتقيق تطلعاتها على ال�ساحة الإن�سانية لذلك 
عملت على ح�سد تاأييد اخلريين مل�ساريعها الوقفية و�ساندت مبادراتهم وعززتها 
وعملت على ن�سر املبادئ التي حتث على ال�ستثمار يف هذا اجلانب اخلريي وفقا 

لتعاليم ال�سرع وحتقيق مقا�سده يف التكافل والراحم بني اأفراد املجتمع. 
وقال �سموه اإن الهيئة �ستظل ج�سرا للتوا�سل بني املح�سنني واملحتاجني وطريقا 

دال على اخلري وهاديا اىل عامل ال�سعفاء واملحتاجني. 
وثمن �سموه مبادرة خبز ال�سبيل م�سريا اإىل اأنها تعتر رائدة ومبتكرة و�سخرت 
التكنلوجيا احلديثة لإنتاج اخلبز وتوفريه للمحتاجني بطريقة �سهلة ومي�سرة 

ودعا �سموه اخلريين واملترعني لدعم املبادرة وم�ساندتها. 
من جهته اأكد معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي اأن الهالل الأحمر الإماراتي 
اأهم  اأح��د  اليوم  نهيان يعتر  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  وا�سراف  برعاية 
متثيل  خري  الإم���ارات  دول��ة  متثل  والتي  الرائدة  الدولية  الإن�سانية  املوؤ�س�سات 
ومتثل اخلري الذي غر�سه املوؤ�س�سني يف �سعب الإمارات. واأن �سمو ال�سيخ حمدان 

دولة  تكون  اأن  بها  اأراد  التي  املوؤ�س�س  ال��وال��د  م�سرية  يكمل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
الإمارات رائدة عاملياً يف ميدان العمل الإن�ساين والغاثي والتنموي. 

مع  ال�سراتيجية  ال�سراكات  بناء  على  حري�سة  امل��ب��ادرات  اأن  معاليه  واأ���س��اف 
املنظمات الدولية والإقليمية واملحلية الرائدة يف التنمية والإغاثة مبا ي�سمن 
الإن�ساين  العمل  م�سّرعات  مبداأ  وتطوير  وم�ساريعها  براجمها  نطاق  تو�سيع 
وحتفيز البتكار فيه وحتقيق ا�ستدامة اأثره ومتكني موؤ�س�ساته باأحدث الأدوات 
والآليات وكوادره باأف�سل املهارات وهو ما اأّهل مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم 

العاملية للو�سول العام املا�سي اإىل 91 مليون اإن�سان يف 97 دولة. 
حتقيق  اإىل  تهدف  العاملية  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  "مبادرات  معاليه  وق��ال 
التن�سيق  الإيجابي من خالل  اأثرها  وم�ساعفة  مبادراتها  املثلى من  ال�ستفادة 

وتكامل اجلهود مع موؤ�س�سات عريقة يف العمل الإن�ساين املثمر واملوؤثر." 
العاملية  اآل مكتوم  را�سد  بن  مبادرات حممد  التعاون بني  اأن  اإىل  معاليه  ولفت 
الإمارات  دول��ة  لنموذج  امل�سافة  القيمة  يعزز  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  وهيئة 
الإن�سانية  بالب�سمة  والتنموي والإغاثي ويرتقي  والإن�ساين  العمل اخلريي  يف 
العاملية للرامج وامل�ساريع واملبادرات التي ينفذانها حول العامل م�سيداً بالدور 
العمل اخل��ريي وغر�س  ن�سر ثقافة  الإم��ارات��ي يف  الأح��م��ر  الهالل  يلعبه  ال��ذي 
للعمل  عاملية  كعا�سمة  ال��دول��ة  مكانة  وتر�سيخ  والن�سانية  ال��ع��ط��اء  مفاهيم 
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  م��ع  ال�����س��راك��ة  اأن  م��ع��ت��راً  واخل���ري  والت�سامح  الن�����س��اين 

الإماراتي هي �سراكة ا�سراتيجية اأ�سا�سية خلدمة الإن�سانية حول العامل. 
الأحمر  الهالل  هيئة  اهتمام  املزروعي  حمدان  الدكتور  معايل  اأك��د  جانبه  من 
الرامج  م�ستوى  يف  نوعية  نقلة  حت��دث  التي  ال�سراكات  ه��ذه  مبثل  الإم��ارات��ي 
والإن�سانية  املجتمعية  التنمية  جم��الت  لدعم  الهيئة  تنفذها  التي  وامل�ساريع 
التعاون والتن�سيق امل�سرك  الهيئة على الرتقاء مب�سامني  اإىل حر�س  م�سريا 
اأرح��ب يف  املختلفة لرتياد جم��الت  وقطاعاته  الإم��ارات��ي  املجتمع  مكونات  مع 

البذل والعطاء من اأجل الإن�سانية وق�ساياها احليوية. 
وقال املزروعي اإن موؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية ت�سطلع 
بدور حيوي يف دعم ومتكني املجتمعات واملوؤ�س�سات والأفراد وتبني ثقافة التغيري 
اأنها مل  كما  اأف�سل  وبناء م�ستقبل  واق��ع احلياة  اإىل حت�سني  وال�سعي  الإيجابي 
ق�سايا  مع  اخل��الق  للتعاطي  مثال  فكانت  والتنموي  الجتماعي  دوره��ا  تغفل 

الوطن احليوية وتعزيز م�سرية الدولة الإن�سانية. 
ممثل  �سمو  مكتب  مدير  الظاهري  مطر  اأحمد  �سعادة  التوقيع  مرا�سم  ح�سر 
رئي�س  �سمو  م�ست�سار  بو�سهاب  حمد  عي�سى  و�سعادة  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي و�سعادة خدمي عبداهلل الدرعي ال�سريك املوؤ�س�س 
والع�سو املنتدب ل�سركة الظاهرة القاب�سة وعدد من نواب اأمني عام هيئة الهالل 

الأحمر الإماراتي. 
وح�سرها من جانب مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية .. �سعادة �سعيد 
العطر رئي�س املكتب العالمي حلكومة دبي الأمني العام امل�ساعد و�سعادة عي�سى 
الغرير رئي�س جمل�س ادارة موؤ�س�سة الوقاف و�سوؤون الق�سر يف دبي و�سعادة علي 
املطوع اأمني عام موؤ�س�سة الأوق��اف و�سوؤون الق�سر يف دبي و�سعادة زينب جمعة 
كبار  من  وع��دد  والهبة  للوقف  العاملي  را�سد  بن  حممد  مركز  مديرة  التميمي 

امل�سوؤولني. 
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اأعادت، بعد مفاو�سات، رفات ع�سرات  اأنها  اأوكرانيا الثالثاء  اأعلنت   
اتهمت  الذي  اأولنيفكا  �سجن  بع�سهم يف  الأوكرانيني ق�سى  اجلنود 

كييف القوات الرو�سية بق�سفه يف متوز يوليو.
وقالت الوزارة الأوكرانية امل�سوؤولة عن اإعادة دمج املناطق اخلا�سعة 
“مّتت  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  على  النف�ساليني،  ل�سيطرة 

عملية نقل اأخرى: اأعيد 62 بطال قتلوا اإىل بلدهم«.
واأ�سافت “كانت املفاو�سات �سعبة، لكن اأمكن اإعادة جنودنا، خ�سو�سا 

اجلنود من اأولنيفكا«.
وتبادلت رو�سيا واأوكرانيا التهم يف متوز يوليو بق�سف دام ا�ستهدف 
ال�سجن الذي يحتجز فيه اجلنود الأ�سرى يف اأولنيفكا التي ي�سيطر 
عليها الكرملني يف منطقة دونيت�سك ب�سرق اأوكرانيا والتي �سمتها 

مو�سكو منذ ذلك احلني.
احلرب.  اأ���س��رى  اأو  املدنية  التحتية  البنى  ا�ستهداف  كييف  ون��ف��ت 
وو�سف الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي ما اأ�سماه الق�سف 

الرو�سي للمن�ساأة باأنه “جرمية حرب«.

 
اإىل  الثالثاء  لل�سالم  نوبل  جائزة  احل��ائ��زة  يو�سفزاي  م��الل  ع��ادت 
من  �سنوات   10 بعد  الفي�سانات،  �سحايا  للقاء  باك�ستان  موطنها 

تعر�سها ملحاولة اغتيال باأيدي حركة طالبان الباك�ستانية.
تاأتي زيارتها وهي الثانية منذ نقلها جواً اإىل بريطانيا لتلقي العالج 
يف وقت احتج فيه اآلف الأ�سخا�س يف م�سقط راأ�سها، يف وادي �سوات، 

حيث عادت احلركة لرتكاب هجمات.
حركة  اأطلقت  عندما  فقط  عاًما   15 العمر  من  تبلغ  م��الل  كانت 
اأيديولوجية  تتبنى  م�ستقلة  جماعة  وه��ي   - الباك�ستانية  طالبان 
حركة طالبان الأفغانية - النار على راأ�سها ب�سبب ن�ساطها من اأجل 

تعليم الفتيات.
يف  هبطت  للهجوم،  العا�سرة  ال��ذك��رى  م��ن  يومني  وبعد  ال��ث��الث��اء، 
في�سانات مو�سمية  دمرتها  التي  املناطق  اإىل  توجهها  قبل  كرات�سي 

غري م�سبوقة.
اإىل  تهدف  زيارتها  اإن  بيان  يف  مالل”  “�سندوق  منظمتها  وقالت 
“امل�ساعدة يف اإبقاء الهتمام الدويل من�سًبا على تاأثري الفي�سانات يف 

باك�ستان والت�سديد على احلاجة اإىل م�ساعدات اإن�سانية �سرورية«.
اأدت الفي�سانات الكارثية اإىل غرق ثلث باك�ستان حتت املياه، وت�سببت 
 28 بنحو  تقدر  اأ���س��راًرا  وخلفت  �سخ�س  ماليني  ثمانية  ن��زوح  يف 
وهي  ���س��وات  وادي  يف  مينغورا  ب��ل��دة  يف  م��الل  ن�����س��اأت  دولر.  مليار 
اأفغان�ستان نفذت  منطقة حمافظة مت�سددة قريبة من احلدود مع 
فيها حركة طالبان الباك�ستانية حركة مترد ا�ستمرت �سنوات وانتهت 

اإثر حملة ع�سكرية كبرية يف عام 2014.

اأمنية  حملة  اإزاء  قلقها  ع��ن  ال��ث��الث��اء  حقوقية  جمموعات  ع��رت 
اأ�سبحت  كردية  غالبية  ذات  مدينة  يف  الإي��ران��ي��ة  ال�سلطات  ت�سنها 
مركزا لالحتجاجات على وفاة ال�سابة مه�سا اأميني، يف وقت يوا�سل 

عمال م�سايف النفط اإ�سرابات يف اإطار تكتيك جديد.
ت�سهد اإيران احتجاجات منذ وفاة ال�سابة الإيرانية الكردية البالغة 
اأي��ام من توقيفها من  �سبتمر، بعد ثالثة  اأيلول   16 22 عاما يف 
يف  اللبا�س  بقواعد  التزامها  لعدم  طهران  يف  الخ��الق  �سرطة  قبل 

اجلمهورية الإ�سالمية.
ع�سرات  اأ�سفرت عن  التي  الغا�سمة  القوة  ال�سلطات  ا�ستخدام  ورغم 
توقف  م��وؤ���س��رات على  اأي  الع��ت��ق��الت، مل تظهر  وم��ئ��ات  ال��وف��ي��ات 

احلركة الحتجاجية.
عا�سمة  �سنندج  مدينة  يف  خا�س  ب�سكل  الحتجاجات  وت�ساعدت 
اإي��ران وهي املنطقة التي تنحدر  حمافظة كرد�ستان يف �سمال غرب 
من  كبري  ع��دد  �سقوط  حقوقية  جمموعات  وتخ�سى  اأميني.  منها 

القتلى وتتهم ال�سلطات بق�سف اأحياء �سكنية.
طائرة  اإن  اأو�سلو  ومقرها  احلكومية  غري  هنكاو  جمموعة  وقالت 
تقل  حافالت  وب��اأن  املدينة،  مطار  اإىل  ليال  و�سلت  اإيرانية  حربية 
عنا�سر من القوات اخلا�سة كانت يف طريقها اإىل املدينة قادمة من 

مناطق اأخرى.

عوا�شم

كييف

اإ�شالم اأباد

باري�ص

 36 قتياًل يف االنهيارات االأر�سية بفنزويال 
•• ال�س تيخرييا�س-اأ ف ب

بداأ الأمل يتال�سى  اأم�س الثالثاء يف فنزويال مع اإبداء فرق الإنقاذ ت�ساوؤماً 
ب�ساأن العثور على ناجني بني 56 �سخ�ساً ُفقدوا يف النهيار الطيني الذي 
36 قتياًل يف ل�س تيخرييا�س، وهي بلدة �سغرية يف  خّلف ما ل يقل عن 
اأيلول- منذ  ا�ستثنائية  اأم��ط��ار  هطول  فنزويال  وت��واج��ه  فنزويال.  و�سط 
�سبتمر. وت�سّببت الأمطار الغزيرة يف الأيام الأخرية يف في�سان اجلداول 
وت�سم  جبل  �سفح  على  الواقعة  تيخرييا�س  ل�س  يف  اأر�سية  انهيارات  ويف 
50 األف ن�سمة. وقال ع�سو يف احلماية املدنية لوكالة فران�س بر�س طالباً 
عدم الك�سف عن هويته، اإنه �سيكون “من ال�سعب” العثور على ناجني بعد 
الكارثة التي وقعت ال�سبت. واأ�ساف “م�سى يومان بالفعل، واإذا مل ميوتوا 
ماتوا  فقد  التيار،  حملها  التي  والأغ�سان  احلجارة  ب�سربات  )ال�سحايا( 
ب�سبب انخفا�س حرارة اجل�سم«. بناء عليه، من املتوقع اأن ترتفع ح�سيلة 
القتلى التي اأعلنها وزير الداخلية رمييخيو �سيبايو�س و�سمت “36 قتياًل 
و56 مفقوداً«. وقال اأحد رجال الإطفاء الذي طلب عدم الك�سف عن هويته 
“نحن ن�سر�سد برائحة )اجلثث املتحّللة( واليوم �سممنا هذه الرائحة يف 
عدة منازل«. وي�سارك ثالثة اآلف �سخ�س مبا يف ذلك عدد من ال�سكان يف 
عمليات البحث با�ستخدام املعاول واملجارف وكل ما اأمكنهم، ح�سبما اأفادت 
وكالة فران�س بر�س. واجتاح ل�س تيخرييا�س �سيل من الوحول والكثري من 
احلطام. دُمر العديد من املنازل واملحال التجارية يف النهيار الطيني الذي 
نيكول�س  الرئي�س  وزار  املنازل...  وج��دران  وال�سيارات  الأ�سجار  حمل معه 

مادورو املنطقة الإثنني، بعدما اأعلن الأحد حداداً ثالثة اأيام.

اجتماع اأزمة ملجم�عة ال�سبع غداة ارتفاع ح�سيلة قتلى ال�سربات الرو�سية على اأوكرانيا

»برلن 3«.. اأمل بخارطة طريق جديدة لليبيا وانتخابات م�ستعجلة

ارتفاع ح�سيلة االإع�سار يف اأمريكا ال��سطى اإىل 26 قتياًل زخم �سيا�سي هندي حيال تاي�ان
•• �شان �شلفادور-اأ ف ب

اأعلنت م�سادر ر�سمية اأّن الإع�سار جوليا الذي تراجعت قّوته اإىل عا�سفة ا�ستوائية لدى و�سوله اإىل 
نيكاراغوا فجر الأحد قبل اأن يتبّدد متاماً فوق غواتيمال الإثنني خّلف 26 قتياًل واأربعة مفقودين 
على الأقّل يف اأمريكا الو�سطى بالإ�سافة اإىل دمار وا�سع. وقال املركز الوطني ملراقبة الأعا�سري اإّن 
اأّن  21:00 ت غ يف غرب غواتيمال، حم��ّذراً يف الوقت نف�سه من  جوليا تبّدد متاماً قرابة ال�ساعة 
الأمطار التي جنمت عنه ل تزال قادرة على الت�سّبب بفي�سانات يف اأمريكا الو�سطى وجنوب املك�سيك. 
وغواتيمال،  وال�سلفادور  هندورا�س  هي  الو�سطى  اأمريكا  دول  من  ث��الث  يف  ال�26  القتلى  و�سقط 

بح�سب ما اأعلنت ال�سلطات يف هذه الدول.
من  اإع�ساراً  يزال  وكان ل  الكاريبي  البحر  املطّل على  نيكاراغوا  �ساحل  الأح��د �سرب جوليا  وفجر 
لل�سحايا  الإجمالية  احل�سيلة  وبلغت  ت�ساعدية.  فئات  خم�س  من  �سّلم  على  الأدن��ى  الأوىل،  الفئة 
غرب  جنوب  الإنقاذ  عمليات  يف  ي�ساركون  كانوا  ع�سكريني  خم�سة  بينهم  قتلى  ع�سرة  ال�سلفادور  يف 

العا�سمة وق�سوا من جراء انهيار حائط حاولوا الحتماء خلفه من الطق�س ال�سّيئ.

على الإنرنت: “رغم اأن كومار يزور تايوان ب�سفٍة �سخ�سية، 
فزيارته حتمل يف طياتها زخماً �سيا�سياً كبرياً، فهو ل ينتمي 
اإىل حزب بهاراتيا جاناتا احلاكم، واإمنا اإىل احلزب ال�سيا�سي 
الإقليمي بيجو جانتا دال. ورغم اأن هذا حزب معار�س، فلطاملا 

َم دعماً بّناًء للحكومة الهندية«. قدَّ
�سيوخ  جمل�س  يف  مفوهاً  وخطيباً  ب���ارزاً  ع�سواً  ك��وم��ار  وُي��ع��دُّ 
الرملان الهندي وع�سواً يف اللجنة الرملانية الدائمة لل�سوؤون 
اخل��ارج��ي��ة. ودر����َس يف جامعة ه��ارف��ارد، وع��م��َل يف القطاعات 
املوؤ�س�سة يف اخلارج. وهو اأي�ساً موؤ�س�س نادي فورمو�سا وع�سو 

فيه، وم�سارك يف التحالف الرملاين الدويل ب�ساأن بال�سني.
ال�سيا�سي  الطيف  الوحيد يف  لي�س  باأن �سوت كومار  �سك  ول 
ة منذ اأن تقّلَد رئي�س الوزراء  الهندي. فعلى مّر ال�سنني، وخا�سّ

هناك  ك���ان   ،2014 ع���ام  من�سبه  م���ودي  ن��اري��ن��درا  ال��ه��ن��دي 
احتكاك �سيا�سي بني اجلانبني، ولو اأنه كان رمزّياً.

وعندما تاأ�س�ست جمهورية ال�سني ال�سعبية، كانت الهند الدولة 
الثانية الوحيدة خارج الكتلة ال�سراكية التي تعرف بالنظام 
رئي�س  نهرو،  لل  جواهر  ق��رار  َي��ُرق  ومل  بكني.  يف  ال�سيوعي 
الوزراء الهندي اآنذاك، باأن تعرف دولة دميوقراطية كالهند 
لبع�س  امل��ت��ح��دة،  الأمم  يف  ع�سويته  وت��اأي��ي��د  �سيوعي  بنظام 
جاناتا.  بهاراتيا  حلزب  الأول  الرعيل  اأبناء  الهنود  املُ�سرعني 
فقد انتقد وزير اخلارجية الأ�سبق فيجاي جوخايل يف كتابه 
الهند”  م��ع  ال�سني  تتفاو�س  كيف  الطويل:  النف�س  “لعبة 
حكومة نهرو لإهمالها امل�سالح ال�سراتيجية امل�سروعة، مبا 

يف ذلك يف التبت وتايوان.

•• عوا�شم-وكاالت

اعتر روب نارايان دا�س، م�سوؤول �سابق يف اأمانة جمل�س ال�سعب 
القومية،  ه�سينغ  ت�سونغ  جامعة  يف  تايواين  وباحث  الهندي 
لع�سرة  املمتدة  احلالية  كومار  �سوجيت  الهندي  ع  املُ�سرِّ زي��ارة 
نيودلهي  بني  العالقة  �سياق  يف  ب��ارزاً  تطوراً  تايوان  اإىل  اأي��ام 

وتايبه.
اإر�سال وفد برملاين ر�سمي اإىل تايوان  فقد امتنعت الهند عن 
والتي  الأخ��رية،  تتبناها  التي  واحدة”  “�سني  �سيا�سة  ب�سبب 
الطيف  ذل��ك  يف  مب��ا  عليها،  ال�سك  ب��ظ��الل  كله  ال��ع��امل  يلقي 

ال�سيا�سي يف الهند.
وقال نارايان دا�س يف مقال ب�سحيفة “تايبه تاميز” يف موقعها 

•• كييف-اأ ف ب

اأعلنت اأوكرانيا  اأم�س الثالثاء باأن 19 
اأكر  وج���رح  قتلوا  الأق���ل  على  �سخ�سا 
من مئة نتيجة ال�سربات الرو�سية على 

خمتلف اأنحاء البالد قبل يوم.
الأوكرانية  ال���ط���وارئ  اأج��ه��زة  واأف�����ادت 
املعلومات  “بح�سب  ف��ي�����س��ب��وك  ع��ل��ى 
واأ�سيب  ���س��خ�����س��ا   19 ق��ت��ل  الأول����ي����ة، 
105 بجروح«. وذكرت اأجهزة الطوارئ 
 14 بلغت  ب��اأن احل�سيلة  �سابق  يف وقت 

قتيال و97 جريحا.
وا�ستهدفت ال�سربات النتقامية وا�سعة 
الأوكرانية  امل��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف  ال��ن��ط��اق 
كييف  مو�سكو  حّملت  بعدما  الث��ن��ني، 
م�سوؤولية انفجار ا�ستهدف ج�سرا يربط 
رو�سيا ب�سبه جزيرة القرم التي �سمتها 

مو�سكو من اأوكرانيا عام 2014.
 300 اأك��ر من  الطاقة عن  وانقطعت 
منطقة يف اأنحاء اأوكرانيا بعد الهجمات، 

وفق اأجهزة الطوارئ.
الثالثاء  �سباح  ن��ّف��ذت  رو�سيا  ب��اأن  نف�سه  امل�سدر  اأف���اد  كما 
ل�سيطرة  اخلا�سعة  املدينة  زابوريجيا،  ا�ستهدفت  �سربة 

اأوكرانيا يف منطقة اأعلنت مو�سكو �سمها.
اإ���س- 12 �ساروخا من ط��راز  اإن  ال��ط��وارئ  اأج��ه��زة  وقالت 

ما اأ�سفر عن �سقوط  300 ا�ستهدف بنى حتتية “مدنية”، 
قتيل يف املدينة التي تعّر�ست ل�سل�سة هجمات رو�سية على 

مدى الأ�سبوع الفائت.
اأزمة  اجتماع  ال�سبع  جمموعة  يف  املن�سوية  القوى  وتعقد 
ملناق�سة الق�سف الرو�سي الأخري على اأوكرانيا، يتوقع باأن 
على  خالله  ترا�س  ليز  الريطانية  ال���وزراء  رئي�سة  ت�سدد 

�سرورة “عدم الراجع قيد اأمنلة” عن دعم كييف.
ال�سواريخ  من  واب��ال  رو�سيا  اإط��الق  غ��داة  الجتماع  ياأتي 
بينما  اأ�سهر،  منذ  م��رة  لأول  الأوكرانية  العا�سمة  �سربت 
حّذر الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي مو�سكو من 

اأن بالده “ل ميكن ترهيبها«.
وخالل اجتماع طارئ للجمعية العامة لالأمم املتحدة عقد 
اأوكرانية حتتلها  اأرب��ع مناطق  اإع��الن مو�سكو �سم  ملناق�سة 

•• عوا�شم-وكاالت

“موؤمتر  عقد  اإمكانية  حول  ليبيا  داخ��ل  احلديث  عاد 
برلني 3” يجمع كل الأطراف الليبية والقوى الدولية 
اجلمود  لفك  حماولة  يف  ب��الأزم��ة،  املعنية  والإقليمية 

ال�سيا�سي الذي يخنق البالد منذ مطلع العام.
ملوقع  حديثهم  يف  ليبيون  �سيا�سيون  حمللون  ويتوقع 
اأن يتمخ�س عن املوؤمتر خارطة  “�سكاي نيوز عربية”، 
حكومة  تت�سمن  اأن  مقرحني  لليبيا،  جديدة  طريق 

م�سغرة وموعدا لالنتخابات.
واأر���س��ل��ت اأمل��ان��ي��ا، ق��ب��ل اأي����ام، لأول م���رة م��ن��ذ اأك���ر من 
ا�ست�سافة  لرتيب  ليبيا  اإىل  لها  مبعوثا  ���س��ن��وات   9
اأجرى مبعوثها، كري�ستيان  املوؤمتر. ويف هذا الجت��اه، 
بوك، لقاءات �سملت م�سوؤولني من غرب و�سرق ليبيا، 
ورئي�س  املنفي،  حممد  الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  منهم 
احلميد  عبد  طرابل�س،  يف  وليتها  املنتهية  احلكومة 
النواب،  املكلفة من جمل�س  الدبيبة، ورئي�س احلكومة 
فتحي با�ساغا، وكذلك رئي�سا جمل�سي النواب امل�ست�سار، 
امل�سري،  خالد  للدولة،  الأعلى  واملجل�س  �سالح،  عقيلة 
العليا  الوطنية  املفو�سية  جمل�س  رئي�س  ع��ن  ف�سال 

لالنتخابات عماد ال�سايح.

ماذا جرى يف املباحثات؟
وتغريدات  ليبية  اأط���راف  ع��ن  ���س��ادرة  بيانات  بح�سب 
للمبعوث نف�سه، ركزت املباحثات على �سبل حل الأزمة 
تعلنه  وق��ت  يف   ”3 “برلني  م��وؤمت��ر  واإج����راء  الليبية، 

وزارة اخلارجية الأملانية.
واأعرب الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س، 
عن تاأييده لعقد املوؤمتر اجلديد، داعيا للحفاظ على 
ال�سالم باأي ثمن، وحتقيق التوافق بني جمل�سي النواب 

اأف����اد ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة الأمل��ان��ي��ة �ستيفان  ب�����دوره، 
الأملاين  امل�ست�سار  ب���اأن  الث��ن��ني  ال�سحافيني  هيب�سرايت 
له  واأك����د  زيلين�سكي  م��ع  ه��ات��ف��ي��ا  حت���ّدث  �سولت�س  اأولف 
مع  ال�سبع”  جم��م��وع��ة  دول  وب���اق���ي  اأمل���ان���ي���ا  “ت�سامن 

اأوكرانيا.
اجتماعا  فعقد  ماكرون،  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  واأما 
مع وزيريه للدفاع واخلارجية ملناق�سة ال�سربات التي راأى 

فيها موؤ�سرا على “تغرّي جوهري يف طبيعة هذه احلرب«.
التي  الثنني  هجمات  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  ودان 
املطلقة.. حلرب )بوتني( غري  الوح�سية  “تظهر  اإنها  قال 

ال�سرعية«.
واأفاد البيت الأبي�س يف بيان باأن بايدن حتّدث مع زيلين�سكي 

وتعّهد تقدمي “اأنظمة دفاع جوية متطورة” لأوكرانيا.
وقبيل جل�سة اجلمعية العامة الثنني، و�سف الأمني العام 
لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س الهجمات باأنها “ت�سعيد 

وفق ما اأفاد ناطق با�سمه. غري مقبول يف احلرب”، 
ورغ����م ع���دم ت��ط��رق ال�����س��ف��ري ال��رو���س��ي ف��ا���س��ي��ل��ي نيبينزيا 

املتحدة  الأمم  ل��دى  اأوكرانيا  �سفري  و�سف  جزئيا،  قواتها 
�سريغي كيليت�سيا رو�سيا باأّنها “دولة اإرهابية”، م�سريا اإىل 
ي�سعب  “لالأ�سف  وقال  عائلته.  طالت  الثنني  �سربات  اأن 
عليكم الدعوة اإىل �سالم م�ستقر وعاقل طاملا اأن دكتاتورية 
منكم”،  م��ن  مقربة  على  قائمة  وجمنونة  م�ستقرة  غ��ري 
بينما اأفاد الدول الأع�ساء باأن 14 مدنيا على الأقل قتلوا 
97 يف ال�سربات. ومن املقرر اأن يجتمع زيلين�سكي  وجرح 
مع قادة دول جمموعة ال�سبع عر الفيديو الثالثاء ملناق�سة 

الهجمات الرو�سية الأخرية.
واأعلن مكتب ترا�س باأن رئي�سة الوزراء الريطانية �ست�ستغل 

الت�سال “حل�س القادة الآخرين على البقاء على امل�سار«.
لكفاح  ال��ك��ب��ري  ال������دويل  “الدعم  اإن  ت���ق���ول  اأن  وي��ت��وق��ع 
اأوكرانيا يتناق�س ب�سكل �سارخ مع عزلة رو�سيا يف ال�ساحة 

الدولية«.
اأوكرانيا.  م��ن  اأك��ر  بال�سالم  يرغب  اأح��د  “ل  و�ست�سيف 
اأمنلة يف عزمنا على  من طرفنا، علينا عدم الراجع قيد 

م�ساعدتهم للظفر بذلك«.

الذين  ل��الأوروب��ي��ني  نهائيا  حمبب  غ��ري  اأم��ر  النفطي 
يعانون الآن نق�سا يف اإمدادات الطاقة.

تزايد  من  الأوروب���ي  القلق  اإىل  الفيتوري  لفت  كذلك 
اإمدادات  ليبيا، وانعكا�س هذا على  الرو�سي يف  الوجود 

الطاقة اخلارجة منها اإىل اأوروبا.
خريطة   ”3 “برلني  ير�سم  اأن  الليبي  املحلل  ويتوقع 
�سيا�سية م�سغرة جديدة لليبيا، ت�سمل ت�سكيل حكومة 
على  وال�سغط  لالنتخابات،  موعد  وحتديد  م�سغرة، 
جمل�سي النواب والأعلى الدولة لالتفاق على القاعدة 

القانونية  التغيريات  باإجراء  لل�سماح  للدولة  والأعلى 
بني  اخلالفات  وت�سببت  النتخابات.  لإج��راء  الالزمة 
النتخابات  وقانون  املر�سحني  �سروط  حول  املجل�سني 

يف تعطيل اإجراء النتخابات حتى الآن.

تاأمني م�سالح اأوروبا
وعن دوافع اأملانيا للتدخل يف هذا التوقيت، يرى املحلل 
ال�سيا�سي الليبي اإبراهيم الفيتوري، اأن اجلمود احلا�سل 
يف ليبيا، وخماوف اندلع �سراع ع�سكري جديد يف البلد 

ال�ساروخية  ال�����س��رب��ات  اإىل  م��ب��ا���س��رة 
ع��ن �سم  داف���ع  اأن���ه  اإل  خ��الل اجلل�سة، 
ب����الده امل��ن��اط��ق الأوك���ران���ي���ة ق��ائ��ال اإن 
الهدف من اخلطوة “حماية اأ�سقائنا يف 

�سرق اأوكرانيا«.
واأعرب �سكان خمتلف املناطق الأوكرانية 
�سواريخ  بعد  وغ�سبهم  �سدمتهم  عن 
اإي��ف��ان بولياكوف )22  الث��ن��ني. وك��ان 
عاما( غا�سبا اإىل حد اأنه واجه �سعوبة 
يف التعبري لدى حماولته و�سف اإحدى 

ال�سربات التي ا�ستهدفت كييف.
الن�ساء  “راأيت  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س  وق����ال 
النا�س  كييف.  اأحب  يبكون..  والأطفال 
طيبون و�سجعان، ولكن بلحظة... ياأتي 

املوت«.
اإج��ازة من  ويف دنيرو، ك��ان مك�سيم يف 
ع��ل��ى اجل��ب��ه��ة لأول م���رة منذ  ال��ق��ت��ال 
اأج���ل الح��ت��ف��ال بعيد  اأ���س��ه��ر م��ن  �ستة 
ميالد زوجته عندما �سربت ال�سواريخ 
ال���واق���ع���ة يف و�سط  امل��دي��ن��ة  ال��رو���س��ي��ة 
اأ�سرارا يف منزلهما.  اأوكرانيا واأحدثت 
املناطق”  اأجل حماية هذه  “نقاتل على اجلبهة من  وقال 
البعيدة عن اخلطوط الأمامية، “ومع ذلك، يتمكنون من 
�سربها«. واأكد اأن ال�سربة زادت اإ�سراره اأكر من اأي وقت 

م�سى على دفع الرو�س للراجع يف �سمال �سرق اأوكرانيا.
ومنذ بدء الغزو الرو�سي يف 24 �سباط/فراير، �سّجل اأكر 
من 7،6 ماليني لجئ اأوكراين يف اأنحاء اأوروبا، بينما نزح 

قرابة �سبعة ماليني �سمن البالد.
واأث������ارت ���س��رب��ات الث���ن���ني حت���ذي���را ج���دي���دا م���ن املفّو�س 
ال�سامي لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني فيليبو غراندي 
الذي اأ�سار اإىل اأن املزيد من الأ�سخا�س قد يجرون قريبا 

على الفرار من منازلهم.
واملنازل  املدنيني  “ق�سف  اإن  جنيف  يف  لل�سحافيني  وق��ال 
يف  ع�سوائية  بطريقة  الع�سكرية  غ��ري  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 
العديد من املدن يف اأنحاء اأوكرانيا يعني اأّن احلرب اأ�سبحت 

اأكر ق�سوة واأ�سعب على املدنيني«.
واأ�ساف “اأخ�سى اأن توؤدي اأحداث هذه ال�ساعات الأخرية اإىل 

مزيد من التهجري«.

م�سر  اجل���وار،  دول  النتخابات.  لتنظيم  الد�ستورية 
وتون�س واجلزائر، �ستكون حا�سرة بقوة خالل املوؤمتر 
اجلديد؛ فالكل يعلم املتاعب التي عانتها جراء الفو�سى 
اإىل  خا�س  ب�سكل  م�سريا  الفيتوري،  بح�سب  ليبيا،  يف 
الذي  �سكري  �سامح  امل�سري  اخلارجية  وزي��ر  ت�سريح 
اأن القاهرة تنظر للحكومة القائمة يف طرابل�س  يوؤكد 

على اأنها منتهية الولية.

خارطة طريق جديدة
يتفق املحلل ال�سيا�سي الليبي واملر�سح الرئا�سي حممد 
املزوغي، مع طرح تكليف حكومة م�سغرة ت�سري الأعمال 

وتعد لالنتخابات يف اأ�سرع وقت.
النواب  جمل�س  ب��ني  امل��ب��اح��ث��ات  اأن  اإىل  ذل���ك  وي��رج��ع 
واملجل�س الأعلى للدولة “انتهت بدون اتفاق على قاعدة 
د�ستورية تنظم النتخابات؛ لأن كل طرف متم�سك مبا 

يخدم اأيديولوجيته«.
من جانبه، يرى نائب رئي�س املجل�س النتقايل الليبي 
عبد احلفيظ غوقة، اأن ليبيا يف حاجة خلارطة طريق 

جديدة لعالج الن�سداد ال�سيا�سي.
والأمنية  الع�سكرية  امل�����س��ارات  ك��ل  ف���اإن  ت��ق��دي��ره،  ويف 
اأن  اآم��ال  الأزم���ة،  حل  يف  ف�سلت  ال�سابقة  والد�ستورية 

يحمل “برلني 3” نتائج اإيجابية.

موؤمترات برلني
و�سبق اأن ا�ست�سافت اأملانيا موؤمتري “برلني 1” يف 19 
 2021 يونيو   23 يف   ”2 و”برلني   ،2020 يناير 
الليبية  الأط�����راف  امل��ت��ح��دة، ج��م��ع  ب��رع��اي��ة م��ن الأمم 
النار وتنظيم النتخابات، واإخراج  اإطالق  لبحث وقف 
املرتزقة الأجانب، لكن مل يتم تنفيذ �سيء من تعهداته 

اإل فيما يخ�س وقف اإطالق النار حلد كبري.

املحكمة الربيطانية تنظر يف طلب ا�سكتلندا تنظيم ا�ستفتاء •• لندن-اأ ف ب

اململكة  يف  العليا  املحكمة  تنظر 
املتحدة  يومي الثالثاء والأربعاء 
ال�سكتلندية  الطلبات  �سرعية  يف 
لتنظيم ا�ستفتاء جديد يف 2023 
حول ال�ستقالل من دون موافقة 

حكومة لندن.
�ستورجن  نيكول  حكومة  وت�سعى 
تنظيم  اإىل  ادن����رة  يف  ال��ق��وم��ي��ة 
الناخبون  يجيب  جديد  ا�ستفتاء 
اأن  “هل ي��ج��ب  ����س���وؤال  ف��ي��ه ع��ل��ى 

تكون ا�سكتلندا دولة م�ستقلة؟«
املوؤمتر  خ��الل  �ستورجن  حتدثت 
ال���������س����ن����وي ل����ل����ح����زب ال����وط����ن����ي 
جل�سات  اأن  ع����ن  ال���س��ك��ت��ل��ن��دي 
العليا  امل���ح���ك���م���ة  يف  ال����س���ت���م���اع 
مل ت���ك���ن ل��ت�����س��ب��ح ����س���روري���ة لو 
املتحدة  اململكة  حكومة  احرمت 
الدميوقراطية  و�ستمن�سر  يف 

ال�سكتلندية.
مثل  تبدي  ل  “و�ستمن�سر  لكن 
قالت  م��ا  ع��ل��ى  الحرام”،  ه���ذا 

�ستورجن، م�سيفًة “هذا يعني اأن 
املحكمة  �ستنتهي يف  كانت  امل�ساألة 
الأف�سل  وم���ن  اآج����اًل،  اأم  ع��اج��اًل 

براأيي اأن يكون عاجاًل«.
املحكمة  ح��ك��م��ت  “اإذا  وت���اب���ع���ت 
�سيكون  ناأملها،  التي  بالطريقة 
ال�ستقالل  على  ا�ستفتاء  ه��ن��اك 
يف 19 ت�سرين الأول-اأكتوبر من 

العام املقبل” اأي 2023.
العليا  املحكمة  جل�سات  �ست�سهد 
تنازع كبار املحامني حول �سلطات 
برملان اإدنرة مقابل و�ستمن�سر.

خ��������ا���������س احل���������������زب ال�����وط�����ن�����ي 
ال�سكتلندي النتخابات الرملانية 
ال�سكتلندية يف عام 2021 على 
وعد بتنظيم ا�ستفتاء قانوين بعد 
ان��ح�����س��ار اأزم����ة ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-

اإرادة احل��زب بامل�سي  ورغ��م   .19
ق���دًم���ا ب��ت��ن��ظ��ي��م ال����س���ت���ف���ت���اء، مل 
الريطانية  احل���ك���وم���ة  مت���ن���ح 

احل�سول  يتعني  اأن��ه  علًما  الإذن، 
ع��ل��ى م��واف��ق��ت��ه��ا مب��وج��ب قانون 
و�سبق   .1998 للعام  ا�سكتلندا 
هذه  ح����ول  ا���س��ت��ف��ت��اء  اأج������ري  اأن 
واختار   2014 ال��ع��ام  يف  امل�ساألة 
الناخبني  م����ن   55% ح��ي��ن��ه��ا 
�سمن  ال���ب���ق���اء  ال���س��ك��ت��ل��ن��دي��ني 

اململكة املتحدة.
و���������س��������ددت رئ����ي���������س����ة ال�������������وزراء 
الريطانية ليز ترا�س يف مقابلة 
اأنها  ال�����س��ه��ر ع��ل��ى  م��ت��ل��ف��زة ه����ذا 
يف  الأخ����ري  ال���س��ت��ف��ت��اء  اأن  تعتر 
يح�سل  حدًثا  كان   2014 العام 

مرة واحدة يف كّل جيل.
اأن��ه ل  “اأنا وا�سحة ج��ًدا  وق��ال��ت 
ا�ستفتاء  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  ينبغي 

اآخر قبل اأن ينتهي هذا اجليل«.
حول  ال��راأي  ا�ستطالعات  وت�سري 
ن��واي��ا ال��ت�����س��وي��ت اإىل ان��ق�����س��ام يف 
ا�سكتلندا بني موؤيدي ال�ستقالل 

عن اململكة املتحدة ومعار�سيه.
وك������ان ال���ت�������س���وي���ت ال������ذي جرى 
ح�سل  ق�����د   2014 ال�����ع�����ام  يف 
ق��ب��ل خ���روج امل��م��ل��ك��ة م��ن الحتاد 
ك�����ان معظم  وال�������ذي  الأوروب����������ي 
ال���ن���اخ���ب���ني ال���س��ك��ت��ل��ن��دي��ني قد 
النتخابات  وقبل  ���س��ّده،  �سوتوا 
انتخاب  ���س��ه��دت  ال��ت��ي  ال��ن��ي��اب��ي��ة 
املوؤيدين  ال����ن����واب  م���ن  غ��ال��ب��ي��ة 
وكذلك  م���رة،  لأول  لال�ستقالل 
الثانية  اإليزابيث  امللكة  وفاة  قبل 

التي كانت رمزا لال�ستمرارية.
الوطني  احل���زب  �سعبية  ازدادت 
بال�ستقالل  املنادي  ال�سكتلندي 
واحلاكم منذ 2007 يف ا�سكتلندا 
بعد الريك�ست اإذ ان هذه املقاطعة 
الريطانية �سوتت بن�سبة 62% 

للبقاء �سمن الحتاد الأوروبي.
ال�سكتلندية  احل��ك��وم��ة  وت�سعى 
اإن�ساء  ع��ل��ى  ق����ادرة  ت��ك��ون  اأن  اإىل 

اإطارها القانوين لتنظيم ا�ستفتاء 
“احلق يف تقرير  اأن  اآخ��ر، بحجة 
امل�سري هو حق اأ�سا�سي وغري قابل 

للت�سرف«.
تقول  الريطانية  احلكومة  لكن 
اإن ا�سكتلندا ل ت�ستطيع التحّرك 
من جانب واحد يف م�ساألة تتعلق 
للمملكة  الد�ستورية  بالركيبة 
ب��اأ���س��ره��ا، ح��ي��ث تهيمن  امل��ت��ح��دة 

حكومة لندن.
ت�����س��ع��ى حكومة  ذل�����ك،  ل��ت��خ��ّط��ي 
ال�سكتلندي  ال���وط���ن���ي  احل�����زب 
ا�ست�ساري”  “ا�ستفتاء  اإج��راء  اإىل 
لم������ت������ح������ان م����������دى ال�����ت�����اأي�����ي�����د 
ل��ال���س��ت��ق��الل ال���س��ك��ت��ل��ن��دي، دون 

ح�سول تغيري فوري.
اململكة  يف  العليا  املحكمة  وتنظر 
الأهمية  ذات  الق�سايا  يف  املتحدة 
الد�ستورية  الأه��م��ي��ة  اأو  ال��ع��ام��ة 

والتي توؤثر على جميع ال�سكان.

الثالثاء  ال�ستماع  جل�سات  ب��داأت 
 09،30(  10،30 ال�ساعة  عند 
على  وت�ستمر  غرينت�س(  بتوقيت 
خم�سة  ب��ح�����س��ور  ي���وم���ني  م����دى 
املحكمة  رئي�س  فيهم  مبن  ق�ساة 
ي�سدروا  اأن  ع��ل��ى  ري����د،  روب�����رت 
ق������راًرا يف الأ���س��اب��ي��ع ال�����س��ّت اإىل 

الثمانية املقبلة.
ال�سالحية  يف  ال��ق�����س��اة  وي��ن��ظ��ر 
القانونية مل�سروع قانون ال�ستفتاء 
الوطني  اق��رح��ه احل����زب  ال����ذي 
موعد  يحدد  والذي  ال�سكتلندي 
19 ت�سرين الأول- ال�ستفتاء يف 

اأكتوبر 2023.
درا�سات  معهد  يف  الباحث  وكتب 
 Institute for احل����ك����وم����ة 
بون  اأك����ا�����س   Government
ت�سدر  اأن  امل����رج����ح  غ����ري  “من 
امل��ح��ك��م��ة ح��ك��ًم��ا ل�����س��ال��ح احلزب 
ال��وط��ن��ي ال���س��ك��ت��ل��ن��دي، ل��ك��ن ل 
الذين  اأول����ئ����ك  ي�����رى  اأن  ي���ج���ب 
انت�ساًرا  يوؤيدون الحتاد يف ذلك 

نهائًيا«.
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املركزي الوحيد الذي ي�سمح التفاق لإيران با�ستخدامه  جهاز الطرد 
اإي��ران بركيب هذه  املخ�سب. وتقوم  اليورانيوم  لتنمية خمزونها من 
الأج��ه��زة يف موقعني على الأخ�����س حت��ت الأر����س يف نطنز وف���وردو قد 

يكون بو�سعهما حتمل ق�سف جوي حمتمل.
اإيران  اأن  اأيلول  �سبتمر  ال�سابع من  ال�سادر يف  الوكالة  تقرير  واأظهر 
التي  املركزي  الطرد  اأجهزة  من  جمموعات  �سبع  تركيب  اأي�سا  اأكملت 

كانت اإما غري مكتملة اأو يف مرحلة مبكرة للغاية من عملية الركيب.
واأو�سح التقرير اأن هذه املجموعات ال�سبع، وهي عبارة عن جهاز طرد 
)اآي.اآر-2اإم(، مت  )اآي.اآر-4( و�ست من طراز  مركزي واحد من طراز 

تركيبها بالكامل ولكن مل تبداأ بعد يف تخ�سيب اليورانيوم.
باأنها  اأي�سا  الذرية  الطاقة  وكالة  اأبلغت  اإي��ران  اأن  التقرير  اأظهر  كما 

اليورانيوم  ف��ل��وري��د  ب�سدا�سي  تغذيتها  يتم  الآن  ول��ك��ن  باملئة  خم�سة 
يف  ���س��در  ال���ذي  ال�سنوي  رب��ع  التقرير  م��ع  ذل��ك  ويتناق�س  الطبيعي. 
تغذيتها  يتم  امل��رك��زي  ال��ط��رد  اأج��ه��زة  اإن  ق��ال  وال���ذي  اأي��ل��ول  �سبتمر 
ومل  باملئة.  اثنني  م�ستوى  اإىل  املخ�سب  اليورانيوم  فلوريد  ب�سدا�سي 

يف�سر التقرير هذا التغيري.
ويف عام 2018 �سحب الرئي�س الأمريكي يف ذلك الوقت دونالد ترامب 
الوليات املتحدة من التفاق الإيراين واأعاد فر�س العقوبات التي كان 
التفاق قد رفعها عن طهران. وردت اإيران بخرق القيود املفرو�سة على 

اأن�سطتها النووية مبوجب التفاق.
ويقول دبلوما�سيون اإنه اإذا مت اإحياء التفاق، ف�سوف يتعني على اإيران 

اإيقاف عمل اأجهزة الطرد املركزي املتطورة لديها.

•• فيينا-رويرتز

لالأمم  التابعة  ال��ذري��ة  للطاقة  الدولية  للوكالة  �سري  تقرير  اأظ��ه��ر 
اإي��ران مت�سي يف طريقها  اأن  املتحدة اطلعت عليه روي��رز يوم الثنني 
يف تو�سع مزمع يف تخ�سيب اليورانيوم با�ستخدام اأجهزة طرد مركزي 
متطورة يف من�ساأة حتت الأر�س يف نطنز وتعتزم الآن امل�سي قدما ب�سورة 
والوليات  اإي���ران  بني  املبا�سرة  غري  املحادثات  تعرت  حني  ويف  اأك��ر. 
املتحدة ب�ساأن اإحياء التفاق النووي املرم عام 2015، اأدخلت طهران 
اإىل اخلدمة عددا اأكر من اأجهزة الطرد املركزي املتطورة التي يحظر 

التفاق ا�ستخدامها لإنتاج اليورانيوم املخ�سب.
وهو  )اآي.اآر-1(،  الأول  اجليل  من  بكثري  كفاءة  اأك��ر  الأج��ه��زة  وه��ذه 

)اآي.اآر- املركزي  الطرد  اأجهزة  تخطط لإ�سافة ثالث جمموعات من 
2اإم(، لتن�سم اإىل 12 جرى الإعالن عنها وتركيبها بالفعل.

ومن �سمن هذه املجموعات الثالث من اأجهزة )اآي.اآر-2اإم(، بداأ تركيب 
جمموعتني بالفعل وفقا للتقرير.

ال�ساد�س  اأح��دث تقرير يف  اأجرته الوكالة وورد يف  اأح��دث تفتي�س  وكان 
الثالث  اأن اجلهاز  اأي�سا من  الوكالة  تاأكدت  اأيلول عندما  �سبتمر  من 
اليورانيوم.  بتخ�سيب  يقوم  )اآي.اآر-6(  امل��رك��زي  ال��ط��رد  اأج��ه��زة  م��ن 
تقوم  الثالث جميعها  املجموعات  اأن  ذكر  الثنني قد  يوم  وكان تقرير 

بتخ�سيب اليورانيوم.
وقال التقرير اإن كل اأجهزة الطرد املركزي التي ت�ستخدم يف التخ�سيب 
يف نطنز ما زالت تنتج �سدا�سي فلوريد اليورانيوم خم�سبا اإىل م�ستوى 

تقرير: اإيران ت�سارع يف الت��سع يف تخ�سيب الي�راني�م 

•• بغداد-وكاالت

 ،2021 اأك��ت��وب��ر م��ن ع���ام   10 يف 
ان���ت���خ���اب���ات عامة  ال����ع����راق  ���س��ه��د 
م�����ب�����ك�����رة، ع�����������ّول ك�������ث�������ريون من 
البالد  لإخ����راج  عليها  ال��ع��راق��ي��ني 
م��ن اأزم��ات��ه��ا امل��راك��م��ة، ل��ك��ن بعد 
اأن  365 يوما، بات وا�سحا  م��رور 
الأزمات،  تغادر  مل  الرافدين  بالد 
ب��ل ع��ل��ى ال��ن��ق��ي�����س م��ن ذل���ك فقد 
يف  القتتال  حد  وو�سلت  تفاقمت، 

�سوارع بغداد.
واإث����ر ان����دلع اح��ت��ج��اج��ات م��ا بات 
يف  ت�سرين”  ب�”حراك  ي���ع���رف 
ا�ستقالت   ،2019 اأكتوبر من عام 

حكومة عادل عبد املهدي اآنذاك.
احلكومة  بعد  فيما  مكانها  وحّلت 
رئي�س  ���س��ّك��ل��ه��ا  ال���ت���ي  الن��ت��ق��ال��ي��ة 
م�سطفى  احل������������ايل،  ال���������������وزراء 
اإجراء  مهمتها  وك��ان��ت  الكاظمي، 
متت  التي  املا�سي  العام  انتخابات 
كان  ج��دي��د،  انتخابي  ق��ان��ون  وف��ق 

من بني اأبرز مطالب املحتجني.
النتخابات،  ت��ل��ك  ع��ل��ى  ع���ام  وب��ع��د 
مل ت��ت�����س��ك��ل ح��ك��وم��ة ج���دي���دة ومل 
العراق  يف  ال�����س��ع��ب  ن����واب  ينتخب 
وبالتايل  ل��ل��ب��الد،  ج��دي��دا  رئ��ي�����س��ا 
خمّولة  ح��ك��وم��ة  ه���ن���اك  ت��ك��ن  مل 
ب�سالحيات كبرية، مبا ميّكنها من 
اإجراء الإ�سالحات التي طالب بها 
ال�سوارع  اإىل  نزلوا  الذين  ال�سبان 

احتجاجا.
على  ع��������ام  م����������رور  ومب����ن����ا�����س����ب����ة 
تقدما  حت��رز  مل  التي  النتخابات 
العراق،  يف  ال�سيا�سية  العملية  يف 
اأ�سدرت وزارة اخلارجية الأمريكية 
“قبل عام، �سوت  بيانا قالت فيه: 
مبكرة  ان��ت��خ��اب��ات  يف  ال��ع��راق��ي��ون 
ت�سفر  اأن  اأم��ل  ذات م�سداقية على 
ال�سعب  اإرادة  تعك�س  حكومة  ع��ن 

العراقي«.
احل����ني،  ذل�����ك  “منذ  واأ�����س����اف����ت: 
مل ي��ت��م��ك��ن ق����ادة ال���ع���راق م���ن حل 
خ���الف���ات���ه���م ال�������س���ي���ا����س���ي���ة. ت���وؤي���د 
الوليات املتحدة اإجراء حوار وا�سع 

و�سامل لت�سكيل م�سار م�سرك اإىل 
الأمام«.

اأبرز حمطات عام االن�سداد
كبريا  ت��غ��ريا  ك�سفت  الن��ت��خ��اب��ات 
مبوازين القوى ال�سعبية خا�سة يف 
البيت ال�سيعي، حيث ت�سدر التيار 
ال�سدر  مقتدى  بزعامة  ال�سدري 
مقعدا   73 ب��واق��ع  ال��ف��ائ��زة  الكتل 
329 مقعدا، وتراجعت  اأ�سل  من 
ال�سيعية  الكتل  بقية  كبري  وب�سكل 
القانون”  “دولة  ائ���ت���الف  م��ث��ل 
امل��ال��ك��ي و”حتالف  ن���وري  ب��زع��ام��ة 

الفتح” بزعامة هادي العامري.
 بقي م�سهد توازن القوى الكردي 
على حاله تقريبا ما بني احلزبني 
احلزب  ح��اف��ظ  حيث  الرئي�سيني، 
برئا�سة  الكرد�ستاين  الدميقراطي 
ت�سدره  ع���ل���ى  ب��������ارزاين  م�����س��ع��ود 
ال��ق��وى ال��ك��ردي��ة ب��ال��رمل��ان، وحل 
ثانيا الحتاد الوطني الكرد�ستاين 

برئا�سة بافل الطالباين.
الرئي�سية  ال�سنية  ال��ق��وى  اتفقت 
ال�سيادة”،  “حتالف  ت�سكيل  على 
ال����ذي ت��ك��ّون اأ���س��ا���س��ا م��ن حتالفي 
“تقدم” برئا�سة حممد احللبو�سي 
و”عزم” برئا�سة خمي�س اخلنجر.

“التحالف  ت�سكل  لح���ق،  وق��ت  يف 
وب����ارزاين  ال�����س��در  ب��ني  الثالثي” 
لت�سكيل  و����س���ع���ى  واحل���ل���ب���و����س���ي، 
ولي�س  وطنية”  “اأغلبية  حكومة 
لكنه ف�سل  “حكومة حما�س�سة”، 
ب��ع��د اأ���س��ه��ر م��ن امل���ح���اولت نتيجة 
عقبة الثلث املعطل الرملانية، التي 
ال��ت��ح��ال��ف من  ح��ال��ت دون مت��ك��ن 
اكمال ن�ساب جل�سة انتخاب رئي�س 
اجلمهورية ومن ثم تكليف رئي�س 

حكومة جديدة.
ال�سدر  ط��ل��ب   ،2022 ي��ون��ي��و  يف 

التي  احل��ل  خريطة  بثلثي  و�سفه 
و���س��ع��ه��ا م���ق���ت���دى ال�������س���در، وهو 
و�سطا،  ح��ال  ي�سكل  اأن  مي��ك��ن  م��ا 
وبخالف ذلك فالو�سع قد يتحول 
نحو �سراعات مفتوحة تنجم عنها 

حمامات دم«.

تركيبة غري متجان�سة
م���ن ج��ه��ت��ه، ي���ق���ول رئ��ي�����س مركز 
الأم�سار للدرا�سات ال�سراتيجية، 
رائ���د ال��ع��زاوي، يف ل��ق��اء م��ع موقع 
عام  “بعد  عربية”:  نيوز  “�سكاي 
ال�سلل  ي����زال  الن��ت��خ��اب��ات ل  ع��ل��ى 
ال�سيا�سي هو ال�سائد، كون التوليفة 
ال�سيا�سية  احل��زب��ي��ة  ال��رك��ي��ب��ة  اأو 
منذ العام 2003 غري متجان�سة، 
ب�سغوط  ه��ن��د���س��ت  غ���ال���ب���ا  وه�����ي 
خارجية اإيرانية واأمريكية، مبعنى 
اأن��ه��ا مل تكن ول��ي��دة خم��ا���س عمل 
�سيا�سي وطني طبيعي، وهي �سيدت 
على اأ�س�س طائفية وعرقية واإثنية، 
حلكومات  بالنتيجة  ق���اد  م��ا  وه���و 
هذه  ف�سلت  وبالتايل  حما�س�سة، 

القوى ال�سيا�سية ف�سال ذريعا«.

دور احلراك ال�سعبي
اأ�ستاذ  اأي�سا  وهو  العزاوي،  ي�سيف 
باجلامعة  ال����دول����ي����ة  ال����ع����الق����ات 
حراك  :”مع  بالقاهرة  الأمريكية 
ح�سلت   2019 ال��ع��ام  يف  ت�سرين 
الهزة الكرى وك�سفت عورات هذا 
وبالتايل  امل��اأزوم،  ال�سيا�سي  النظام 
ب��ات ل��زام��ا اإ���س��الح��ه ج��ذري��ا، وهو 
ج���زئ���ي �سيق،  ب�����س��ك��ل  م����ا حت���ق���ق 
فمثال مت اإ�سالح النظام والقانون 
اأ�سلحت  وك����ذل����ك  الن���ت���خ���اب���ي���ني 
واأجريت  الن��ت��خ��اب��ات،  م��ف��و���س��ي��ة 
بعد ذلك انتخابات مبكرة قبل عام 
وكانت نزيهة وخالية من اخلروق، 

•• باري�س-اأ ف ب

توا�سلت حركة الحتجاج يف مناطق اإيرانية عدة على الرغم من القمع القا�سي 
مع  اأ���س��اب��ي��ع،  اأرب��ع��ة  ح���وايل  قبل  اأم��ي��ن��ي  مه�سا  مقتل  اأ�سعلها  ال��ت��ي  للتظاهرات 
اأعلنت  وك��ن��دا،  املتحدة  ال��ولي��ات  بعد  عمالية...  واإ���س��راب��ات  طالبية  اعت�سامات 
اململكة املتحدة الثنني فر�س عقوبات على م�سوؤولني اإيرانيني و�سرطة الخالق 
العمر  من  البالغة  الكردية  الإيرانية  ال�سابة  مقتل  عن  م�سوؤولة  باأنها  املتهمة 
الإيرانية  الإن�����س��ان  حقوق  منظمة  الث��ن��ني  ن�سرتها  لقطات  بح�سب  ع��ام��ا.   22
اأو�سلو، نظم طالب من جامعة جيالن يف �سمال البالد  غري احلكومية ومقرها 
احلجاب  طالبات  خلعت  حيث  )�سمال(اعت�سامات،  للبنات  مهاباد  مدر�سة  ومن 
احتجاجا. يف طهران، جتمعت ح�سود اأمام جامعة البوليتكنيك الثنني للتنديد 

ب”الفقر والف�ساد” يف اإيران مرددين “املوت للدكتاتورية«.
بعد  اأيلول-�سبتمر،   16 اأميني يف  وف��اة مه�سا  واإي��ران م�سرح لحتجاجات منذ 
قواعد  لنتهاكها  طهران  يف  الخ��الق  �سرطة  قبل  من  توقيفها  من  اأي��ام  ثالثة 
اليرانية عن  الن�سان  اأف��ادت منظمة حقوق  الإ�سالمية.  اللبا�س يف اجلمهورية 
اأيلول-�سبتمر.   16 املتظاهرين منذ  الأق��ل يف حملة قمع  95 حالة وف��اة على 
عنا�سر  م��ن   18 اإىل  بالإ�سافة  الع�سرات  ُقتل  اإي��ران��ي��ة،  ح�سيلة  اآخ��ر  وبح�سب 
قوات الأمن. الأحد رفع طالب يف جامعة اآزاد يف طهران اأيديهم املغطاة بطالء 
اأحمر للتنديد بقمع الحتجاجات، وفًقا ملقطع فيديو ُن�سر على توير وحتققت 
غري  اإيران”  الإن�سان يف  “مركز حقوق  ملنظمة  بر�س. ووفقا  وكالة فران�س  منه 
اخرى مثل جامعة  نيويورك نظمت جتمعات يف جامعات  احلكومية ومقرها يف 

امري كبري يف طهران.
وان�سم الثنني اىل حركة الحتجاج عمال يف القطاع ال�سناعي. واظهرت مقاطع 
فيديو ن�سرتها و�سائل اإعالم ناطقة بالفار�سية ومقرها خارج اإيران عمال يحرقون 

•• عوا�شم-وكاالت

وعنيفا،  �سريعا  ال��ق��رم  ج�سر  ا�ستهداف  على  الرو�سي  ال��رد  اأت��ى  متوقعا  ك��ان  كما 
العا�سمة  على  ال�ساروخية  ال�سربات  ع�سرات  الثنني،  �سباح  مو�سكو  �سنت  حيث 

الأوكرانية كييف، والعديد من املدن واملناطق يف خمتلف اأرجاء البالد.
ال�سيطرة،  الأم��ور عن  خ��روج  واأب��دى مراقبون وخ��راء ع�سكريون خماوفهم من 
تطيح  جديدة  مرحلة  ال�سابع،  �سهرها  تكمل  تكاد  التي  امل�ستعرة  احل��رب  ودخ��ول 
تنزلق  اأم��ام حرب دموية مفتوحة قد  الطريق  وتفتح  ال�سابقة،  ال�ستباك  بقواعد 
املراقبون  وي�سري  امل�ستعل.  الأوك����راين  امل�سرح  على  تقت�سر  ل  عاملية،  ح��رب  نحو 
نظام  ا�سقاط  العودة خليار  ب��اإن  رو�سية  ر�سالة  كييف هي  اأن �سرب  اإىل  واخل��راء 
تفعيله  باإمكان مو�سكو  واأن  قائما،  ي��زال  ل  احل��رب  ببداية  ط��رح  ال��ذي  زيلين�سكي 
متى ما اأرادت، خا�سة واأن الق�سف طال �سارعا غري بعيد عن مكتب زيلين�سكي وفق 

م�سوؤولني اأوكرانيني.
ا�ستئنافها  يعتمد  واأن  ال�سربات،  بهذه  حاليا  رو�سيا  تكتفي  اأن  حمللون  ويرجح   
الثنني، منوهني يف  �سل�سلة هجمات  الأوك��راين على  الفعل  رد  اأ�سد على  وبوترية 
هذا ال�سدد لت�سريحات الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني، عقب تنفيذ ال�سربات 
والتي اأكد فيها اأنها �ستكون اأ�سد واأعنف حال تكرار تنفيذ اأعمال اإرهابية �سد بالده 
من قبل اجلانب الأوكراين. يقول اخلبري الع�سكري وال�سراتيجي حممد �سالح 
احلربي، يف حوار مع �سكاي نيوز عربية: “ميكننا القول اإن احلرب دخلت مرحلة 
ال�سربات اجلوية  اأ�سهر على بدئها، وهي ت�سمل الركيز على   8 نوعية بعد نحو 
وال�ساروخية العنيفة عو�سا عن مرحلة التحرك الري، وبداية هذا التحول جاءت 
مع �سرب ج�سر القرم ولو اأنه اقت�سر على م�سار واحد فيه، لكنه مثل ر�سالة �سرعان 
ما بادرت رو�سيا للرد عليها عر �سرب خمتلف املناطق الأوكرانية وا�سعالها كافة 

اإطارات امام م�سنع ع�سلوية للبروكيماويات يف جنوب �سرق البالد.
اأخ��رى يف م�سانع يف  اإ�سرابات  الإيرانية، نظمت  الإن�سان  بح�سب منظمة حقوق 

اآبادان )غرب( وكنجان )جنوب(.
وتوؤكد ال�سلطات ان التظاهرات “اأعمال �سغب” وتتهم دول اأجنبية بتاأجيجها ل 

�سيما الوليات املتحدة، العدو اللدود للنظام الإيراين.
واجب  من  اأن  كنعاين  نا�سر  الإيرانية  اخلارجية  با�سم  املتحدث  اعلن  والإثنني 

احلكومة “�سمان امن المة ول ميكنها التزام ال�سمت جتاه ال�سطرابات«.
يف �سنندج عا�سمة اإقليم كرد�ستان )�سمال غرب(، املنطقة التي تنتمي اإليها مه�سا 
كما قالت منظمة  “اأ�سلحة ثقيلة”،  اأميني ا�ستخدمت قوات الأمن م�ساء الأحد 

هينغاو غري احلكومية حلقوق الإن�سان.
منها  التحقق  يت�سن  مل  معلومات  ع��ن  نقال  احلكومية  غ��ري  املنظمة  واأ���س��اف��ت 
وا�ستخدمت  ال�سكنية  املناطق  “ق�سفت”  اأن��ه��ا  م�ستقل  م�سدر  م��ن  ال��ف��ور  على 

“الر�سا�سات” يف هذه املدينة التي ت�سهد بع�س اأكر التظاهرات.
حدث  كما  اخل��ارج،  يف  الحتجاج  حركة  مع  ت�سامنا  التجمعات  ا�ستمرت  كذلك، 
الأحد يف باري�س. وبح�سب منظمات غري حكومية فقد اعتقلت ال�سلطات اليرانية 

�سحافيني ون�سطاء وفنانني منذ بداية التحرك.
علي  ال�سابق  القدم  كرة  لعب  �سفر  ج��واز  الإيرانية  ال�سلطات  حجزت  والثنني 
دائي، اأحد اأبرز الأ�سماء يف تاريخ املنتخب الوطني، وذلك لدى عودته من اخلارج، 
على خلفية انتقاده تعاملها مع الحتجاجات، وفق تقارير اإعالمية. لكنها اأعادته 

اإليه يف وقت لحق.
ب��دل من  الي���راين  ال�سعب  م�ساكل  “معاجلة  اىل  ال�سلطات  دع��ا  ال��الع��ب  وك��ان 

اللجوء اىل القمع والعنف والعتقالت«.
كذلك �سودر جوازا �سفر املطرب هميون �سجريان وزوجته املمثلة �سحر دولت�ساهي 

اجلبهات، والتي و�سلت حلد ا�ستهداف مدينة لفيف يف اأق�سى الغرب الأوكراين على واملخرج مهران موديري بح�سب وكالة الأنباء العمالية الإيرانية.
اللعبة  “رمبا مل تنفرط قواعد  احلدود مع بولندا«. وي�سيف اخلبري الع�سكري: 
وال�ستباك بعد، لكن ما يحدث الآن هو اإرها�س رمبا نحو انفالت الأمور ودخول 
احلرب مرحلة حرب مفتوحة بال قواعد وبال �سوابط لت�ساعها وا�ستعارها، حيث 
و�سل الأمر ل�ستخدام اأ�سطول البحر الأ�سود يف تنفيذ هذه ال�سربات ال�ساروخية 
قائال:  احلربي  وي�ستدرك  كالير«.  مثل  فتاكة  �سواريخ  ت�سمنت  والتي  املكثفة، 
اأمام الت�سعيد من اأجل خف�س الت�سعيد، ويف هذا الإطار يندرج كذلك  اأننا  “ورمبا 
اأنفا�سه  يحب�س  فالعامل  ذل��ك  وم��ع  الرو�سي،  التكتيكي  ال��ن��ووي  بال�سالح  التلويح 
على وقع ا�ستعار احلرب الرو�سية الأوكرانية وتبادل الر�سائل الدموية بني طريف 
البالد  ب�سرق  الأوك���راين  امليداين  والتقدم  كريت�س  ج�سر  ا�ستهداف  بعد  ال�سراع، 
الرو�سية  اخلا�سة  الع�سكرية  للعملية  ج��دي��دا  ق��ائ��دا  مو�سكو  وتعيني  وجنوبها، 
لإعالن  رو�سيا  توجها  هناك  اأن  وا�سحا  “بات  اأن��ه  احلربي  ويو�سح  اأوك��ران��ي��ا«.  يف 
احلرب ولي�س فقط الكتفاء بتو�سيف العملية الع�سكرية اخلا�سة، وهو ما قد يقود 
لتو�سعها وحتولها حلرب عاملية، حيث اأن وا�سنطن تراقب ما يحدث عن كثب وهي 
ب�سدد تقدير املوقف الع�سكري امل�ستجد وتقييمه«. بدورها تقول الباحثة الرو�سية 
بالعالقات الدولية مبدر�سة مو�سكو العليا لالقت�ساد لنا بدفان، يف لقاء مع �سكاي 
اأوكرانية،  هجمات  �سل�سلة  على  رد  ه��ي  الرو�سية  ال�سربات  “هذه  عربية:  نيوز 
امل�سي  بال�سرورة  تعني  ل  ق��د  لكنها  ال�سراتيجي،  ال��ق��رم  ج�سر  �سرب  واآخ��ره��ا 
نحو العمل على الإطاحة باحلكومة الأوكرانية وال�سيطرة على كييف«. وت�سيف: 
“غالبا ال�سربات التي ا�ستهدفت مقار ل�سنع القرار الأوكراين، هي لإر�ساء الراأي 
دونبا�س  الرو�س يف  على  كييف  قوات  ت�ساعد هجمات  الغا�سب من  الرو�سي  العام 
وخري�سون وحتى ب�سبه جزيرة القرم، وهي لردع متادي اأوكرانيا بتحري�س اأطل�سي 

يف حتدي رو�سيا وا�ستفزازها«.

تقدمي  ال�����رمل�����ان  يف  ن����واب����ه  م����ن 
بالفعل،  م��ا مت  وه���و  ا���س��ت��ق��الت��ه��م 
ا�ستبدالهم  جرى  للد�ستور  وطبقا 
املرتبة  يف  حلوا  الذين  باملر�سحني 
اأدى  الثانية يف دوائ��ره��م، وه��و م��ا 
مر�سحي  غ��ال��ب��ي��ة  ل�����س��ع��ود  عمليا 

الإطار التن�سيقي.
اإع�����الن الإط������ار ع���ن مر�سحه  م���ع 
اأن�سار  اق��ت��ح��م  ال������وزراء،  ل��رئ��ا���س��ة 
اخل�سراء  املنطقة  ال�سدري  التيار 
فيه  معت�سمني  ال���رمل���ان،  وم��ب��ن��ى 

على مدى اأ�سابيع.
اأعلن  املا�سي،  اأغ�سط�س  اأواخ��ر   يف 
وعلى  ال�سيا�سة،  اع��ت��زال��ه  ال�����س��در 
م�سلحة  �سدامات  ن�سبت  ذلك  اإث��ر 
اأن�ساره واأن�سار الإطار  دموية بني 
املكلفة  الأمنية  والقوى  التن�سيقي 
باملنطقة  احلكومية  املقار  بحماية 

وح��زب��ي��ة، وه��ك��ذا اأف����رز ه���ذا العام 
النهاية  يف  مت��ث��ل  ج���دي���دا  حت����ول 
بالنتخابات  الأكر  الفائز  بذهاب 
ولي�س  ال�����س��ع��ب��ي��ة  امل��ع��ار���س��ة  ن��ح��و 
ما  وه��و  حتى،  الرملانية  املعار�سة 
غ���ري ق���واع���د ال��ل��ع��ب��ة ب�����س��ك��ل كبري 
رغ���م ذلك  “لكن  وي��ت��اب��ع:  ج����دا«. 
تتمكن  ومل  الن���������س����داد  ا����س���ت���م���ر 
ا�ستكمال  م����ن  الأط����������راف  ب��ق��ي��ة 
واأبرزها  الد�ستورية  ال�ستحقاقات 
انتخاب رئي�س اجلمهورية وتكليف 
اأنها  رغ��م  ج��دي��دة،  حكومة  رئي�س 
حت����ت ����س���غ���وط ك���ب���رية ���س��ي��م��ا ما 
املتحدة  الأمم  ممثلة  اإح��اط��ة  بعد 
ال�سعبي ول  بال�سخارت، وال�سغط 
�سيما من قبل قوى حراك ت�سرين«. 
ويخل�س: “الآن قد مت�سي القوى 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ن��ح��و اإجن����از م��ا ميكن 

ع�سرات  �سحيتها  وراح  اخل�سراء، 
القتلى ومئات اجلرحى.

ال�سدر  املواجهات، طالب  اإثر  على 
من  ال��ف��وري  بالإن�سحاب  اأن�����س��اره 
ال���رمل���ان وف���ك اع��ت�����س��ام��ه��م حقنا 

للدماء.
وهكذا فبعد عام من النتخابات مل 
يتم انتخاب رئي�س جمهورية، ومل 
يتم بالتايل ت�سكيل حكومة جديدة 
اأكتوبر  ان���ت���خ���اب���ات  ع���ن  م��ن��ب��ث��ق��ة 

املن�سرم.

ماذا بعد عام 
على االنتخابات ؟

يقول مدير مركز التفكري ال�سيا�سي 
ملوقع  ال�سمري،  اإح�سان  العراقي، 
“هذا العام  “�سكاي نيوز عربية”: 
م��ن الن�����س��داد اأظ��ه��ر م���دى عجز 

الطبقة ال�سيا�سية العراقية املزمن، 
عن الدفع مبقاربة وطنية ملعاجلة 
امل��راك��م��ة واأبرزها  ال��ع��راق  اأزم���ات 
والنظام  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اأزم����ت����ي 
اأن  اأث��ب��ت  وه��و  ب��ال��ب��الد،  ال�سيا�سي 
هذه الطبقة ل تريد تغيري �سلوكها 
ومنهجها يف التعاطي مع م�سكالت 
العراق وق�ساياه، وخا�سة تعاطيها 
برتب  وم��ا  النتخابات  نتائج  مع 

عليها ومع الد�ستور«.

ت�سادم م�سالح
وي�سيف ال�سمري، وهو اأي�سا اأ�ستاذ 
بغداد:  بجامعة  ال�سيا�سية  العلوم 
وليد  يكن  مل  مزمن  ان�سداد  “هو 
ع��ج��ز الآل���ي���ات ال��د���س��ت��وري��ة بقدر 
م�سالح  ت�سادم  ع��ن  تعبري  ه��و  م��ا 
ومكوناتية  زع��ام��ات��ي��ة  ���س��ي��ا���س��ي��ة 

الوجوه  اأع��ادت نف�س  نتائجها  لكن 
والقوى ال�سيا�سية، ورغم اأن التيار 
بها  الفائزة  الكتل  تزعم  ال�سدري 
لكنه مل يتمكن من ت�سكيل حكومة 
ب��ع��ي��دة ع���ن امل��ح��ا���س�����س��ة ك��م��ا كان 

يريد«.
“هكذا تطورت اخلالفات  ويتابع: 
رئا�سة  ح���ول  ال�����س��ي��ع��ي��ة  ال�����س��ي��ع��ي��ة 
احلكومة وال�سراك فيها وكذلك 
رئا�سة  ع���ل���ى  ال���ك���ردي���ة  ال���ك���ردي���ة 
ال�سني  البيت  وب��ق��ي  اجل��م��ه��وري��ة، 
ن�سبيا،  وت��واف��ق��ا  مت��ا���س��ك��ا  الأك�����ر 
كاملة  �سنة  م��دى  على  وتوا�سلت 
والطروحات  ال�سيا�سية  املناكفات 
املت�سادة و�سول اإىل ان�سحاب الكتلة 
ال��رمل��ان، وم��ا خلفه  ال�سدرية من 
الرملانية  بالتوازنات  اختالل  من 
الأمور  و�سلت  اأن  اإىل  وال�سيا�سية، 
بني  ما  امل�سلح  ال�سدام  وق��وع  حلد 
اأن�������س���ار ال�����س��در واأن�������س���ار الإط����ار 
ال�سدر  دع�����وة  ل����ول  ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي، 
اأن�ساره لالن�سحاب وفك العت�سام 

باملنطقة اخل�سراء«.
مع  ب���ال���ع���راق  ويقول:”ال�سا�سة 
الأ�سف يعقدون امل�سكالت والأزمات 
هو  كما  وت�سويتها،  ب��دل من حلها 
وفق  ال�سيا�سة  مبمار�سي  مفر�س 
ما هو متعارف عليه، وهكذا �سيبقى 
العراق دائرا يف حلقة مفرغة طاملا 
تت�سدر  ال�سيا�سية  القوى  ه��ذه  اأن 

امل�سهد وتتحكم به«.

ما احلل ؟
ب����د من  “ل  ال������ع������زاوي:  وي���خ���ت���م 
ومنع  ج�����دي�����د  اأح������������زاب  ق�����ان�����ون 
ال�سالح املنفلت الذي ي�سيطر على 
املجال  واإف�ساح  ال�سيا�سية،  العملية 
ال�سيا�سية  وال��ق��وى  ال��وج��وه  اأم���ام 
اجلديدة القادرة على ادارة البالد، 
ومم��ار���س��ة ال�����س��ي��ا���س��ة مب��ا ه��ي فن 
وامل�سكالت  ال��ت��ن��اق�����س��ات  ت��ذل��ي��ل 
ومعاجلتها،  والوطنية  املجتمعية 
ول���ي�������س ت��ع��ق��ي��ده��ا وال���ل���ع���ب على 
اأوت����اره����ا خل��دم��ة م�����س��ال��ح فئوية 

وحزبية �سيقة«.

االحتجاجات يف اإيران تت�ا�سل رغم حملة القمع 

ر�سائل متبادلة وحرب بال قواعد

ال�سربات الرو�سية.. تغيري لق�اعد اال�ستباك اأم تثبيت؟

تفاقمت وو�سلت حد االقتتال يف �سوارع بغداد

عام على انتخابات العراق.. اأزمات البالد »مكانك �سر«
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الت�سويق...  وي�ستمر     
االأوىل،  ــة  ــول اجل بــعــد 
اال�ستعداد  لوال  يوا�سل 
 30 يف  لــكــن  لــعــودتــه، 
اأكتوبر، ما زالت املفاجاأة 

يف االنتخابات ممكنة.
جـــايـــري  يــــــــزال  ال     
يف  يعتقد  بــولــ�ــســونــارو 
اإمكانية انت�ساره. انهزم 
من  االأوىل  اجلــولــة  يف 
الرئا�سية  االنتخابات 
يف 2 اأكتوبر امام لوال دا 
العمال(  )حــزب  �سيلفا 
ــا من  الـــذي كـــان رئــيــ�ــسً

اإىل 2010،  2003

•• الفجر -خرية ال�شيباين

يظل لول الوفر حظابول�سونارو. املباراة مل حت�سم بعد
وليته  املنتهية  ال��رئ��ي�����س  ي��اأم��ل   
اىل  ت���دف���ع���ه  “ديناميكية”  يف 
ال�������س���دارة. ت��ق��دم ل���ول اأق�����ّل مما 
باملائة   48.4- م���ت���وق���ًع���ا  ك�����ان 
وه���و  ب����امل����ائ����ة،   43.2 م���ق���اب���ل 
م����ا اأف�������اد ب���ول�������س���ون���ارو، امل���دع���وم 
“معادية  م�������س���اع���ر  ب���ا����س���ت���م���رار 
وهكذا، فاز �ستة  حلزب العمال”. 
مبقعد  “بول�سوناريني”  وزراء 
عدة  )اأج��ري��ت  ن��ائ��ب  اأو  �سيناتور 
دليل  وه��ذا  بالتوازي(.  انتخابات 
حكومته  اإىل  الن���ت���م���اء  اأن  ع��ل��ى 
ه��و م��ي��زة ان��ت��خ��اب��ي��ة واإ����س���ارة اإىل 
التي  املتطرف  اليمني  موجة  اأن 
ج��ل��ب��ت ال��ن��ائ��ب ال�����س��اب��ق م���ن ريو 
قبل  ال�����س��ل��ط��ة،  اإىل  ج���ان���ريو  دي 
تنح�سر.      رمب���ا مل  ���س��ن��وات،  اأرب����ع 
القليلة  ال��ك��ب��رية  الأ����س���م���اء  ه���ذه 
ال��ت��ي منحها  ال��ب��ول�����س��ون��اري��ة،  يف 
تقوم  �سرعية،  الق���راع  �سندوق 
الن بحملة من اأجل بطلها. ومن 
�سالي�س،  ري����ك����اردو  ه������وؤلء:  ب���ني 

النائب عن حزب العمال اأنطونيو 
غوميد، قد كان ه��وؤلء احلكام يف 
ا���س��ال. يف ح��ني تلقى لول،  �سفه 
�سخ�سيات من  دع��م  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
اإىل  اإ�����س����ارة  يف  حزامه”،  خ�����ارج 
الرئي�س الأ�سبق فرناندو هرنيكي 
 )2002-1994( ك���اردو����س���و 
البالغ من العمر 91 عاًما اأو حتى 
الثالث”  “الطريق  مر�سحي  من 
�سيمون تيبيت )4.2 %( و�سريو 
“ح�سابيا،  ب��امل��ائ��ة(.   3( جوم�س 
بالن�سبة  اأ���س��ه��ل  الأم�����ر  ���س��ي��ك��ون 
ال�سئيل  ال��ف��ارق  ل��ت��دارك  ل��ل��ول، 
الذي حال دون انتخابه يف اجلولة 
يوا�سل  بخ�سمه،  مقارنة  الوىل، 
ميكننا  ل  ب��ال��ط��ب��ع،  ال����رمل����اين. 
منتهية  مر�سح  ق��وة  م��ن  التقليل 
وليته. لكن بول�سونارو مل ينجح 
يف تو�سيع قاعدة ناخبيه. ل يزال 
لدى لول خزان اأ�سوات احتياطي، 
وه��و ميثل الأم��ل يف ه��زم اليمني 

املتطرف«.

الذي  “الوزير املناه�س للبيئة”، 
البيئية  ال�سرطة  و�سائل  من  قلل 
مل��ق��اوم��ة غ���زو الأم������ازون. وو�سل 
ه���ذا امل��ح��ام��ي ال��ب��ال��غ م��ن العمر 
ال��ن��واب يف  40 ع��اًم��ا اإىل جمل�س 
يقرب  ما  على  بح�سوله  برازيليا 
من ثالثة اأ�سعاف اأ�سوات اأيقونة 
�سيلفا!  م���اري���ن���ا  ال���غ���اب���ة  ح��م��اي��ة 
ال�سابق  ال�سحة  اآخ��ر: وزير  مثال 
اإدواردو بازويلو... على الرغم من 
املذهلة لأزمة كوفيد-19  اإدارت��ه 
-م��ا ي��ق��رب م��ن 700 األ���ف حالة 
الحتياط  ج�����رنال  -جن����ح  وف�����اة 

ي�ستفيد  اأن  ميكن  نف�سه  الرئي�س 
منها هذا الأخري بنوع من التاأثري 
املرحلة،  ه��ذه  ال��ذي، يف  امل�ساعف 
غ�����ري م�����������س�����م�����ون.    يف ال���وق���ت 
الراأي  ا�ستطالعات  توؤكد  احلايل 
 52 اإىل   51 بن�سبة  ل���ول  ت��ق��دم 
باملائة من نوايا الت�سويت مقابل 
ملناف�سه.  ب���امل���ائ���ة   48 اإىل   41
يوؤمن  زال  م����ا  ال������ذي  م����ن  ل���ك���ن 
قللت  ال��ت��ي  ال����راأي  با�ستطالعات 
م��ن ���س��اأن ب��ول�����س��ون��ارو يف اجلولة 
الأوىل؟ “اإن داعمي رئي�س الدولة 
ين�ّسب  ال��ك��ث��ري،  ل���ه  ي��ج��ل��ب��وا  ل���ن 

��ا بدعم  ال��ي��م��ي��ن��ي امل��ت��ط��رف اأي�����سً
اأ�سل  )م�����ن  ولي�������ة  ح����اك����م   11
النتخابية  املجمعات  منها   ،)27
�ساو  ولي���ات  ال��ث��الث��ة:  الرئي�سية 
باولو )35 مليون ناخب، اأو 22 
باملائة من الناخبني الرازيليني( 
مليون(   16( جرياي�س  ومينا�س 
مليون(.   13( جانريو  دي  وري��و 
للرئي�س،  اأك���ي���دة  ا�سبقية  “هذه 
يعلق اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية األدو 
فورنازيري يف �ساو باولو. احلكام 
ه��م على راأ����س الأج��ه��زة الإداري����ة 
البلديات  يف  املتعددة  الفروع  ذات 

ري��و دي جانريو.      ناخبي  ه��ذا مع 
ب��اع��راف اجل��م��ي��ع، ل ي���زال لول 
هو املر�سح الأوفر حًظا، لكن على 
ي�سكنه  ال��ذي  ال�سا�سع  بلده  راأ���س 
ميتلك  ن�������س���م���ة،  م���ل���ي���ون   212
التي  ال����دول����ة  و����س���ائ���ل  خ�����س��م��ه 
تردد.  دون  وينتهكها  ي�ستخدمها 
العالوات  ���س��رف  ا���س��ت��ب��ق  وه��ك��ذا 
ي���ورو   115 ال��ب��ال��غ��ة  ال�����س��ه��ري��ة 
اأ�سرة  مليون   20 لنحو  املدفوعة 
اأي��دي املعنيني قبل  حتى ت�سل يف 
الثانية يف  اأي��ام قليلة من اجلولة 
الرئي�س  يتمتع  اأك���ت���وب���ر.       30

ملن�سب  الأوىل، كما فعل مر�سحه 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وزي����ر  احل���اك���م، 
فريتا�س،  دي  تار�سي�سيو  ال�سابق 
حداد،  فرناندو  على  تغلب  ال��ذي 
“اإن انتخاب هذا نيو- مهر لول. 
باولو،  �ساو  حتبهم  كما  ليرايل، 
اأمر ل مفر منه، يتابع لهويرتا، 
الردد  اإزاء  بالقلق  ي�سعر  ال���ذي 
ال��ع��م��ال يف مقاطعة  ح���زب  جت���اه 
حمافظة  ظلت”  التي  باولي�ست 
الأخالق”.  ب���خ�������س���و����س  ج�������ًدا 
هذا  ل�����س��ال��ح  ق���وي���ة  “موجة  ان 
من  �سعبية  الأك���ر  التكنوقراط 

وميكنهم ح�سد اأ�سطول من الدعم 
ومهاجمة  بول�سونارو  عن  للدفاع 
لول”. وي�سيف اخلبري ال�سيا�سي 
“وحدها،  له���وي���رت���ا:  م��ي��ل��ت��ون 
الفيدرالية  الوليات  لهذه  ميكن 
انتخاب  اإع��ادة  ت�سمن  اأن  الثالث 

الرئي�س املنتهية وليته«.

»لوال ميثل االأمل يف 
هزم اليمني املتطرف«

القلب  ب���اول���و،  ����س���او     يف ولي�����ة 
الق�����ت�����������س�����ادي ل����ل����ب����الد، اح���ت���ل 
اجلولة  يف  ال�����س��دارة  بول�سونارو 

����س���اروخ���ي���ة ط��وي��ل��ة امل�����دى ميكن 
الرو�سية.  الأرا�����س����ي  ت�����س��رب  اأن 
ومن  الأطل�سيون،  احللفاء  وتبنى 
مماثلة.  ح�سابات  اأمل��ان��ي��ا،  �سمنهم 
ح�����س��ب وج���ه���ة ن��ظ��ر ب���وت���ني، وفق 
على  �سيئة  ح��رب��اً  اإن  م��ي��د،  حتليل 
جميع ال�سعد تقريباً يبدو البتزاز 
يت�سدد يف  ل  فلماذا  فعاًل.  النووي 
ال�سبيل  الوحيد؟  الفعال  التكتيك 
الوحيد لردع اأي ا�ستخدام حمتمل 
بوتني  دف��ع  ه��و  النووية  لالأ�سلحة 
ت��داع��ي��ات هذا  ب����اأن  الع��ت��ق��اد  اإىل 
ال�ستخدام �ستكون مدمرة لرو�سيا 
وباأن  ل��ه كرئي�س،  ك��دول��ة وم��دم��رة 
الغرب لن يجفل عندما يحني وقت 
ال���ت���ح���رك. جل��ع��ل ت��ه��دي��دات��ه ذات 
قراره  ح�سم  ب��اي��دن  على  �سدقية، 
ب��ال���س��ت��ع��داد مل��وا���س��ل��ة امل�����س��ار. اإن 
مواجهة بوتني يف حتد نووي لي�س 
اإذا  الثقة.  اإىل  لرجل يفتقر  م�ساراً 
كان بايدن واثقاً بنف�سه ف�سيتوجب 
عليه بناء حتالف �سلب يف الداخل 
التهديدات.  تلك  ملواجهة  واخل��ارج 
اأهمية  م���ن  ال��ت��ق��ل��ي��ل  ع���ن  ع��و���س��اً 
ت�سويره  اإىل  يحتاج  ه��و  امل��خ��اط��ر، 
ب�����س��ك��ل درام�����ي. ودع����ا م��ي��د بايدن 
انتباه  ذروة  يف  خ��ط��اب  اإل���ق���اء  اإىل 
الأمريكيني واإىل خماطبة جمل�سي 
الكونغر�س وعقد قمة طارئة حللف 
هذه  كل  ترهن  الأطل�سي.  �سمال 
عر  بالرد  بايدن  التزام  اخلطوات 
رو�سية  هجمات  على  �ساحقة  ق��وة 
نووية. بينما لن يدعم الأمريكيون 
ب���الإج���م���اع ه����ذه ال�����س��ي��ا���س��ة، ف���اإن 
معظم الأ�سخا�س امل�سوؤولني يف كال 
اأن رو�سيا تهديد  احلزبني يدركون 
لالأمن الأمريكي وال�سالم العاملي. 
الوطنية  للوحدة  وا�سعاً  اإظهاراً  اإن 
ر�سالة  �سيوجه  الق�سية  حيال هذه 

ر�سينة اإىل مو�سكو.

رد رو�سيا ال يعني اإذاللها
رو���س��ي��ا ل  اأن ردع  ال��ك��ات��ب  وي���وؤك���د 
يعني اإذللها. فهم الرئي�س كينيدي 
اأن الردع يكمل الديبلوما�سية. كلما 
معه  ازدادت  الأمريكي  ال��ردع  ازداد 
الأمريكية.  الديبلوما�سية  مرونة 
اأنه  اإىل  ختاماً  وي�سري  اأوًل.  ال��ردع 
يجب على بايدن اإغالق الباب اأمام 
ا���س��ت��خ��دام الأ���س��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة قبل 

ال�سعي اإىل م�سار نحو ال�سالم.

•• عوا�شم-وكاالت

الفوز  مي��ك��ن  ل  ن��ووي��ة  ح��رب��اً  »اإن 
هذا  اأبداً”.  تخا�س  األ  ويجب  بها 
الأم��ري��ك��ي جو  الرئي�سان  ق��ال��ه  م��ا 
بوتني  فالدميري  والرو�سي  بايدن 
يف  قمتهما  عقب  م�سرك  بيان  يف 
لكن   .2021 )ح���زي���ران(  ي��ون��ي��و 
ح�سب الكاتب ال�سيا�سي يف �سحيفة 
“وول �سريت جورنال” الأمريكية 
والر را�سل ميد، “ل يقول ال�سيد 

بوتني احلقيقة دوماً«.
نف�سه هو  ال�����س��ح��ايف  وف���ق  ال���واق���ع 
الرو�سي  اجلي�س  يندحر  بينما  اأن��ه 
ال���ف���ا����س���ل ع�����ن �����س����رق الأرا�������س������ي 
الأ�سلحة  تبدو  املحتلة،  الأوكرانية 
النووية اأكر جاذبية. ل يرجع هذا 
النووية  الغارة  اأن  اإىل  الأمر كثرياً 
التكتيكية �ستكون فعالة �سد قوات 
يف  وا���س��ع  ب�سكل  منت�سرة  اأوك��ران��ي��ة 
باآمال  اأك��ر  الأم��ر  امليدان. يرتبط 
ال�سيا�سية  املوجات  توؤدي  اأن  بوتني 
ال�سادمة التي �ستطلقها انفجارات 
الغرب  ع����زم  حت��ط��ي��م  اإىل  ن���ووي���ة 

بدعم اأوكرانيا.
ي��ط��رح هذه  ب��وت��ني  اأن  ي���رى م��ي��د 
الأ�سئلة على نف�سه: هل تريد اأملانيا 
اأن تخ�سر برلني لإنقاذ كييف؟ هل 
للمخاطرة  م�ستعدون  الأمريكيون 
اأودي�سا  اإب��ق��اء  اأج��ل  م��ن  بنيويورك 
اإدارة  تواجه  الأثناء،  حرة؟ يف هذه 

بايدن  اإدارة  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  وا���س��ح��اً 
تفهم ما اخلطب الذي طراأ وكيف 
تقو�س  اأن  م�سابهة  لأخطاء  ميكن 
اليوم.  ال��دي��ب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ج��ه��وده��ا 
الإدارة  اأر����س���ل���ت  ق�����س��د،  دون  م���ن 
خالل  رو�سيا  اإىل  خمتلطة  ر�سائل 
املا�سي. من جهة، انفجرت  ال�ستاء 
على  للعمل  درام��ي��ة  ديبلوما�سية 
الغزو  على  وا�سع  غربي  رد  تن�سيق 
اإىل  الأوروب���ي���ون  وان�����س��م  املحتمل 
بفر�س  ب��ال��ت��ه��دي��د  الأم���ري���ك���ي���ني 
م�سوؤولو  ون�����س��ر  ق��ا���س��ي��ة.  ع��ق��وب��ات 
وح�سا�سة  ����س���ري���ة  وث����ائ����ق  ب����اي����دن 
ل��ل��غ��اي��ة ع���ن خ��ط��ط ب��وت��ني بطرق 
رو�سيا  بيانات  كبري  ب�سكل  قو�ست 
الر�سمية ودعايتها ال�سيا�سية. مثل 
ذلك �سابقة. �ساعدت تلك املعلومات 
الغرب  وح��دة  بناء  ال�ستخبارية يف 
مبواجهة هجوم رو�سي، وامل�سوؤولون 
بن�سب  حم���ق���ون  ب���اي���دن  اإدارة  يف 
الف�سل اإليهم يف هذه احلملة غري 

التقليدية لكن الفعالة.
�سناع  ب����ال����غ  ن���ف�������س���ه،  ال����وق����ت  يف 
خطري  ب�سكل  الأمريكية  ال�سيا�سة 
يف قدرة رو�سيا الع�سكرية وفطنتها. 
اأمر  بالغيوم،  مع تلبد �سماء كييف 
جميع  الأم���ري���ك���ي���ون  امل�������س���وؤول���ون 

اخل�سوع  ره��ي��ب��ة.  مع�سلة  ب��اي��دن 
�سيكون  ال����ن����ووي  ب���وت���ني  لب����ت����زاز 
ف����ع����اًل ج���ب���ان���اً م����ن ال����س���ر����س���اء 
ت�سامرلني  نفيل  عنه  �سيراجع 
و���س��ي��ف��ت��ح ال���ب���اب اأم�����ام امل���زي���د من 
البتزاز النووي. مع ذلك، اإن قيادة 
احللف الغربي نحو مواجهة نووية 
املخاطرة  ه��و  رو���س��ي��ا  م��ع  مفتوحة 
لفتادي  ك��ارث��ي��ة.  احل����روب  ب��اأك��ر 
ه���ذه ال��ب��دائ��ل غ��ري امل��ق��ب��ول��ة، على 
اإدارة بايدن ردع بوتني عن ا�ستخدام 
الأوكراين  النزاع  يف  نووية  اأ�سلحة 
دعم  توا�سل  ال��ذي  الوقت  يف  حتى 

اأوكرانيا يف معركة دحر الغزاة.

اأحد اإخفاقات 
ال�سيا�سة االأمريكية

اأ�سار ميد اإىل اأن الردع اأثر تعقيداً 
جهود  حت�سد  ومل  عليه  يبدو  مما 
جناحات  رو�سيا  ل��ردع  ب��اي��دن  اإدارة 
ف�����راي�����ر )�����س����ب����اط(،  ك�����ب�����رية. يف 
اإدارة  ت��ه��دي��دات  واب���ل  ب��وت��ني  فجر 
ل�سن  ودي���ب���ل���وم���ا����س���ي���ت���ه���ا  ب����اي����دن 
ك�����ان عدم  اأوك����ران����ي����ا.  احل������رب يف 
ردع الع��ت��داء ال��رو���س��ي واح���داً من 
ال�سيا�سة  يف  كلفة  الإخفاقات  اأك��ر 
لي�س  لكن  الأم��ري��ك��ي��ة.  اخل��ارج��ي��ة 

الأمريكيني  الديبلوما�سيني  كبار 
ال���ب���الد. وح��ث��وا احللفاء  مب���غ���ادرة 
نف�سه  الأم��������ر  ف���ع���ل  ع���ل���ى  اي�������س���اً 
فولودميري  على  ط��ائ��رة  وع��ر���س��وا 
ذلك  ي�سكل  مل  للهرب.  زيلين�سكي 
الرئي�س  اإن���ه���اء  م���ع  ردع.  ر���س��ال��ة 
ال��رو���س��ي اآخ���ر حت�����س��ريات��ه، خفف 
الغزو  بنجاح  الأم��ري��ك��ي  الع��ت��ق��اد 
بوتني.  ����س���اورت  رمب����ا  ���س��ك��وك  اأي 
ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، وم��ن��ذ طماأنت 
القوات  ب���اأن  ال��رو���س  ب��اي��دن  اإدارة 
الأمريكية لن تنخرط يف اأي حرب 
اأوكرانية، مل ي�سعر بوتني ب�سرورة 
اأمريكي  ع�سكري  رد  اأي  من  القلق 
فوري وقوي. �سيكون على الوليات 
اف�سل هذه  بعمل  تقوم  اأن  املتحدة 
الرئي�س  ردع  تتوقع  كانت  اإذا  امل��رة 
الأ�سلحة  ا���س��ت��خ��دام  ع��ن  ال��رو���س��ي 

النووية.

خوف من رد نووي
اأ����س���اف م��ي��د اأن ب��وت��ني ي����درك يف 
رو�سي  رد  م��ن  اخل���وف  اأن  الأ���س��ل 
�سيا�سة  يف  ط����وي����اًل  اأث�������ر  ن�������ووي 
لقد  وحلفائها.  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
اإمكانية  م����ن  وا����س���ن���ط���ن  خ��ف��ف��ت 
منظومات  اإىل  اأوك���ران���ي���ا  و����س���ول 

الرئا�سية يف الربازيل:

مل يقل جايري ب�ل�س�نارو كلمته االأخرية...!
موؤ�سرات تدل على اأن موجة اليمني املتطرف التي جاءت ببول�سونارو اإىل ال�سلطة قبل اأربع �سنوات رمبا مل تنح�سر

اآالف مهاجر فنزويلي يتجّمع�ن يف �سمال ك�ل�مبيا   10

هايتي تريد من اأمريكا وكندا قيادة ق�ة م�سلحة مل�اجهة الع�سابات 

•• بوغوتا-اأ ف ب

اآلف   10 عن  يقّل  ل  ما  اأّن  الكولومبية  ال�سلطات  اأعلنت 
طريقهم  يف  بنما  اإىل  ال��ع��ب��ور  ي��ح��اول��ون  فنزويلي  مهاجر 
�سمال  يف  بلدة  يف  عالقون  حالياً  هم  املّتحدة  ال��ولي��ات  اإىل 
املنطقة  الإن�����س��ان يف  ح��ق��وق  ع��ن  امل��داف��ع  وق���ال  كولومبيا. 
هم  امل��ه��اج��ري��ن  ه����وؤلء  اإّن  لل�سحفيني  مينكو  وي��ل��ف��ري��دو 
اورابا  على خليج  املطلة  البلدة  نيكوكلي،  عالقون يف  حالياً 
تقّلهم  ق��وارب  ينتظرون  اأّنهم  واأ�ساف  الكاريبي.  البحر  يف 
اإىل بلدة اأكاندي احلدودية والتي يعتزمون النطالق منها 
اجلبلية  داري��ان  غابة  لجتياز  باملخاطر  حمفوفة  رحلة  يف 
الكثيفة الواقعة بني �سمال كولومبيا وبنما. واأّكد مينكو اأّنه 
“مل تعد هناك تذاكر لركوب زوارق �سريعة” اإىل اأكاندي. 
غ��ري م�سبوق  ت��دّف��ق��اً  امل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه  اأ���س��اب��ي��ع ت�سهد  وم��ن��ذ 
ملهاجرين، غالبيتهم العظمى من فنزويال، يحلمون بعبور 

•• عوا�شم-رويرتز

ق���ال ���س��ف��ري ه��اي��ت��ي ل���دى ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اإن على 
ال��ولي��ات املتحدة وكندا ت��ويل زم��ام امل��ب��ادرة يف ت�سكيل 
قوة م�سلحة ملواجهة الع�سابات يف هايتي التي ت�سببت 
اإىل حمطة  الو�سول  اإن�سانية من خالل منع  اأزم��ة  يف 

وقود رئي�سية.
واقرح الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو جوتريي�س 
ت�سكيل “قوة تدخل �سريع” مل�ساعدة �سرطة هايتي على 
الت�سدي للع�سابات، دون اأن يقرح ن�سر هذه القوة من 
الآن  حتى  دول���ة  اأي  تعر�س  ومل  امل��ت��ح��دة.  الأمم  قبل 

توفري اأفراد لهذه القوة امل�سلحة.

املّتحدة.  ال��ولي��ات  اإىل  للو�سول  باأ�سرها  الو�سطى  اأمريكا 
 160.690 ومنذ مطلع العام عر غابة داريان اأكر من 
مهاجراً، بح�سب ما اأعلن وزير الداخلية البنمي خوان بينو 
الذي اأعرب عن �سدمته لهذا “التدفق الكبري من اجلنوب 

و�سمت الدول التي تنطلق منها هذه الهجرة«.
الأوىل  الثمانية  الأ�سهر  يف  امل�سّجل  املهاجرين  عدد  ويفوق 
م��ن ال��ع��ام اإج���م���ايل ع��دده��م امل�����س��ّج��ل ط���وال ال��ع��ام املا�سي 
امل�سّجل  العدد  كل  اأ�ساًل  فاق  وال��ذي  األ��ف مهاجر(   133(

خالل العقد الفائت.
و�سّجل �سهر اأيلول-�سبتمر لوحده عبور 48 األف مهاجر، 
ي��زي��د م��ن �سعوبة  ال���ذي  ال��ّرغ��م م��ن ف�سل الأم��ط��ار  على 
اجتياز الغابة. وبح�سب مينكو فاإّنه يف بلدة نيكوكلي البالغ 
 2500 “ي�سل يومياً حواىل  ن�سمة  األف   45 �سكانها  عدد 
اأربع  كل  حافلة   15 بواقع  فنزويليون،  غالبيتهم  مهاجر، 

�ساعات ُتنزل ركابها يف امليناء«.

نرى  اأن  “نتمنى  ال��ه��ات��ف  ع��ر  اإدم��ون��د  بوكيت  وق���ال 
زمام  ي��اأخ��ذون  وك��ن��دا  املتحدة  ال��ولي��ات  مثل  جرياننا 
تقدمي  اإىل  اإ����س���ارة  يف  ب�سرعة”،  وي��ت��ح��رك��ون  امل���ب���ادرة 

امل�ساعدة الأمنية.
موي�س  جوفينيل  الرئي�س  اغتيال  اإىل  م�سريا  واأ�ساف 
الوزراء.  لرئي�س  تهديد كبري حقا  “هناك   2021 يف 
اإذا مل يتم فعل اأي �سيء ب�سرعة، فهناك خطر تعر�س 

رئي�س دولة اآخر للقتل يف هايتي«.
وطلب رئي�س الوزراء اأرييل هرني الأ�سبوع املا�سي من 
متخ�س�سة”  م�سلحة  “قوة  ت��وف��ري  ال���دويل  املجتمع 
لل�سيطرة على الع�سابات التي تغلق حمطة وقود فارو 

منذ ال�سهر املا�سي.

هل تخاطر اأمريكا بني�ي�رك الإنقاذ اأودي�سا؟

ال�سلطات االإيرانية تعتقل خم�سة فرن�سين
•• باري�س-اأ ف ب

اأم�س  كولونا  كاثرين  الفرن�سية  اخلارجية  وزي��رة  اأعلنت 
الثالثاء اأّن خم�سة فرن�سيني باملجموع حمتجزون حالياً يف 
اإيران، بعدما كانت باري�س ل تعرف اإّل باأربعة اأ�سخا�س. 
بعد  “�ساأحتدث  اإن��ر  لفران�س  حديث  يف  كولونا  وق��ال��ت 
ظهر اليوم مع وزير اخلارجية الإيرانية ملطالبته جمدداً 
بالإفراج الفوري عن جميع مواطنينا املحتجزين يف اإيران. 

هناك خم�سة حالياً«.
وحتى الآن، اأفادت  واأ�سافت “يجب اأن نحمي جمتمعنا”. 
فرن�سا ر�سمياً عن احتجاز اأربعة من رعاياها يف اإيران، وهم 
الباحثة الفرن�سية الإيرانية فاريبا عادخلاه التي اعُتقلت 

يف حزيران-يونيو 2019 ثم ُحكم عليها بال�سجن خم�س 
بريري  وبنجامني  القومي،  الأم��ن  تقوي�س  بتهمة  �سنوات 
بال�سجن  عليه  وحكم   2020 اأيار-مايو  يف  اعُتقل  ال��ذي 
ثماين �سنوات وثمانية اأ�سهر بتهمة التج�س�س، اإ�سافة اإىل 
النقابيني �سي�سيل كوهلر وجاك باري�س اللذين اعتقال يف 

اأيار-مايو املا�سي.
توقيف  الأول-اأك��ت��وب��ر  ت�سرين  مطلع  يف  طهران  واأعلنت 
اإطار موجة الحتجاجات  اأجانب بينهم فرن�سي، يف  ت�سعة 
التي جتتاح البالد منذ وفاة مه�سا اأميني. ولكن باري�س مل 

توؤكد توقيف اأحد رعاياها.
ُق���ّدم على  امل��ا���س��ي مقطع فيديو  وب��ّث��ت ط��ه��ران الأ���س��ب��وع 
باري�س،  وج��اك  كوهلر  �سي�سيل  “اعرافات”  يحمل  اأن��ه 

اأدى اإىل رد فعل قا�ٍس من باري�س التي نّددت  الأمر الذي 
للمرة  م�سرية  الع���راف���ات  ل��ه��ذه  لئق”  غ��ري  ب�”تدبري 

الأوىل اإىل “رهائن دولة«.
الفرن�سيني  ال��ف��رن�����س��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  دع���ت  ك���ذل���ك، 
اأ���س��رع وقت  ال��ب��الد يف  “مغادرة  اإىل  اإي���ران  امل��وج��ودي��ن يف 
يعّر�سون  التي  التع�ّسفي  العتقال  ملخاطر  نظراً  ممكن، 
وُيحتجز حالياً يف اإيران اأكر من ع�سرين  اأنف�سهم لها”. 
���س��خ�����س��اً م���ن م��واط��ن��ي ال�����دول ال��غ��رب��ي��ة، م��ع��ظ��م��ه��م من 
مزدوجي اجلن�سية، ومن بينهم من حو�سر اأو بات جمراً 
على البقاء يف هذا البلد. وتدين املنظمات غري احلكومية 
�سيا�سة احتجاز رهائن  اأنه عبارة عن  الأم��ر، معترة  هذا 

لنتزاع تنازلت من القوى الأجنبية.

  قرا�سنة يهاجم�ن امل�اقع االإلكرتونية للمطارات االأمريكية 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

الرئي�سية لفرة وجيزة  الأمريكية  املطارات  تابعة لعدد من  اإلكرونية  تعطلت مواقع 
الثنني يف اأعقاب هجمات اإلكرونية حر�ست عليها جمموعة قر�سنة موالية لرو�سيا. 
املواقع اللكرونية  اأو ا�س(  )دي دي  “الهجمات املوزعة حلجب اخلدمة”  وا�ستهدفت 

ملطارات مدن اأتالنتا و�سيكاغو ولو�س اأجنل�س ونيويورك وفينيك�س و�سانت لوي�س.
وتعمل “الهجمات املوزعة حلجب اخلدمة” على اإغراق املواقع اللكرونية واخلوادمي 
بحركة خطاأ وارباكها مبا يوؤدي اىل اإ�سعاف وظائفها اأو تعطيلها كليا. وبداأت الهجمات 
على مواقع املطارات الأمريكية بعد اأن ن�سرت جماعة “كيل نت” )�سبكة اأقتل( للقر�سنة 
وطالت  مهاجمتها.  على  اأن�سارها  و�سجعت  امل�ستهدفة  باملواقع  قائمة  لرو�سيا  املوالية 
الهجمات اللكرونية املواقع التي تقدم اخلدمات للم�سافرين فقط ولي�س تلك املعنية 
بالعمليات. وقال مطار “هارت�سفيلد جاك�سون” يف مدينة اأتالنتا اإن موقعه “عاد للعمل 

بعد حادث يف وقت مبكر من �سباح اليوم جعله غري متاح للجمهور«.
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عربي ودويل

•• الفجر -خرية ال�شيباين
ال�سيني...  للرئي�س  الرئي�سية  امل�ساريع  اأحــد  اإنــه     
اأن متهد  املفرت�س  من  كان  التي  البناء هذه  مواقع  لكن 
الطريق لبلدان اجلنوب نحو االزدهار �سرعان ما حتولت 
يناير  يف  الو�سط.    الإمرباطورية  مالية  هاوية  اإىل 
كاأول  كينيا  ال�سيني  اخلارجية  وزيــر  اختار  املا�سي، 
معقل  يف  يي،  وانغ  اأعلن  العام.  هذا  له  خارجية  رحلة 
لالإ�سراف  خا�س  مبعوث  تعيني  عن  فريك”،  “ت�ساينا 
على حمادثات ال�سالم يف القرن االأفريقي )بينما تتهم 

ال�سني ببيع اأ�سلحة اإىل اإثيوبيا(.

احلزام والطريق يعرف �سعوبات يف افريقيا الرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ يلقي كلمة يف حفل افتتاح املوؤمتر الوزاري الثامن ملنتدى التعاون ال�سيني الأفريقي

ت�ستقطب القارة اأكرث من ن�سف املبالغ امل�سروفة

ال�سن -اأفريقيا: طرق احلرير اجلديدة مليئة باملزالق
م�سروع احلزام والطريق �سي�ستمر، الأنه �سمح لل�سني بالتحالف مع اجلنوب لعزل ال�سمال

اأربع  منذ  حجمها  تقل�س  ال�سني 
الأكر  ال��دول  حت�سل  مل  �سنوات. 
هذا  جديدة  قرو�س  على  �سعوبة، 
ال�ستثمارات  وان��خ��ف�����س��ت  ال���ع���ام. 
امل�ستفيدة  ال��ب��ل��دان  يف  اجل���دي���دة 
اإىل الن�سف تقريًبا،  من الرنامج 
 2018 117 مليار دولر يف  من 
العام  يف  دولر  مليون   59.5 اإىل 

املا�سي.
    لكن ل جمال لطّي ال�سفحة... 
�سمح  لأن����ه  ���س��ي�����س��ت��م��ر،  “امل�سروع 
ل���� ���س��ي ج���ني ب��ي��ن��غ ب��ال��ت��ح��ال��ف مع 
يالحظ  ال�سمال”،  لعزل  اجلنوب 
بيري  ج�������ان  ال�������س���ي���ن���ي���ات  ع�������امل 
انه  اىل  الإ����س���ارة  جت��در  كاب�ستان. 
من الوا�سح، اأن الدول املعنية متيل 
اإىل النحياز اإىل مواقف ال�سني يف 

الأمم املتحدة.
عن الك�سربي�س

ل��ك��ن زي����ارة وان���غ ي��ي ك��ان��ت تهدف 
احلرير  “طرق  اإح��ي��اء  اإىل  ��ا  اأي�����سً
اأنفا�سها  لفظت  التي  اجلديدة”، 
وجهت  ال��ت��ي  ك��وف��ي��د  اأزم����ة  ب�سبب 
�سربة لالقت�ساد ال�سيني، وجففت 
متويل هذا الرنامج الذي �سبق ان 
ا�ستثمرت فيه ال�سني 932 مليار 

دولر. .
 2013 ع��������ام  اإط�������الق�������ه  مت     
ال�سيني  ال��رئ��ي�����س  م���ن  مب����ب����ادرة 
 68 الآن  ويجمع  بينغ،  ج��ني  �سي 
القت�سادات  م��ن  معظمها  دول����ة، 

بنية حتتية  اقامة  بهدف  النا�سئة، 
عمالقة. يف اأبريل 2019، اجتمع 
حول  ب��ك��ني  يف  دول�����ة  رئ��ي�����س   37
“ال�سم  والطريق”،  “احلزام 
بينهم،  من   ، للم�سروع”  الر�سمي 
الرئي�س الكيني الذي جاء ل�ستالم 
دولر،  مليون   600 قيمته  قر�س 
�سركة  اإن���������س����اء  ع���ل���ى  وال���ت���وق���ي���ع 
الت�سالت العمالقة هواوي، ملركز 
التكنولوجية”  “املدينة  يف  بيانات 
اجلديدة يف كونزا ، وطريق �سريع 
27 كيلومًرا يخدم مطار  بطول 

•• عوا�شم-وكاالت:

نافذة مك�سورة ورجل ي�سرخ و�سالحه 
يومية  ظاهر عند خ�سره، وتهديدات 
النتخابات  من  �سهر  قبل   ... بالقتل 
امل�سرعون  يحذر  الأمريكية،  الن�سفية 
وامل�����س��وؤول��ون الن��ت��خ��اب��ي��ون م��ن جتدد 

اعمال العنف التي ت�ستهدفهم.
�سوزان  اجلمهورية  ال�سناتورة  ق��ال��ت 
كولينز يف اأوائل ت�سرين الأول-اأكتوبر 
يف اأحد اأعمدة �سحيفة نيويورك تاميز 

“لن اأفاجاأ اإذا قتل �سيناتور اأو نائب«.
وا�سافت امل�سوؤولة املنتخبة البالغة من 
العمر 69 عاًما بعد اأن ُحطمت نافذة 
“ما ك��ان يف  يف منزلها يف ولي���ة م��ني 
الأ�سل جمرد مكاملات هاتفية عدائية 
وعنف  ت���ه���دي���دات  اإىل  الآن  ي���رج���م 

حقيقي«.
اأي�سا،  م��ن��ه��ا  ع���ان���ى  ال�����س��غ��وط  ه����ذه 
النواب  جمل�س  ع�سو  كينزينغر،  اآدم 
ال�سابق  للرئي�س  املناه�س  الأم��ريك��ي 
مقتطفات  ن�سر  ال��ذي  ترامب،  دونالد 
تلقاها.  التي  التهديدات  من  �سوتية 
ان  امل��ا���س��ي،  ق��ال يف متوز/يوليو  وه��و 
�سد  عنف  اأعمال  بارتكاب  التهديدات 
الطبقة ال�سيا�سية قد زادت ب�سكل حاد 

يف ال�سنوات الأخرية«.
وي�سمع يف ر�سائل تهديد ن�سرها “نحن 
اأيها  و�سنالحقك  عائلتك  مكان  نعلم 
زوجتك  على  �سنقب�س   ... ...ال�سغري 

واأطفالك«.
ت�سريحات  م����ن  ق��ل��ي��ل��ة  اأي��������ام  ب���ع���د 
كينزينغر، كان على التقدمية املنتخبة 
ب���رام���ي���ال ج���اي���اب���ال الت�������س���ال برقم 
عندما وقف رجل   ”911“ الطوارئ 
اأمام منزلها عدة مرات مطلقا ال�ستائم 

وهو يحمل م�سد�ًسا على خ�سره.
وا���س��ط��رت ال��ن��ائ��ب��ة اجل��م��ه��وري��ة ليز 
م��ن��ه��ا حزبها  ت������راأ  ال���ت���ي  ت�����س��ي��ن��ي، 
حتقق  برملانية  جلنة  اإىل  لن�سمامها 
التخلي عن  اإىل  ت��رام��ب،  دون��ال��د  م��ع 

اال�ستثمارات تهيمن عليها رغبة ال�سن يف تر�سيخ
 نف�ذها الدويل، اأكرث من ك�نها احتياجات حقيقية

ت�ستقطب  ال�����������دويل.     ن����ريوب����ي 
اأف��ري��ق��ي��ا وح��ده��ا اأك���ر م��ن ن�سف 
املبالغ امل�سروفة يف هذا الرنامج. 
املقدمة:  يف  دول  ث����الث  وه���ن���اك 
حيث  وج��ي��ب��وت��ي،  واإث��ي��وب��ي��ا  كينيا 
حديدية  و�سكك  موانئ  متويل  مت 
وطرق اإىل حد كبري من قبل بكني، 
واأ�سهرها �سكة حديد تربط نريوبي 

مبومبا�سا منذ عام 2017.

التحالف مع اجلنوب
 لعزل ال�سمال

   لكن منذ البداية، واجه امل�سروع 
بع�س امل��اآزق. على الرغم من خلق 
العديد  ا�ستكى  وظيفة،  األ��ف   30
م�����ن ال���ك���ي���ن���ي���ني م�����ن ال����وظ����ائ����ف 
الهام�سية وذات الأجور املنخف�سة. 
تقدر  خ�سائر  ال��دول��ة  �سجلت  كما 
دولر  م��ل��ي��ون   200 م���ن  ب���اأك���ر 

    م��ا ي��ق��رب م��ن 60 ب��امل��ائ��ة من 
ق��رو���س ام��راط��وري��ة ال��و���س��ط يف 
املثقلة  ل��ل��ب��ل��دان  اخل����ارج مم��ل��وك��ة 
الكونغو  جمهورية  مثل  ب��ال��دي��ون 
اأو  ���س��ري��الن��ك��ا  اأو  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

لو�س. 
وي����الح����ظ حم���ل���ل���ون م����ن وك���ال���ة 
الت�سنيف فيت�س اأن “ال�ستثمارات 
ت��ه��ي��م��ن ع��ل��ي��ه��ا رغ���ب���ة ال�����س��ني يف 
اأك��ر من  ال��دويل،  تر�سيخ نفوذها 

كونها احتياجات حقيقية«.
   واإدراًك���ا منها ملخاطر روؤي��ة هذه 
ال���دول تتخلف ع��ن ال�����س��داد، ظلت 

املا�سية.  ال��ث��الث  ال�سنوات  خ��الل 
يف  ق�������س���ور  اأوج�������ه  ه���ن���اك  “كانت 
ال��ت��خ��ط��ي��ط وت��وق��ع��ات م��ف��رط��ة يف 
ال���ت���ف���اوؤل ل��ل��رب��ح��ي��ة، ن��اه��ي��ك عن 

تقديرات البناء املت�سخمة. 
   كل هذا، اإىل جانب كوفيد-19، 
ب�سكل  كينيا  ديون  ارتفاع  �ساهم يف 
ويل�سون  فيبي  يالحظ  خطري”، 
-اأن���دوه يف درا���س��ة ن�سرت م��ن قبل 
اخلارجية.  ال�سيا�سة  اأبحاث  معهد 
م��ل��ي��ار دولر   66 اإىل  ق��ف��زت  ف��ق��د 
مليارات   5 م��ق��اب��ل   2021 ع����ام 
قبل ع�سرين �سنة. ونتيجة لذلك، 

ميناء  يف  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
مع  ال��ع��الق��ات  وت��وت��رت  مومبا�سا. 
ال������ذي رف�س  ال��رئ��ي�����س��ي  امل����وؤج����ر 
لوج�ستيات  من�سة  متديد  منذئذ 

امليناء.
   ف�سل ك�سف عن ال�سعوبات التي 
مت��ر ب��ه��ا ط���رق احل��ري��ر اجلديدة 
دول  اأف��ق��ر  بع�س  ت�ستهدف  ال��ت��ي 
العامل واأقلها ا�ستقراًرا. دول وجدت 
نف�سا حما�سرة يف فخ الديون، مع 
على  ت�ستويل  ال�سني  روؤي���ة  خطر 
البنية التحتية التي مولتها وبنتها 

اإذا مل يتم �سداد القرو�س.

اأمم�����ت احل��ك��وم��ة ال��ك��ي��ن��ي��ة اخلط 
تكاليف  خل��ف�����س  امل���ا����س���ي  ال����ع����ام 
وتوقف  ال��ن�����س��ف.  اإىل  ال��ت�����س��غ��ي��ل 
م�������س���روع رب�����ط ك��ي��ن��ي��ا واأوغ�����ن�����دا 
ال�سودان  واإثيوبيا وجنوب  وروان��دا 

بال�سكك احلديدية.
   مل يعد الرئي�س اجل��دي��د، الذي 
ان��ت��خ��ب ال�����س��ه��ر امل���ا����س���ي، ي���ردد 
حملته  خ���الل  ب��ك��ني.  مهاجمة  يف 
النتخابية، وعد وليام روتو بطرد 
ي�سغلون وظائف  الذين  ال�سينيني 
ومبجرد  �سغلها.  للكينيني  ميكن 
ال�سركات  اح��ت��ك��ار  األ��غ��ى  ان��ت��خ��اب��ه، 

كبري  ان���ت���خ���اب���ي  جت���م���ع  اأي  ت��ن��ظ��ي��م 
تلقيها  ب�سبب  واي��وم��ن��غ،  ولي��ت��ه��ا  يف 

تهديدات بالقتل.
منظمي  يف  نق�سا  ال��ب��الد  ت��واج��ه  ق��د 
الن����ت����خ����اب����ات خ�������الل الن����ت����خ����اب����ات 
الت�سريعية يف ت�سرين الثاين-نوفمر، 
ط���امل���ا ا����س���ت���م���روا يف ت��ل��ق��ي م��ث��ل هذه 
ال��ت��ه��دي��دات، ك��م��ا ح���ذر ك��ي��م وامي����ان، 
رئي�س اأمن النتخابات يف وكالة الأمن 
يف  التحتية  البنية  واأم���ن  ال�سيراين 

اأيلول/�سبتمر.

ملي�سيات اليمني املتطرف
اأع������م������ال ال����ع����ن����ف �����س����د امل���������س����وؤول����ني 
املنتخبني لي�ست جديدة.  الأمريكيني 
 ،2011 ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر  ف��ف��ي ك��ان��ون 
غيفوردز  غابي  الدميوقراطية  ك��ادت 
يف  بر�سا�سة  اإ���س��اب��ت��ه��ا  ب��ع��د  تقتل  ان 
ال����راأ�����س م���ن م�����س��اف��ة ق��ري��ب��ة خالل 

اجتماع مع مواطنني يف توك�سون.

لكن العديد من اخلراء يتفقون على 
اأن ازدياد هذه التهديدات مرتبط ب�سكل 
مبا�سر بو�سول ترامب اإىل ال�سلطة يف 
كانون الثاين-يناير 2017. وبح�سب 
�سرطة العا�سمة، امل�سوؤولة عن حماية 
اأع�����س��اء ال��ك��ون��غ��ر���س امل��ن��ت��خ��ب��ني، فقد 
�سدهم  املوجهة  التهديدات  ت�ساعفت 
اجلمهوري،  امل��ل��ي��اردي��ر  تن�سيب  منذ 
عام  يف  تهديًدا   3939 من  وارتفعت 
عام  يف  ت��ه��دي��ًدا   9625 اإىل   2017

.2021
كامبل  ك.  الأم����ن����ي  اخل���ب���ري  وق������ال 
“اأعتقد اأننا �سن�ستمر يف روؤية زيادة يف 
املنتخبني  امل�سوؤولني  �سد  التهديدات 
امل�����س��ت��وي��ات، وك��ذل��ك �سد  ع��ل��ى جميع 

م�سوؤويل النتخابات«.
خا�س  ب�سكل  قلقه  ع��ن  كامبل  وع��ر 
اجلماعات  ت�سنها  التي  الهجمات  من 
اليمينية املتطرفة، مبا يف ذلك جماعة 
الق�سم(  )ح���ف���ظ���ة  كيرز”  “اأوث 

اأع�سائها  م��ن  ال��ع��دي��د  يخ�سع  ال��ت��ي 
ل��ل��م��ح��اك��م��ة ب��ت��ه��م��ة ال��ت��ح��ري�����س على 
مبنى  ملهاجمة  ال�سالح  وحمل  الفتنة 
اإبقاء ترامب على  اأجل  الكابيتول من 
كانون  من  ال�ساد�س  يف  ال�سلطة  راأ���س 

الثاين-يناير 2021.
خالل ذلك اليوم ال�ستوي البارد، ن�سر 
ال�سابق  ال��رئ��ي�����س  اأن�����س��ار  م��ن  الآلف 
الفو�سى يف عا�سمة الوليات املتحدة، 
على  املنتخبني  امل�����س��وؤول��ني  اأج���ر  م��ا 
زاحفني  ال��ن��واب  اإخ��الء مبنى جمل�س 

وهم ي�سعون اأقنعة الغاز.
ال�سيا�سية رايت�سل  لكن وفقا للخبرية 
انتخابات  م��و���س��م  ف�����اإن  ك��الي��ن��ف��ي��ل��د، 
2020 الذي تواجه خالله جو بايدن 
منعطًفا  اأي�سا  مثل  ت��رام��ب،  ودون��ال��د 
“قبول  اإىل  اجلمهوريني  بع�س  دف��ع 

العنف كاأداة �سيا�سية«.
الن���ت���خ���اب���ي���ة  احل����م����ل����ة  خ�������س���م  ويف 
لالنتخابات الن�سفية، ميكن مالحظة 

ذل�����ك ب�����س��ك��ل خ���ا����س يف الإع�����الن�����ات 
ووفقا  املر�سحني.  لبع�س  النتخابية 
العمل  �سندوق  مركز  اأج���راه  لتحليل 
 104 ف�������اإن  ال���ت���ق���دم���ي الأم������ريك������ي 
اإعالنات على الأقل مت بثها هذا العام 
اأو  مب�سد�س  حمافظا  مر�سحا  تظهر 

بندقية هجومية.
ي�ستمتع  الإع���الن���ات،  ه��ذه  بع�س  ويف 
بتوجيه  اجل���م���ه���وري���ون  امل���ر����س���ح���ون 
ال�����س��الح ب��اجت��اه ���س��ور اأو دم���ى متثل 
حتى  اأو  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  خ�����س��وم��ه��م 
رايت�سل  وح��ذرت  ب��اي��دن.  الرئي�س جو 
خالل  اأ���س��ه��ر  ب�سعة  قبل  كالينفيلد 
الكونغر�س  اأم�������ام  ا����س���ت���م���اع  ج��ل�����س��ة 
الأف����راد  غ��ال��ب��ي��ة  “اليوم،  الأم���ريك���ي 
�سيا�سي  عنف  اأعمال  يرتكبون  الذين 
ر�سميا  ي��ن��ت��م��ون  ل  م��ن��ظ��م  اأو  ع��ف��وي 
وا�سافت  متطرفة«.  جماعة  اأي  اإىل 
اأ�سبحت املعتقدات  “على العك�س فقد 

والأن�سطة العنيفة اأمرا �سائعا«.

زيادة يف التهديدات �سد امل�سوؤولني املنتخبني على جميع امل�ستويات

العنف ال�سيا�سي يفر�س نف�سه على االنتخابات الن�سفية االأمريكية

ال�سن تكثف اإجراءات مكافحة ك�رونا يف املدن الكربى
•• بكني-رويرتز

اأخرى، بينها �سنت�سن  كثفت �سنغهاي ومدن �سينية كبرية 
و�سيان، الفحو�س لك�سف حالت الإ�سابة بفريو�س كورونا، 
اأغلقت  اإذ  اأ�سبوعا،  مع زيادة الإ�سابات بعد عطلة ا�ستمرت 
الرفيهية  والأم���اك���ن  امل���دار����س  املحلية  ال�سلطات  بع�س 

واملواقع ال�سياحية على عجل.
و���س��ج��ل��ت الإ����س���اب���ات ه���ذا الأ����س���ب���وع اأع���ل���ى م�����س��ت��وى منذ 
ال�سفر  زي���ادة  بعد  الأع����داد  ارت��ف��اع  وج���اءت  اآب،  اأغ�سط�س 
وقت  يف  الذهبي”  “الأ�سبوع  الوطني  العيد  خالل  املحلي 

�سابق هذا ال�سهر.
و�سجلت ال�سلطات 2089 اإ�سابة حملية جديدة يف العا�سر 
من اأكتوبر ت�سرين الأول، وهي اأعلى ح�سيلة يف يوم واحد 
احل���الت  م��ع��ظ��م  ت�سجيل  وم���ع  اآب.  اأغ�����س��ط�����س   20 م��ن��ذ 
املناظر  ذات  امل��واق��ع  ذل��ك  يف  مب��ا  ال�سياحية،  ال��وج��ه��ات  يف 
اخلالبة يف املنطقة ال�سمالية من منغوليا الداخلية، بداأت 

املدن الكرى ت�سجيل مزيد من الإ�سابات هذا الأ�سبوع.
عدد  يبلغ  التي  لل�سني،  املالية  العا�سمة  �سنغهاي،  �سجلت 
يف  جديدة  حملية  اإ�سابة   28 ن�سمة،  مليون   25 �سكانها 
الرابع الذي  اليوم  الأول، وهو  اأكتوبر ت�سرين  العا�سر من 

ي�سهد ت�سجيل ع�سر اإ�سابات فاأكر.
الإغالق  تكرار  جتنب  على  حتر�س  التي  �سنغهاي،  وقالت 
اأبريل  يف  فر�سته  ال���ذي  نف�سيا  وامل���روع  اقت�ساديا  امل��دم��ر 
اإن جميع  اأم�س الثنني  اأي��ار، يف وقت متاأخر  ني�سان ومايو 
مقاطعاتها ال�ستة ع�سر �ستجري اختبارات روتينية مرتني 

ت�سرين  نوفمر  من  العا�سر  حتى  الأ�سبوع  يف  الأق��ل  على 
ال���ث���اين. وي��ع��د ه���ذا ت��ع��زي��زا ل����الإج����راءات م��ق��ارن��ة بنظام 
الفحو�س مرة واحدة يف الأ�سبوع املطبق بعد رفع الإغالق 
اإجراءات  اأي�سا تعزيز  اإنه ينبغي  ال�سلطات  ال�سابق. وقالت 
اأماكن  يف  الفحو�س  واإج���راء  الوافدين  امل�سافرين  فح�س 

مثل الفنادق.
بداأت 36 مدينة �سينية تنفذ درجات خمتلفة من الإغالق 
اأو اإجراءات ال�سيطرة من العا�سر من اأكتوبر ت�سرين الأول، 
ارتفاعا من  196.9 مليون ن�سمة،  وهو ما ي�سمل حوايل 
179.7 مليون يف الأ�سبوع ال�سابق، وفقا ملجموعة نومورا 

للخدمات املالية.
حيث  ال�����س��ني،  بجنوب  التكنولوجيا  م��رك��ز  �سنت�سن،  ويف 
�سديد  اأوميكرون”  “بي.اإف.7  الفرعي  املتحور  ر�سد  مت 
العدوى يف الآون��ة الأخ��رية، ارتفعت الإ�سابات املحلية اإىل 
اأكر من ثالثة اأمثال لت�سل اإىل 33 حالة يف العا�سر من 

اأكتوبر ت�سرين الأول مقارنة باليوم ال�سابق.
 18 �سكانها  ع��دد  يبلغ  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة  يف  ال�سلطات  وق��ال��ت 
�سيخ�سعون  ال��واف��دي��ن  اإن  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  ن�سمة  مليون 

لثالثة اختبارات على مدار ثالثة اأيام.
ويف مدينة �سيان �سمال غرب البالد، والتي �سجلت ما يزيد 
العا�سر  اإىل  الأول  م��ن  ال��ف��رة  يف  اإ���س��اب��ة  مئة  على  قليال 
الف�سول  ال�سلطات فجاأة  الأول، علقت  ت�سرين  اأكتوبر  من 
اليوم  الن��رن��ت  عر  التعليم  ت�ستخدم  ل  التي  الدرا�سية 
الثالثاء واأغلقت العديد من الأماكن العامة، مبا يف ذلك 

متحف ترياكوتا احلربي ال�سهري.

دولة فقرية بحاجة ما�سة اإىل تخفيف عبء الدي�ن   54 •• جنيف-اأ ف ب

تركت الأزمات العاملية املتتالية 54 دولة - ت�سم اأكر من ن�سف اأفقر �سّكان 
العامل يف حاجة ما�سة لتخفيف الديون، ح�سبما اأعلنت الأمم املتحدة الثالثاء. 
وحذر برنامج الأمم املتحدة الإمنائي )UNDP( يف تقرير جديد من اأّن 
ع�سرات الدول النامية تواجه اأزمة ديون تتفاقم ب�سرعة، م�سرياً اإىل “خماطر 

وخيمة للتقاع�س عن العمل«.
واأو�سح الرنامج اأنه من دون التخفيف الفوري لعبء الديون، فاإّن 54 دولة 
على الأقل �ست�سهد ارتفاعاً يف م�ستويات الفقر، م�سيفاً اأّن “ال�ستثمارات التي 
من  والتخفيف  املناخ  )تغرّي(  مع  التكّيف  اإط��ار  يف  اإليها  ما�سة  حاجة  توجد 
حّدته لن حتدث«. و�سّلط تقرير الوكالة الذي ُن�سر قبل اجتماعات �سندوق 
النقد الدويل والبنك الدويل ووزراء مالية جمموعة الع�سرين يف وا�سنطن، 
اإج��راءات �سريعة. وقال رئي�س برنامج الأمم  ال�سوء على احلاجة اإىل اتخاذ 
من  الرغم  على  اإّن��ه  جنيف،  يف  لل�سحافيني  �ستايرن  اأكيم  الإمن��ائ��ي  املتحدة 
تتزايد«.  واملخاطر  الآن،  حتى  يذكر  �سيء  يحدث  “مل  املتكّررة  التحذيرات 

را�سخة يف  اإمنائية  اأزم��ة  اإىل  الأزم��ة تتفاقم وتهّدد بالنتقال  “هذه  واأ�ساف 
ع�سرات البلدان يف جميع اأنحاء العامل«.

وتواجه البلدان الفقرية املثقلة بالديون �سغوطاً اقت�سادية، فيما يجد عدد 
كبري منها اأنه من امل�ستحيل �سداد ديونه اأو احل�سول على متويل جديد.

ب�سرعة  تتغرّي  ال�سوق  “ظروف  اأّن  اإىل  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  اأ�سار 
حيث يوؤدي النكما�س املايل والنقدي املتزامن والنمو )القت�سادي( املنخف�س 

اإىل تاأجيج التقّلبات يف جميع اأنحاء العامل«.
يف  تختمر  كانت  ال��دي��ون  م�ساكل  اإّن  املتحدة  ل��الأمم  التابعة  الوكالة  وقالت 
العديد من البلدان املت�سّررة قبل وقت طويل من انت�سار جائحة كوفيد-19. 
با�ستمرار،  للديون  ال�سريع  الراكم  اأهمية  من  التقليل  يتّم  “كان  واأ�سافت 
على مدى العقد املا�سي«. ويف هذه الأثناء، انتهت مهلة جتميد �سداد الديون 
الإطار  مب��وج��ب  امل��ف��او���س��ات  اأّن  كما  ال��ع��بء.  لتخفيف  كوفيد  اأزم���ة  خ��الل 

امل�سرك ملجموعة الع�سرين والتي بداأت اأثناء الوباء مل�ساعدة البلدان املثقلة 
بالديون على اإيجاد م�سار لإعادة هيكلة التزاماتها، ت�سري بخطى بطيئة.

ووفقاً للبيانات املتاحة، فقد راكمت 46 من اأ�سل 54 دولة ديوناً عاّمة بلغت 
بالإجمال 782 مليار دولر يف العام 2020، ح�سبما اأفاد التقرير.

ومتثل الأرجنتني واأوكرانيا وفنزويال وحدها اأكر من ثلث هذا املبلغ.
ويتدهور الو�سع ب�سرعة مع ا�ستبعاد 19 دولة نامية الآن من �سوق الإقرا�س 

- اأي اأكر بع�سر دول مّما كانت عليه يف بداية العام.
املتحدة  الأمم  برنامج  القت�ساد يف  غ��راي مولينا كبري خ��راء  وق��ال ج��ورج 
الأثناء  ه��ذه  يف  �سهدت  النامية  القت�سادات  ثلث  اإّن  لل�سحافيني  الإمن��ائ��ي 
اأو  كبرية  “خماطرة  اأن��ه��ا  على  الت�سنيف  وك���الت  قبل  م��ن  ديونها  ت�سنيف 
ال��دول الأك��ر عر�سة  اأن  اإىل  ال�سداد«. واأ�سار  اأو تخّلف عن  تخمينية للغاية 
اأّن  اأو�سح  كذلك،  وزامبيا.  وت�ساد  وتون�س  وباك�ستان  �سريالنكا  هي  للخطر 

الدائنني من القطاع اخلا�س كانوا حتى الآن العقبة الأكر اأمام امل�سي قدماً 
اأن  اأّن ظروف ال�سوق احلالية ميكن  اإعادة الهيكلة املطلوبة. ولكنه اعتر  يف 
متّهد الطريق ل�سفقة ديون، يف الوقت الذي يرى فيه الدائنون من القطاع 

اخلا�س اأن قيمة اأر�سدتهم تنخف�س بن�سبة ت�سل اإىل 60 يف املئة.
للدولر،  �سنتاً   40 عند  النا�سئة  الأ�سواق  �سندات  ت��داول  يتّم  “عندما  وق��ال 

ي�سبح الدائنون من القطاع اخلا�س فجاأة اأكر انفتاحاً على التفاو�س«.
القبول  ميكن  حيث  مفاو�سات  اإىل  الن�سمام  ه��ي  الآن  “احلوافز  واأ���س��اف 
على  �سنتاً  و30  ال��دولر  على  �سنتاً  و15  ال��دولر  على  �سنتاً   20 بتخفي�س 
الدولر«. لكن غراي مولينا اعرف باأّن عدد الدائنني الراغبني لي�س كافياً 

ل اإىل اتفاق لتخفيف عبء الديون، الأمر الذي ت�ستّد احلاجة اإليه. للتو�سّ
من  املالية  ال�سمانات  ه��ي  اللحظة  ه��ذه  يف  امل��ف��ق��ودة  “املكّونات  اأّن  واأو���س��ح 

احلكومات الدائنة الرئي�سية لإبرام �سفقة«.
من جهته، اأعرب �ستايرن، الذي كان قد حّذر م��راراً من الأزم��ة، عن اأمله يف 
امل�سركة  امل�سلحة  الت�سّرف �سيكون يف  اأّن  اأخ��رياً  ال��دويل  املجتمع  ي��درك  اأن 

للجميع.
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املال والأعمال

وزيرة البيئة امل�سرية لـ  »وام« : 

»ك�ب 27 و 28« ي�ستكمالن الدور الريادي مل�سر واالإمارات يف التنمية امل�ستدامة

البنك التجاري الدويل اأول بنك يف العامل يق�م بت�ظيف ف�ري عرب امليتافري�س

•• القاهرة-وام:

وزيرة  ف����وؤاد،  يا�سمني  م��ع��ايل  اأك����دت 
ال��ب��ي��ئ��ة امل�����س��ري��ة وامل��ن�����س��ق ال�����وزاري 
 ،”27 “كوب  املناخ  موؤمتر  ومبعوث 
اأن موؤمتري املناخ “كوب 27 و28”، 
ال����ري����ادي مل�سر  ال������دور  ي�����س��ت��ك��م��الن 
التنمية  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف  والإم���������ارات 
للبيئة  ال�سديقة  والتنمية  امل�ستدامة 
ل�سالح  تعمل  التي  والتكنولوجيات 

الأجيال القادمة.
احلالية  ال����دورة  معاليها،  وو���س��ف��ت 
�ستنطلق  وال���ت���ي   ”27 “كوب  م���ن 
املقبل،  ن��وف��م��ر  يف  ال�����س��ي��خ  ���س��رم  يف 
تنفيذية  متكاملة  �ساملة  دورة  باأنها 
اإن�������س���ان���ي���ة، م���ع���رب���ة ع����ن اع���ت���زازه���ا 
على  الإم��ارات��ي��ة  امل�سرية  بال�سراكة 
يف   - معاليها  وق��ال��ت  امل�ستويات.  ك��ل 
حوار خا�س مع وكالة اأنباء الإمارات 
مل�سر  ح���ان  ق��د  ال��وق��ت  اإن   - “وام” 
�سياغة  كيفية  ل��ت��ق��دمي  والإم������ارات، 
ج���ه���ود ال��ع��م��ل امل��ن��اخ��ي م����رة اأخ����رى 
ل�سالح العامل، موؤكدة اأن عقد موؤمتر 
م�سرية  اأر������س  ع��ل��ى   2022 امل���ن���اخ 
الإم���ارات،  2023 يف  املناخ  وم��وؤمت��ر 
�سيغري من الدور ال�سراتيجي الذي 
العربية يف  املجموعة  تلعبه  اأن  ميكن 
م�ستوى  على  املناخي  التغري  ق�سية 
والوظائف  ال�ستثمارية  ال�����س��راك��ات 
التكنولوجيا  ون����ق����ل  اخل�����������س�����راء 
وت��وط��ي��ن��ه��ا، وحت��ق��ي��ق ال��ت�����س��ال��ح بني 

البيئة والتنمية.

وفيما يلي ن�س احلوار...
�س 1 - ما اأبرز مالمح 

ا�ستعدادات م�سر ال�ست�سافة 
»cop-27«؟

ج 1 - ت�ست�سيف م�سر يف مدينة �سرم 
ال�����س��ي��خ خ���الل ال��ف��رة م��ن 6 - 18 
 27 ال����  ال��ن�����س��خ��ة   ،2022 ن��وف��م��ر 
امل��ن��اخ باهتمام كبري من  م��ن م��وؤمت��ر 
مت  حيث  ال�سيا�سية،  والقيادة  الدولة 
ت�سكيل جلنة عليا يف نوفمر 2021 
مدبويل  م�سطفى  الدكتور  برئا�سة 
وع�سوية  امل�����س��ري  ال�������وزراء  رئ��ي�����س 
الوزراء، وذلك عقب الإعالن عن فوز 
ال��دورة من موؤمتر  با�ست�سافة  م�سر 
اللجنة  اأن  م��و���س��ح��ة  الأط���������������راف، 

دول  ب��ني  ت��ف��رق��ة  دون  بيئية  ك����وارث 
املنطقة  و�ست�سهد  ون��ام��ي��ة،  متقدمة 
اخل�سراء فعاليات مماثلة للفعاليات 
جديد  ج��ان��ب  اإدخ����ال  ومت  الر�سمية، 
امل���ن���اخ���ي خا�س  ال��ت��غ��ري  م���وؤمت���ر  يف 
ب���ال���ف���ن وامل���و����س���ي���ق���ى والأزي����������اء عر 
برنامج متكامل على م�سرح باملنطقة 
واملو�سيقيني  ل��ل��ف��ن��ان��ني  اخل�������س���راء 

وم�سممي الأزياء.

�س 4 - ماذا عن روؤية الدولة 
امل�سرية لدور ال�سباب عامليًا 

واملبادرات الداعمة لتوظيف 
قدرات واإمكانات ال�سباب؟

ج 4 - اإن فخامة عبدالفتاح ال�سي�سي 
رئي�س جمهورية م�سر العربية اأطلق 
مبادرات عديدة يف مقدمتها منتدى 
ال�سباب  ي�سكل  ح��ي��ث  ال��ع��امل  ���س��ب��اب 
التنمية،  وت��رية  لت�سريع  مهما  ج��زءا 
دورت��ه يف  املنتدى خ�س�س يف  اأن  كما 
يناير املا�سي جل�سة لل�سباب وروؤيتهم 
املناخي  ال��ت��غ��ري  م��واج��ه��ة  ك��ي��ف��ي��ة  يف 
وا�ستعرا�س م�ساريعهم يف هذا القطاع 
ال��ط��اق��ة اجلديدة  م�����س��روع��ات  م��ث��ل 
واملتجددة كالألواح ال�سم�سية واأنظمة 
الزراعة،  يف  وم�����س��اري��ع  اإل��ك��رون��ي��ة، 
يقلل  م��ا  اخل�سراء  الأبنية  و�سناعة 

النبعاثات.
لدينا   »cop-27« م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
م����وؤمت����ر ل��ل�����س��ب��اب ق���ب���ل الن����ط����الق 
الفعلي ملوؤمتر املناخ وذلك ل�ستعرا�س 
الأفكار اخلا�سة بالتنفيذ، اإ�سافة اإىل 
منبثقة  وه��ي  “اليونبو”  جمموعة 
ع��ن امل�����س��ار ال��ر���س��م��ي لت��ف��اق��ي��ة املناخ 
ونعمل معهم يف ور�س عمل منذ يناير 
اخلا�سة  الأف����ك����ار  ل��ت��ق��دمي  امل��ا���س��ي 
ب��ال��ت��ن��ف��ي��ذ، واأم�����ا اجل����زء الأخ�����ري هو 
يف  وذل��ك  ال�سباب  جت��ارب  ا�ستعرا�س 
نوفمر، ف�ساًل   17 “يوم احللول” 
لتجارب  خ��ا���س��ة  منطقة  ت��وف��ري  ع��ن 
ال�سباب يف املنطقة اخل�سراء، وكذلك 
عر�س جمموعة من الأفكار يف �سورة 
تفا�سيل معرو�سة يف املنطقة الزرقاء 
ا�ستخدام  اإع��������ادة  ك��ي��ف��ي��ة  وت��ك�����س��ف 
الوطني،  امل�����س��ت��وى  وع��ل��ى  امل��خ��ل��ف��ات. 
ت�ساعد  م�����ب�����ادرة  م����ن  اأك������ر  ل���دي���ن���ا 
ال�����س��ب��اب ع��ل��ى ف��ت��ح م�����س��اري��ع �سغرية 
وم��ت��و���س��ط��ة يف جم���ال احل��ف��اظ على 

ت��وف��ري احللول،  ع��ل��ى  ق������ادرون  اأن���ن���ا 
فعلى �سبيل املثال يواجه العامل حالياً 
و�سنتحدث  ال��ط��اق��ة،  اأم��ن  يف  م�سكلة 
التدريجي  الن��ت��ق��ال  ع��ن  امل��وؤمت��ر  يف 
واملتجددة  اجل���دي���دة  ال��ط��اق��ة  ن��ح��و 
التكنولوجيا  م��ن  اأن��واع��ا  يتطلب  م��ا 
الطاقة  اإىل  للتحول  النامية  للدول 
اجلديدة واملتجددة مع خطط متكن 
الدول من ذلك النتقال، دون التاأثري 
التنمية، وكذلك مواجهة  م�سار  على 
حما�سيل  اإن���ت���اج  ع��ر  ال���غ���ذاء  نق�س 
املرتفعة  احل������رارة  درج������ات  ت��ت��ح��م��ل 
للبحث  ف��ر���س��ة  وه���ي  املنخف�سة  اأو 
يف  للم�ساركة  والتكنولوجيا  العلمي 

مواجهة هذا التحدي.
ال��ت��ح��دي��ات ق���د ت��ك��ون ف��ر���س��ة جيدة 
للمجتمع الدويل للتكاتف مرة اأخرى 
وحتقيق الت�سامن الإن�ساين ملواجهة 
تلك التحديات، حيث و�سعت الرئا�سة 
يف  الإن�سانية  الحتياجات  امل�سرية، 
 »cop-27»�ل الإع����داد  عملية  قلب 
مع ا�ستعرا�س تطبيقات التنفيذ، ومت 
اأولها  اأج���زاء،   3 اإىل  امل��وؤمت��ر  تق�سيم 
وجزء  والتو�سيات،  التفاو�س  متابعة 
امل�سرية،  ال��رئ��ا���س��ة  ب��رن��ام��ج  خ��ا���س 
الأهمية  ذات  م��و���س��وع��ات  ويت�سمن 
“اأيام  ع����ن����وان  حت���م���ل  الإن�������س���ان���ي���ة 
والتكيف،  الزراعة  ومنها:  املوؤمتر”، 
الأوىل  للمرة  وذلك  واملياه،  والطاقة 
يف تاريخ موؤمتر املناخ، بالإ�سافة اإىل 
واملجتمع  وامل��راأة،  البيولوجي،  التنوع 
تخدم  ق�سايا  وال�سباب، وهي  امل��دين، 
اجلهود الدولية للت�سدي لآثار املناخ 

وخدمة الأجيال القادمة.
وت�����س��م��ل ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات ع�����دداً من 
مبادرة  م��ن��ه��ا:  ال���دول���ي���ة  امل�����ب�����ادرات 
ونظام  واملياه  الغذاء،  ونظم  الزراعة 
العامل،  م�ستوى  على  املبكر  الإن����ذار 
وال���ت���ن���وع ال���ب���ي���ول���وج���ي واحل����ي����اة يف 
ال����ب����ح����ار، وك���ي���ف���ي���ة احل�����ف�����اظ على 
ال��ك��ائ��ن��ات ال��ب��ح��ري��ة، وم���ب���ادرة ف�سل 
املخلفات يف اأفريقيا و�سول اإىل ن�سبة 
2050 حيث �ستوفر  %50 بحلول 
ف��ر���س ع��م��ل وخف�سا  امل����ب����ادرة  ت��ل��ك 
ل��الن��ب��ع��اث��ات وحت��وي��ل ال��ت��ح��دي اإىل 
الثالث  ال�����س��ق  اأم���ا  للتنمية.  ف��ر���س��ة 
يقت�سر  ول  ال�سمول  فهو  للموؤمتر 
ي�سهد  فالعامل  فقط  احلكومات  على 

ال�����وزراء امل�����س��ري وع���دد م��ن ال����وزراء 
وبلدية ال�سارقة وجمموعة بيئة.

و���س��ي��ع��م��ل ه����ذا ال��ت��ح��ال��ف ع��ل��ى رفع 
م�������س���ت���وى ال���ن���ظ���اف���ة وال����س���ت���دام���ة 
والرت���ق���اء مب�����س��ت��وى اخل���دم���ات عر 
املعايري  اأع��ل��ى  م��ن  جمموعة  تطبيق 
التقنيات  ت�����س��خ��ري  م��ن��ه��ا  ال���ع���امل���ي���ة 
واإعادة  النفايات  جمع  عمليات  �سمن 
ال���ت���دوي���ر، وذل�����ك مب���ا ي��ن�����س��ج��م مع 
اآمالها  ويحقق  البيئية  م�سر  خطط 
ال�سارة  الن��ب��ع��اث��ات  اآث���ار  معاجلة  يف 

ويعزز القت�ساد الدائري.

�س 2 - ما اأهمية الدورة احلالية 
لـ »cop-27« خا�سة مع وجود 
متغريات جيو�سيا�سية وت�ساعد 

التغري املناخي؟
من  ك��ث��ري  ف��ي��ه   2022 ع����ام   -  2 ج 
القت�سادية،  الأزم��ة  منها  التحديات 
وت����وف����ري ال���ط���اق���ة، ون���ق�������س ح�����اد يف 
ال���غ���ذاء، وت��ع��ط��ل ���س��ال���س��ل الإم�����داد، 
ون����راه����ا حت����دي����ات ت��دف��ع��ن��ا ل���زي���ادة 
ال��ت��اأك��د م��ن الوفاء  وت��رية العمل م��ع 
ب���الل���ت���زام���ات م���ن ك���اف���ة الأط������راف 
يف  و�سعها  مت  التي  املالية  للتعهدات 
مو�سوعات  يف  خا�سة   »cop-26«
التكيف، وم�ساعفة التمويل، وكيفية 
حتقيق ذلك مع بوادر اأزمة اقت�سادية 
عاملية، والتزامات اأخرى خا�سة برفع 
ال���ط���م���وح وحت����دي����ث خ���ط���ط خف�س 
العمل  ب���وت���رية  ل��ل��دف��ع  الن���ب���ع���اث���ات 
املناخي، ويتطلب هذا التحدي جهدا 
من كافة الأطراف، وجناح موؤمترات 
املناخ تعتمد يف الأ�سا�س على التوافق 
بني كافة الأط��راف “الدول املتقدمة 
مت  م����ا  حت���ق���ي���ق  وب������ني  والنامية” 
ال�سابق وهو  املوؤمتر  التوافق عليه يف 

حتدي لنا جميعاً.
الدورة  امل�سرية  الدولة  و�سعت  لقد 
احلالية من«cop-27« حتت م�سمى 
معناه  والتنفيذ  التنفيذ”،  “موؤمتر 
واإمنا  ف��ق��ط  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ع��ه��دات  لي�س 
الكوكب  مل�سلحة  ي��ع��ود  مب��ا  التنفيذ 
والأجيال القادمة دون تفرقة ما بني 

دول نامية واأخرى متقدمة.
�س 3 - ما هو مفهوم 

م�سطلح موؤمتر “التنفيذ”؟
التنفيذ”  ب�”موؤمتر  نق�سد   -  3 ج 

تت�سمن وزارة اخلارجية ب�سفة معايل 
املوؤمتر،  رئ��ي�����س  اخل��ارج��ي��ة  وزي�����������������ر 
البيئة  وزي����رة  ب�سفة  البيئة  ووزارة 
املن�سق الوزاري ومبعوث املوؤمتر. كما 
مت ت�سكيل 3 جلان فرعية موزعة بني 
جلنة للمو�سوعات الفنية وال�سيا�سية، 
الرئي�سية، ومت  للمو�سوعات  واأخ��رى 
و�سع خطة زمنية بالتعاون والتن�سيق 
ولدينا  امل���ت���ح���دة،  الأمم  جل��ن��ة  م���ع 
ا�ستعدادات  يف  ت�����س��ارك  وزارة   15
 ،»cop-27« ل���س��ت�����س��اف��ة  ال���دول���ة 
وتكنولوجيا  الت�سالت  وزارات  منها 
الجتماعي،  والت�سامن  امل��ع��ل��وم��ات، 
والطريان املدين، وال�سياحة والطاقة 
القت�سادية،  والتنمية  وال��ك��ه��رب��اء، 
وال����ت����ع����اون ال���������دويل، وال�������س���ن���اع���ة ، 

وحمافظة جنوب �سيناء،.
ل�ست�سافة  ال����س���ت���ع���دادات  وت�����س��م��ل 
م��وؤمت��ر امل���ن���اخ، حت��وي��ل م��دي��ن��ة �سرم 
ال�����س��ي��خ ك�����اأول م��دي��ن��ة خ�����س��راء على 
م�����س��ت��وى اجل��م��ه��وري��ة ب��ت��غ��ي��ري نظم 
للطاقة  حمطات  واإن�ساء  املمار�سات، 
املوؤمتر  لقاعات  واملتجددة،  اجلديدة 
بالطاقة  ال��ن��ق��ل  وو���س��ائ��ل  وال��ف��ن��ادق 
الغاز”،  اأو  “بالكهرباء  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
وزيادة القدرة ال�ستيعابية ملطار �سرم 
للطاقة  ج��دي��دة  حمطة  ع��ر  ال�سيخ 
ا�ستعدادات  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سم�سية، 
اخل�سراء  واملنطقة  امل��وؤمت��رات  مركز 
وال�سباب  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  امل��خ�����س�����س��ة 
واملجتمعات  اخل�����ا������س  وال�����ق�����ط�����اع 
املحلية، فيما تخت�س املنطقة الزرقاء 
الرئي�سية  واجل��ل�����س��ات  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات 

للموؤمتر.
 »cop-27»�وتت�سمن ال�ستعدادات ل
بال�سياحة  اخلا�سة  املنظومة  اإط��الق 
املمار�سات  اإىل  وال��ت��ح��ول  اخل�����س��راء 
ا�ستخدام  اإع����ادة  مبعنى  امل�����س��ت��دام��ة، 
امل�����ي�����اه م������رة اأخ���������رى يف ال�����زراع�����ات 
واحل������دائ������ق، وف�������رز امل���خ���ل���ف���ات من 
اجلديدة  الطاقة  ق��درة  زي���ادة  املنبع، 
وامل��ت��ج��ددة يف ك��ل ال��ف��ن��ادق، وتو�سيل 
الإنرنت لكل الفنادق ب�سرعة جيدة، 
متكاملة  ح��ل��ول  تطبيق  اإىل  اإ���س��اف��ة 
عر  ال�سيخ  �سرم  يف  النفايات  لإدارة 
مع  بالنيت”  جرين  “بيئة-  حتالف 
مدينة �سرم ال�سيخ والذي مت توقيعه 
رئي�س  بح�سور   ،2022 �سبتمر  يف 

العربية  ال����دول  ال�����وزاري يف ج��ام��ع��ة 
ال��ت��ي اأف��خ��ر ب��رئ��ا���س��ت��ي ل��ه��ا، وه���و ما 
ال�سراتيجي  ال������دور  م���ن  ���س��ي��غ��ري 
امل��ج��م��وع��ة يف  تلعبه  اأن  ال���ذي مي��ك��ن 
ق�سية التغري املناخي لي�س فقط على 
الدول  يهم  ما  اأو  التفاو�س  م�ستوى 
العربية والبلدان النامية، ولكن على 
فتح  خ���الل  م��ن  ال�����س��راك��ات  م�ستوى 
يف  اجل��دي��دة  لال�ستثمارات  ���س��راك��ات 
بقوة  التفكري  وب��دء  اخلا�س،  القطاع 
يف ال��وظ��ائ��ف اخل�����س��راء ال��ت��ي يكمن 
ونقل  ال��ع��رب��ي،  ال�����دول  يف  حتقيقها 
على  توطينها  وكيفية  التكنولوجيا 
والأجيال  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  م�����س��ت��وى 
الت�سالح  حتقيق  واأخ�����رياً  ال��ق��ادم��ة، 
حتدي  فهناك  والتنمية،  البيئة  بني 
واحلفاظ  ال�����س��ري��ع��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ب���ني 
املوارد  ا�ستخدام  وتر�سيد  البيئة  على 

الطبيعية.
ويف النهاية، ي�سكل موؤمترا املناخ 27 
مل�سر  الريادي  للدور  ا�ستكماًل  و28 
التنمية  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف  والإم���������ارات 
للبيئة  ال�سديقة  والتنمية  امل�ستدامة 
ل�سالح  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

الأجيال القادمة.

 »cop-27« تو�سيات  اإ���س��دار  على 
ت�����س��اع��د ع��ل��ى ات���خ���اذ ق�������رارات اأك���ر 
�سرامة يف مو�سوع التكيف والتمويل 
الهدف  يف  مناق�سته  �سيتم  م��ا  وه���و 
وال���ه���دف اجلديد  ل��ل��ت��ك��ي��ف  ال��ع��امل��ي 

للتمويل.
�سننتقل   »cop-27« انتهاء  وعقب 
cop-»�ل لال�ستعداد  الإم����ارات  اإىل 

حرجني  احلاليني  العامني  اإن   ،»28
على امل�ستوى العاملي، وقد حان الوقت 
ل��ل�����س��ق��ي��ق��ت��ني م�����س��ر والإم����������ارات اأن 
جهود  �سياغة  كيفية  للعامل  تقدما 
ال��ع��م��ل امل��ن��اخ��ي م���رة اأخ����رى ل�سالح 
العامل ولي�س فقط ل�سالح املجموعة 

العربية.

�س 6 - ما توقعاتكم ملكانة 
االإمارات وم�سر دوليًا يف ملف 

التغري املناخي بعد قمتي “ كوب 
”؟  28 و   27

املناخ  اأن وج��ود موؤمتر  اأعتقد   -  6 ج 
اأر���س م�سرية وموؤمتر  2022 على 
ميّكن  الإم��������ارات  يف   2023 امل���ن���اخ 
العربية  امل���ج���م���وع���ة  يف  ال����دول����ت����ني 
امل�ستوى  على  البيئة  ب�سوؤون  املعنية 

ولي�س  املثال  �سبيل  البيئة، منها على 
املخلفات  ا���س��ت��خ��دام  اإع�����ادة  احل�����س��ر، 
ال�سماد  واإنتاج  الغاز  لإع��ادة  الزراعية 
مليون   60 وت�ستهدف  “بايوغاز” 
ا�ستخدام  ف���ك���رة  وك���ذل���ك  م�������س���ري، 
الدراجات بدًل عن ال�سيارات خلف�س 
النبعاثات الكربونية مبا ميثل نوعاً 
من الر�سائل ملكافحة التغري املناخي، 
وق���د ال��ت��ق��ي��ت م��ع م��ع��ايل م���رمي بنت 
وزيرة  امل��ه��ريي  ح���ارب  �سعيد  حممد 
ال�سباب  م��ع  والبيئة  املناخي  التغري 
cop-« العمل مع  اأج��ل  العربي من 

.»cop-28»و  »27

�س 5 - كيف تنظرين اإىل 
ال�سراكة االإماراتية امل�سرية يف 

»cop-27« و«cop-28«؟
امل�سرية  ب���ال�������س���راك���ة  ن��ع��ت��ز   -  5 ج 
الإماراتية وهي تتعدى حدود تنظيم 
م���وؤمت���رات امل��ن��اخ ف��ه��ي ع��ل��ى م�ستوى 
هو   »cop-28 اأن  ون��رى  امل��ج��الت، 
وا�ست�سافة   ،»cop-27»�ل ا�ستكمال 
يف  متتاليتني  لدورتني  املناخ  موؤمتر 
قوية  ر�سالة  ت�سكل  عربيتني  دولتني 
ونعول  العامل،  جت��اه  العربية  لدولنا 

للبنك  فارقة ومهمة  ميثل عالمة 
ال�سوء  وي�سلط  ال��دويل،  التجاري 
اخلا�سة  امليتافري�س  تقنيات  على 
به، والتي تهدف اإىل دعم وتطوير 
وا�ستخدام  ال���رق���م���ي  الق���ت�������س���اد 
عمالئنا  خلدمة  التقنيات  اأح���دث 

وموظفينا ب�سكل اأف�سل.

مكانتها  ت��ر���س��ي��خ  ب���ه���دف  ال���دول���ة 
ك��وج��ه��ة رائ����دة اإق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً يف 

جمالت البتكار«.
وم���������ن خ���������الل اإط�������������الق امل�����وق�����ع 
الفرا�سي ر�سمياً للبنك التجاري 
امليتافري�س،  ع������امل  يف  ال��������دويل 
اأ�سبح البنك هو الأول يف املنطقة، 
الرائدة  البنوك  اأوائ��ل  اأحد  واأي�ساً 
امليتافري�س  تكنولوجيا  تبنت  التي 
ال��واع��دة يف ال��ع��امل. وي��ق��وم البنك 
تقنية  ا�ستخدام  كيفية  با�ستعرا�س 
امليتافري�س خالل معر�س جيتك�س 
واأظهر  الأ�����س����ب����وع،  ه����ذا  غ���ل���وب���ال 
للتقنيات  الوا�سعة  الإمكانات  اأي�ساً 
الزائرين  ال��واع��دة من خ��الل منح 
وا�ستخدام  ل���س��ت��ك�����س��اف  ال��ف��ر���س��ة 

تقنية امليتافري�س باأنف�سهم.
للمر�سحني  ال��ف��وري  التوظيف  اإن 
امليتافري�س  من�سة  عر  املتقدمني 

•• دبي-الفجر: 

وهو  ال��دويل،  التجاري  البنك  يعد 
بنك لل�سركات والأفراد ويقع مقره 
الرئي�سي يف دبي، اأول بنك يف العامل 
من�سة  ع��ر  ف����وري  ب�سكل  ي��وظ��ف 
امل��ي��ت��اف��ري���س. ول��ق��د اأج����رى البنك 
ع���دة مقابالت  ال�����دويل  ال��ت��ج��اري 
اخلا�سة  امليتافري�س  من�سة  ع��ر 
التوظيف  ع��ن��ه��ا  ن��ت��ج  وال�����ذي  ب����ه، 
الإماراتية  امل��واه��ب  ال��ف��وري لأح��د 
هذا  يعتر  حيث  البنك،  قبل  م��ن 
التعيني عر امليتافري�س الأول من 

نوعه على الإطالق يف العامل.
اللحظة  ه�������ذه  ع����ل����ى  وت���ع���ل���ي���ق���ا 
التاريخية، قال ال�سيد علي �سلطان 
ركا�س العامري، الرئي�س التنفيذي 
“ تقوم  ال���دويل:  ال��ت��ج��اري  للبنك 
بخلق  امل���ي���ت���اف���ري����س  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

غرفة عجمان تبحث التعاون 
االقت�سادي و اال�ستثماري مع ه�لندا

•• عجمان-وام: 

العامة  القن�سلية  م��ن  وف���د  م��ع  ع��ج��م��ان  و���س��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  بحثت 
للمملكة الهولندية وجمل�س الأعمال الهولندي يف الإمارات، �سبل التعاون 
الفر�س  وا���س��ت��ع��را���س  الثنائية  ال��ع��الق��ات  وتنمية  امل�����س��رك  الق��ت�����س��ادي 

ال�ستثمارية املتاحة وتنمية التجارة البينية بني البلدين.
ح�سر اللقاء - الذي عقد مبقر غرفة عجمان - حممد علي اجلناحي املدير 
التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعالقات الدولية يف غرفة عجمان، فيما 
تراأ�س الوفد الهولندي تانيكي ايجبري�س املدير التنفيذي ملجل�س الأعمال 
اقت�سادي  م�ست�سار   � اإب��راه��ي��م  ف��وز  ال��وف��د  و�سم  الإم����ارات،  يف  الهولندي 
للمملكة  العامة  القن�سلية  يف  م�ساريع  مدير   � حممد  واإ���س��راء  وجت���اري، 
�سراكاتها  لتنويع  عجمان  غرفة  جهود  �سمن  ال��زي��ارة  ت��اأت��ي  الهولندية. 
اخلارجية وفتح اآفاق للتعاون القت�سادي وتنمية التبادل التجاري حتقيقاً 
لأهداف الغرفة ال�سراتيجية الرامية اإىل تعزيز ا�ستدامة ومنو جمتمع 
واأكد  الأع��م��ال.  م�ستقبل  و�سناعة  التناف�سية  ممكنات  وتنويع  الع��م��ال 
حممد اجلناحي حر�س غرفة عجمان على توطيد العالقات مع اجلانب 
املمار�سات يف جمالت  املتاحة واأف�سل  الهولندي وال�ستفادة من اخلرات 
والزراعة  النظيفة  والطاقة  الأخ�سر  والقت�ساد  والتكنولوجيا  البتكار 

امل�ستدامة وال�سناعات املتطورة واإعادة التدوير وغريها من املجالت.

خطوتنا  اإن  امل��ي��ت��اف��ري���س.  من�سة 
ت���اأت���ي ترجمة  وال���ف���ري���دة  ال��ق��وي��ة 
تبنتها  التي  ال�ست�سرافية  للروؤية 

والتعاون  للتوا�سل  الطرق  اأح��دث 
مع املجتمع من خالل دمج العوامل 
فخورون  ونحن  والرقمية.  املادية 

ب���ن���ك يف  اأول  ن���ك���ون  ب������اأن  ل��ل��غ��اي��ة 
اأحد املوظفني  العامل يقوم بتعيني 
املر�سحني وب�سكل فوري من خالل 

- جناح موؤمترات املناخ يعتمد على التوافق بني كافة االأطراف 
- »كوب 27 « فر�سة لتنفيذ التعهدات ال�سابقة وحماية االأجيال القادمة

- ال�سباب مهم لت�سريع التنمية، واملنطقة اخل�سراء ت�ستعر�س جتاربهم
- نعمل على م�ساعفة التمويل للتكيف وحتديث خطط االنبعاثات ورفع 

الطموح للعمل املناخي

مكتب اأب�ظبي لال�ستثمار يعقد �سراكة مع �سيمن�س للطاقة لتاأ�سي�س مركز ابتكار جديد  •• اأبوظبي-وام:

ام�س  لال�ستثمار  اأبوظبي  مكتب  اأعلن 
عن �سراكة جديدة مع �سركة “�سيمن�س 

انبعاثات  �سفر  ���س��ايف  اإىل  التحول  م�سرية  ت�سريع  ب��ه��دف  جي”  اأي���ه  للطاقة 
كربونية على م�ستوى الدولة والعامل. 

على  التفاقية،  ه��ذه  مبوجب  جي”،  اأي��ه  للطاقة  “�سيمن�س  �سركة  و�ستح�سل 
اإمارة  الأو�سط يف  ال�سرق  ابتكار  لتاأ�سي�س مركز  اأبوظبي لال�ستثمار  دعم مكتب 
اأبوظبي، وذلك يف اإطار برنامج البتكار التابع للمكتب والبالغة قيمته ملياري 
درهم )545 مليون دولر( والذي يهدف لتوفري فر�س النمو لل�سركات يف اإمارة 

اأبوظبي. 
وقع التفاقية كل من عبد اهلل عبد العزيز ال�سام�سي املدير العام بالإنابة ملكتب 
�سيمن�س  ل�سركة  التنفيذي  املدير  وديتمار�سري�سدورفر  لال�ستثمار،  اأبوظبي 

للطاقة يف ال�سرق الأو�سط. 
اإىل دولة  �سولتز  اأولف  الأمل��اين  امل�ست�سار  زي��ارة  اأعقاب  التفاقية يف  وتاأتي هذه 
25 �سبتمر، والتي مت خاللها التوقيع على اتفاقية ا�سراتيجية  الإم��ارات يف 
تنفيذ  وت�سريع  املناخ  وحماية  ال�سناعي  والنمو  الطاقة  اأم��ن  ت�سريع  جمال  يف 

امل�ساريع امل�سركة بني كل من دولة الإمارات واأملانيا . 
لتاأ�سي�س  جي  اأيه  للطاقة  �سيمن�س  ل�سركة  مثالياً  خياراً  اأبوظبي  اإم��ارة  و�سكلت 

ال�سرق  يف  للطاقة  �سيمن�س  ���س��رك��ة  يف  التكنولوجيا  ق�سم  رئ��ي�����س  و���س��ي��راأ���س 
�سيتوىل  اأبوظبي لالبتكار، حيث  اليافعي عمليات مركز  الدكتور فهد  الأو�سط 
مهمة تطوير تقنيات جديدة ومبتكرة لت�سريع م�سرية التحول اإىل �سايف �سفر 
الوطنية  الكوادر  باأف�سل  برفده  القت�ساد  تعزيز  اإىل جانب  كربونية،  انبعاثات 
الإماراتية، وخلق فر�س العمل، ونقل املهارات واملعارف والقدرات لإعداد اجليل 

التايل من قادة البحث والبتكار. 
اأبوظبي  ملكتب  ب��الإن��اب��ة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�سام�سي  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  اهلل  ع��ب��د  وق���ال 
“ متا�سياً مع اجلهود الهامة التي تبذلها دولة الإم��ارات خلف�س  لال�ستثمار : 
النبعاثات الكربونية اإىل ال�سفر، فاإننا نعطي الأولوية لتطوير اأف�سل التقنيات 
التي تلبي الطلب على الطاقة النظيفة وامل�ستدامة، م�سريا اإىل اأن ال�سراكة بني 
اإثراء منظومة  اأبوظبي لال�ستثمار و�سركة �سيمن�س للطاقة �ست�ساهم يف  مكتب 
تكنولوجيا الطاقة من خالل طرح الأفكار واحللول املبتكرة التي �ستفتح م�سارات 
جديدة للتحول واعتماد م�سادر الطاقة النظيفة على م�ستوى العامل، و�سيوا�سل 
مكتب اأبوظبي لال�ستثمار اإر�ساء ال�سراكات مع ال�سركات القائمة على البتكار يف 

القطاعات املوؤثرة لتمكينها من موا�سلة م�سرية تنمية وتطوير اأعمالها«. 

تبذلها  التي  الكبرية  للجهود  نظراً  بها  اخلا�س  الأو���س��ط  ال�سرق  ابتكار  مركز 
وجهة  مكانتها  وتر�سيخ  الكربون،  منخف�س  القت�ساد  دعائم  لإر���س��اء  اأبوظبي 
عاملية للطاقة النظيفة، ف�ساًل عن م�ساعيها احلثيثة لالرتقاء مبنظومة العلم 

واملعرفة. 
و�سي�ساهم مركز البتكار يف حتقيق هدف دولة الإم��ارات لتوليد 50 جيجاوات 
من الطاقة املتجددة بحلول عام 2050، ولت�سبح مركزاً عاملياً للتميز يف جمال 

الطاقة النظيفة واملتجددة. 
اأ�س�ستها �سركة  اأربعة مراكز فقط  اأبوظبي واحدا من  ويعتر مركز البتكار يف 
املراكز  اإىل  �سيمن�س للطاقة على م�ستوى العامل، حيث �سين�سم املركز اجلديد 
و�سنجن  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  اأورلن���دو  يف  املوجودة  الأخ��رى  الثالثة 
تطوير  يف  ال�سركة  خ��رة  من  املركز  و�سي�ستفيد  اأملانيا.  يف  وبرلني  ال�سني،  يف 
املعقولة،  والتكلفة  واملوثوقية  بال�ستدامة  متتاز  التي  النظيفة  الطاقة  تقنيات 
و�سيعمل كحا�سنة لل�سركات النا�سئة والتقنيات اجلديدة، وتوحيد جهود العمالء 
وال�سركاء والأو�ساط الأكادميية واملرافق البحثية لت�سريع اآليات اإطالق احللول 

التجارية املبتكرة التي ت�ساهم يف دفع جهود تبني م�سادر الطاقة النظيفة. 

ملكتب  التابع  البتكار  برنامج  و�سيقدم 
اأبوظبي لال�ستثمار حوافز مالية وغري 
لإن�ساء  للطاقة  �سيمن�س  ل�سركة  مالية 
اجلديد  الأو���س��ط  ال�سرق  ابتكار  مركز 
العاملي  الطلب  لتلبية  ال�سركة  اأه��داف  حتقيق  يف  املركز  و�سي�ساهم  اأبوظبي.  يف 
والتقنيات  الأفكار  وامل�ستدامة من خالل تطوير  النظيفة  الطاقة  املتزايد على 
التي  احلالية  واخل��دم��ات  املنتجات  جمموعة  اإىل  اإ�سافتها  ميكن  التي  ال��رائ��دة 
مركز  و�سريكز  للطاقة.  القيمة  �سل�سلة  عر  للطاقة  �سيمن�س  �سركة  توفرها 
الكربون،  ت��دوي��ر  على  ال��ق��ائ��م  الق��ت�����س��اد  تطوير  على  رئي�سي  ب�سكل  الب��ت��ك��ار 
والوقود  الكربونية،  النبعاثات  من  للتخل�س  املخ�س�سة  الرقمية  والتقنيات 
بالطاقة  وال�سناعية  احل���راري���ة  العمليات  واإم�����داد  ال��وق��ود  وخ��الي��ا  الأخ�����س��ر 
الكهربائية. من املتوقع اأن ي�ساهم املركز يف تطوير جمموعة من حقوق امللكية 
الفكرية، واأن ي�سارك يف �ست �سراكات �سناعية واأربع �سراكات بحثية مع موؤ�س�سات 

اأكادميية يف اأبوظبي بحلول عام 2025. 
العلمية وتطوير حلول جتارية جديدة،  واإىل جانب دعم نقل املعرفة واملهارات 
�سيعمل مركز البتكار على تعزيز املهارات املتخ�س�سة واإيجاد 75 وظيفة بقدرات 
�سيمن�س  �سركة  �ستقدم  كما   .2025 عام  بحلول  اأبوظبي  ومهارات متقدمة يف 
%50 منهم  اأبوظبي،  للطاقة �ست دورات تدريبية �سنوياً لطلبة اجلامعات يف 

من املتدربني الإماراتيني. 

»برجيل« ت�ستخدم ع�ائد الطرح للت��سع يف االإمارات وعمان ودخ�ل ال�س�ق ال�سع�دي
•• اأبوظبي-وام: 

ورئي�س  موؤ�س�س  ب��ارام��ب��اث،  فاياليل  �سام�سري  ال��دك��ت��ور  ق��ال 
جمل�س اإدارة �سركة “برجيل القاب�سة”، اإن ال�سركة �ست�ستخدم 
نحو  اأبوظبي  �سوق  يف  اأ�سهمها  ط��رح  من  الإجمالية  العوائد 
مزيد من التو�سع يف دولة الإمارات العربية املتحدة و�سلطنة 

عمان اإ�سافة اإيل دخول �سوق اململكة العربية ال�سعودية.
واأ�ساف �سام�سري – يف حوار مع وكالة اأنباء الإمارات “ وام” 
– اإن “برجيل” تعتزم ا�ستخدام �سايف عائدات الطرح لتعزيز 
ال�سركة  ا�سراتيجية  وتنفيذ  العمومية  امليزانية  ا�ستقرار 
ت�سمل  الرئي�سية  امل��ج��الت  من  ع��دد  اإىل  ترتكز  والتي  للنمو 
تعزيز منو الأ�سول، وتنفيذ م�ساريع الرقمنة لتعزيز جتارب 

الأو�سط و�سمال  ال�سرق  وا�سحة وم�سار منو قوي يف منطقة 
ا�ستثمارية جيدة للم�ستثمرين  اأفريقيا، لتمثل بذلك فر�سة 
للم�ساركة يف رحلة جناح �ستعزز ب�سكل رئي�سي منظومة اأ�سواق 

راأ�س املال املتنامية يف اأبوظبي.
�سوق  يف  بنجاح  الول  اأم�ِس  القاب�سة”  “برجيل  �سهم  واأدرج 
اأبوظبي لالأوراق املايل، بعد اكتمال الطرح العام الأويل، حيث 
بلغ �سعر الطرح النهائي درهمني، بقيمة �سوقية بلغت 10.4 
للرعاية  �سركة  اأك��ر  يجعلها  مم��ا  الإدراج،  عند  دره��م  مليار 

ال�سحية مدرجة يف �سوق اأبوظبي.
واأو�سح �سام�سري اأن ال�سبب وراء اختيار �سوق اأبوظبي لالأوراق 
املالية لإدراج اأ�سهم “برجيل” يرجع اإىل الفر�س ال�ستثمارية 
ال�سخمة التي يوفرها ال�سوق، ف�سال عن اأن “برجيل” منذ 

املر�سي، وتقدمي خدمات جديدة وتعزيز البنية التحتية، كما 
ين�سب تركيزنا بعد الإدراج على زيادة راأ�س املال لدعم تو�سعنا 
امل�ستمر يف الإمارات و�سلطنة عمان بالإ�سافة اإىل تنفيذ خطط 

دخول اململكة العربية ال�سعودية.
قدرها  اإج��م��ال��ي��ة  ع��ائ��دات  “برجيل”  ط���رح  عملية  وح��ق��ق��ت 
اإجمايل راأ���س مال  %11 من  1.1 مليار درهم مقابل طرح 
العام  الطرح  على  الطلب  اإجمايل  بلغ  املُ�سدر، حيث  ال�سركة 
ب�  32 مليار درهم، وجتاوز طلبات الكتتاب  اأكر من  الأويل 

29 �سعفاً.
الأويل،  العام  الكتتاب  على  القوي  الطلب  �سام�سري  واأرج��ع 
التي  امل�ستثمرين يف فر�س ال�ستثمار عالية اجل��ودة  اإىل ثقة 
ا�سراتيجية  روؤي���ة  اإىل  ت�ستند  وال��ت��ي  “برجيل”،  ت��وف��ره��ا 

بالإمارة  الرتباط  وب�سبب  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  تاأ�س�ست  ن�ساأتها 
اأبوظبي هو الختيار الأمثل  وحجم الأعمال فيها، كان �سوق 

لالإدراج.
اأي �سركات اأخرى يف �سوق  ورداً على �سوؤال حول النية لإدراج 
اأبوظبي لالأوراق املالية، قال: “نركز حالياً على الإدراج الناجح 
ل�سركة برجيل القاب�سة، مع تنفيذ ال�سراتيجية التي اأعلنا 
لننتقل  الأويل،  العام  الطرح  عملية  خالل  للم�ساهمني  عنها 
حيث  م��درج��ة  ك�سركة  جناحنا  رحلة  يف  التالية  املرحلة  اإىل 
اعتباراً  نقدية  اأرب��اح  توزيعات  دفع  يف  الَبْدء  املجموعة  تعتزم 
من العام 2023، بن�سبة متوقعة تراوح بني 40 اإىل 70% 
من �سايف الدخل، اعتماداً على ال�ستثمارات الالزمة لتنفيذ 

خطط النمو الإ�سافية«.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سوي�سرا لغ�سيل 
CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�سيارات رخ�سة رقم:4448179 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سيخه عبداهلل خلفان �سعيد ال�سام�سى  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف مكتوم حممد عو�س �سامل الكتبى

تعديل مدير / حذف مكتوم حممد عو�س �سامل الكتبى
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
رموز  :�سالون  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للحالقة
CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1835065 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة في�سل حممد علي حميد اخلايفى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف خمي�س حممد خمي�س علي ال�سحي

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :وندر لني للنقليات 

واملقاولت العامة
CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3787706 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة امال حممد �سعيد حممد الرا�سدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سلطان ف�سل ابوبكر �سامل الطهبو�س

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :الرج العيناوي 

لركيب زجاج ال�سيارات
CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1264632 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حمده حمد �سامل حممد العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف ال�سيد حمد �سامل حممد �سفيان العامري

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
ايه  ال�س�����ادة/ام  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كي للو�ساطة العقارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3964119 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بيتلوك 

ل�ست�سارات احلا�سب اليل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4092053 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ترتوب 

لل�سيانه العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2652965 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/غند  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4202149 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سالون جاب�س جنت�س

رخ�سة رقم:CN 4585085 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة هانى جورج �سافى %100

تعديل مدير / اإ�سافة هانى جورج �سافى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حريف را�سد حريف احمد املرر

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون جاب�س جنت�س
GAPS GENTS SALOON

اإىل/ �سالون جاب�س جنت�س - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
GAPS GENTS SALOON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :جيتار كافيه
رخ�سة رقم:CN 2408816 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل مدير / اإ�سافة عارف خليل عارف خليل
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عارف خليل عارف خليل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مها خمي�س را�سد خمي�س ال�سام�سى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

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

GITAR CAFE

اإىل/ ري�سموند كافيه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 RICHMOND CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :حمل ال�سيدة خلياطة املالب�س الن�سائية  

رخ�سة رقم:CN 1033113 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد فريد العامل حاجى %100

تعديل مدير / اإ�سافة حممد فريد العامل حاجى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم �سامل خلفان �سعيد الهطاىل

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 15000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ حمل ال�سيدة خلياطة املالب�س الن�سائية
AL SAYYIDA LADIES TAILORING SHOP

اإىل/ حمل ال�سيدة خلياطة املالب�س الن�سائية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL SAYYIDA LADIES TAILORING SHOP- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بيت�س غالريي ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2607305 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل خالد مبارك �سعيد الكثريى  %100

تعديل مدير / اإ�سافة �سليمان ربيع �سيد حممد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف طفله امانى عمر امانى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل خالد مبارك �سعيد الكثريى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بيت�س غالريي ذ.م.م
PETS GALLERY L.L.C

اإىل/ بيت�س غالريي للحيوانات الأليفة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
PETS GALLERY FOR PETS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ن�ساط / حذف بيع اك�س�سوارات ولوازم احليوانات والطيور - بالتجزئة  4773312

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :الفوزان لل�سيلة والعباية

رخ�سة رقم:CN 2825596 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد رفيق اريبايلو %100

تعديل مدير / اإ�سافة حممد رفيق اريبايلو
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نا�سر ماجد مال اهلل احمد احلمادى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ الفوزان لل�سيلة والعباية
AL FAUZAN CLOAKS & ABAYA

اإىل/ الفوزان خلياطة املالب�س الن�سائية والتطريز - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL FAUZAN LADIES TAILORING AND EMBROIDER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :اير با�س دي ا�س ا�س ايه 

CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: ا�س - اأبو ظبي رخ�سة رقم:1176045 

تعديل اإ�سم جتاري من/ اير با�س دي ا�س ا�س ايه ا�س

 AIRBUS DS SAS

اإىل/ اأير با�س ديفن�س اأند �سبي�س اأي اأيه اأ�س - اأبو ظبي

AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS - ABU DHABI

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

التنمية القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بقالة برج �سويحان

رخ�سة رقم:CN 2833823 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ بقالة برج �سويحان

BURJ SWEIHAN BAQALA

اإىل/ توبيكو للفواكه واخل�سروات
 TOPICO FRUITS AND VEGETABLES 

 تعديل ن�ساط / حذف بقالة  4711003
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
وال�سيانة  للتكييف  الهند�سي  :النجم  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1200284 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سعيد احمد حممد ر�سالن من 49 % اإىل %50

تعديل مدير / اإ�سافة �سعيد على �سعيد على عو�س
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سعيد على �سعيد على عو�س %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عمار عبيد احمد �سيف الكعبى
تعديل اإ�سم جتاري من/ النجم الهند�سي للتكييف وال�سيانة العامة ذ.م.م

STAR ENGINEERING AIR CONDITIONING AND GENERAL MAAINTENENC L.L.C L.L.C

اإىل/ النجم الهند�سي لل�سيانة العامة ذ.م.م
STAR ENGINEERING GENERAL MAINTENENCE L.L.C

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :حمل �سيف البحر للهدايا

رخ�سة رقم:CN 1060773 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ حمل �سيف البحر للهدايا

SAIF AL BAHR GIFTS SHOP

اإىل/ �سيف البحر للتجارة العامة
  SAIF ALBAHR GENERAL TRADING 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة عامة  4690018
 تعديل ن�ساط / حذف بيع الأحذية الرجالية - بالتجزئة  4771901

 تعديل ن�ساط / حذف بيع مالب�س الأطفال اجلاهزة - بالتجزئة  4771103
 تعديل ن�ساط / حذف بيع الهدايا - بالتجزئة  4773402

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :عمق ليوا للمقاولت العامة

رخ�سة رقم:CN 1161371 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة حمبوب عامل حممد مياه

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمبوب عامل حممد مياه %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جا�سم حممد جابر عبداهلل احلمادى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ عمق ليوا للمقاولت العامة
AMQ LIWA GENERAL CONTRACTING

اإىل/ عمق ليوا مقاولت م�ساريع املبانى بانواعها - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
OMK LEEWA ALL KIND BUILDING PROJECTS CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم ميكونغ - �سركة 

ال�سخ�س الواحد ذ م م
رخ�سة رقم:CN 2239306 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم ميكونغ - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
MEKONG RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ مونوت لوجن بار- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
MONOT LOUNGE BAR- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
لل�سيدات   لوجن  بيوتي  خوله  :مركز  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 4050054 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سلوى �سعيد �سالح عبداهلل املحروقى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف عبدالوهاب �سلطان عي�سى احلمر الزعابى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خوله حممودى

تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز خوله بيوتي لوجن لل�سيدات

KHAWLA BEAUTY LOUNGE LADIS CENTER

اإىل/ مركز خيايل لوجن لتجميل ال�سيدات

KHAYALI LOUNGE LADIES BEAUTY CENTER

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

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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املال والأعمال

•• دبي-وام:

الب�سرية  امل���������وارد  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
ال��ت��اأم��ني �سد  ن��ظ��ام  اأن  وال��ت��وط��ني 
جميع  ي�سمل  ال��ع��م��ل،  ع��ن  التعطل 
احلكومي  ال���ق���ط���اع  يف  ال���ع���ام���ل���ني 
الحت������ادي وال���ق���ط���اع اخل���ا����س من 
امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني يف ال���دول���ة 
عليه  املوؤمن  تعوي�س  بهدف  وذل��ك 
مب��ب��ل��غ ن���ق���دي ل���ف���رة حم������دودة يف 
ح���ال���ة ت��ع��ط��ل��ه ع���ن ال��ع��م��ل وحلني 

توفر فر�سة عمل بديلة.
حماية  م���ظ���ل���ة  ال����ن����ظ����ام  وي�����وف�����ر 
ت��ك��ف��ل دمي���وم���ة احلياة  اج��ت��م��اع��ي��ة 
املواطنني  ل��ل��م��وظ��ف��ني  ال���ك���رمي���ة 
التعطل  ف�����رة  خ�����الل  وامل���ق���ي���م���ني 
ع��ن ال��ع��م��ل، م��ع احل��د م��ن خماطر 
تناف�سية  لتعزيز  ويهدف  الأع��م��ال، 
ال��ك��وادر الإم��ارات��ي��ة وج��اذب��ي��ة �سوق 
املواهب  لأف�����س��ل  ال��دول��ة  يف  العمل 
�ساأنها  من  التي  والوطنية  العاملية 
اق��ت�����س��اد معريف  ب��ن��اء  امل�����س��اه��م��ة يف 

تناف�سي من بني الأف�سل عاملياً.
عبدالرحمن  الدكتور  معايل  وق��ال 

بقانون،  للمر�سوم  ووف��ق��اً  ج��دي��د. 
األ  التعوي�س  ل�ستحقاق  ي�سرط 
عليه عن  املوؤمن  ا�سراك  تقل مدة 
12 �سهرا مت�سلة حت�سب من تاريخ 
ال�سراك يف منظومة التاأمني، واأل 
عمله  من  ف�سل  قد  امل�ستفيد  يكون 
لأ�سباب تاأديبية وفقا لأحكام قانون 
تنظيم عالقات العمل وقانون املوارد 
الحتادية  احل��ك��وم��ة  يف  ال��ب�����س��ري��ة 

العالقة،  �سارية ذات  واأية ت�سريعات 
عن  بالتعوي�س  املطالبة  تكون  واأل 
طريق الغ�س اأو الحتيال، واإذا تبني 
وهمية  ب��ه��ا  يعمل  ال��ت��ي  امل��ن�����س��اأة  اأن 
وامل���وؤم���ن عليه  امل��ن�����س��اأة  ع��ل��ى  تطبق 
ال��ع��ق��وب��ات واجل�������زاءات ال������واردة يف 
واأي  العمل  ع��الق��ات  تنظيم  ق��ان��ون 
الدولة،  يف  �سارية  اأخ��رى  ت�سريعات 
ك��م��ا ي��وق��ف ���س��رف ال��ت��ع��وي�����س اإذا 

ب���ن ع��ب��دامل��ن��ان ال���ع���ور وزي����ر امل����وارد 
نظام  اإن   ، وال���ت���وط���ني  ال��ب�����س��ري��ة 
ال��ت��اأم��ني ���س��د ال��ت��ع��ط��ل ع��ن العمل 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اه��ت��م��ام  ي��ع��ك�����س 
الدولة  يف  الأع���م���ال  بيئة  بتطوير 
مف�سلة  ك��وج��ه��ة  مكانتها  وت��ع��زي��ز 
م���ا توؤكده  وال��ع��ي�����س، وه����و  ل��ل��ع��م��ل 
الت�سنيفات والتقارير الدولية التي 
تظهر تف�سيل الأ�سخا�س من اأنحاء 

دولة  يف  وال�ستقرار  للعمل  ال��ع��امل 
ملا توفره من مزايا  الإم���ارات نظرا 
ك��ب��رية م��ن ن��اح��ي��ة الأم����ن والأم����ان 
واملزايا الوظيفية وم�ستوى التعليم 

وال�سحة وجودة احلياة.
الإم���ارات  دول��ة  اأن  واأ���س��اف معاليه 
كرامة  ل�سون  ق�سوى  اأهمية  ت��ويل 
الإن�سان واإعالء مكانته، حيث يعزز 
النظام البيئة الت�سريعية والقانونية 

ل�������س���ون ح���ق���وق جميع  ال�����س��ام��ن��ة 
مواطنني  م��ن  ال��دول��ة  يف  العاملني 
�سبل  اأف�������س���ل  وت����وف����ري  وم��ق��ي��م��ني 
ال�سعد،  جميع  على  لهم  ال��رع��اي��ة 
الأمر الذي ي�سهم يف تعزيز ا�ستقرار 
اأحد  م��ا يعد  املجتمع وه��و  وازده���ار 

اأهم اولويات القيادة الر�سيدة.
التعطل  �سد  التاأمني  نظام  ي�سمل 
ال���������ذي دخ�������ل حيز  ال����ع����م����ل،  ع�����ن 

التنفيذ، جميع العاملني يف القطاع 
اخل�����ا������س واحل����ك����وم����ي الحت�������ادي 
م����ن ذلك  وي�����س��ت��ث��ن��ى  ال�����دول�����ة،  يف 
الذي  امل��ن�����س��اأة  “�ساحب  امل�ستثمر 
امل�ساعدة،  وال��ع��م��ال��ة  بها”،  ي��ع��م��ل 
وال��ع��ام��ل بعقد م��وؤق��ت، والأح����داث 
عاما،   18 عن  اأعمارهم  تقل  ممن 
على  يح�سلون  الذين  واملتقاعدين 
م��ع��ا���س ت��ق��اع��دي وال��ت��ح��ق��وا بعمل 

اأثناء  اآخ����ر  ب��ع��م��ل  امل���وظ���ف  ال��ت��ح��ق 
فرة ا�ستحقاق التعوي�س.

اأ�سا�س  ع��ل��ى  ال��ت��ع��وي�����س  و���س��ي��ك��ون 
راتب  م���ن   60% ب��ن�����س��ب��ة  ���س��ه��ري 
اأق�����س��ى ع�سرين  وب��ح��د  ال����س���راك 
األف درهم �سهريا وملدة ثالثة اأ�سهر 
وهي  العمل  التعطل عن  تاريخ  من 
كل  ع��ن  للتعوي�س  ال��ق�����س��وى  امل���دة 

مطالبة.
على  التفاق  عليه  للموؤمن  ويجوز 
م��زاي��ا اإ���س��اف��ي��ة م��ع م���زود اخلدمة 
املرخ�سة من  التاأمني  �سركات  وهي 
امل�سرف املركزي وامل�ستوفاة ل�سروط 
ممار�سة ن�ساط خدمة مزود التاأمني 
�سد التعطل التي ت�سدر عن جمل�س 
ال��وزراء بعد ا�ستطالع راأي امل�سرف 
اأو اأي جهة حكومية اأخرى  املركزي 
ال�������وزراء لتقدمي  ُي��ك��ل��ف��ه��ا جم��ل�����س 

خدمات التاأمني �سد التعطل.
ال��ت��ع��وي�����س الذي  ي��خ��ل ���س��رف  ول 
هذا  مبوجب  عليه  املوؤمن  ي�ستحقه 
اأو  تعوي�سات  ب��اأي  بقانون  امل��ر���س��وم 
ا�ستحقاقات اأخرى مقررة وفقا لأي 

ت�سريعات �سارية يف الدولة.

»املوارد الب�سرية والتوطني«: 

التاأمن �سد التعطل عن العمل ي�سمل م�ظفي اجلهات احلك�مية االحتادية واخلا�سة لتحقيق اال�ستقرار ال�ظيفي

اأربيرتا الدولية ت��سع ح�س�رها يف االإمارات وتفتتح مكتبا يف �س�ق اأب�ظبي 

تباين اأداء االأ�سهم ال�سينية .. واليابانية ترتاجع

 •• اأبوظبي-الفجر: 

ال�سركة  ال��ق��اب�����س��ة،  ب���ل���ووم  ح�����س��دت 
العقاري،  التطوير  جمال  يف  الرائدة 
العقارات  جوائز  �سمن  جوائز  ث��الث 
ُتعد  وال��ت��ي   ،2022 ل��ل��ع��ام  ال��ع��رب��ي��ة 
اأحد اأهم اجلوائز يف املنطقة والتابعة 
جل��وائ��ز ال��ع��ق��ارات ال��دول��ي��ة، وي�سارك 
ال�����س��رك��ات العقارية  ال��ع��دي��د م��ن  ب��ه��ا 
ل�ستعرا�س اأبرز اإجنازاتهم واملناف�سة 

�سمن فئات اجلوائز املختلفة.
و���س��م��ن ح��ف��ل اأق��ي��م م���وؤخ���ًرا يف دبي، 
مديرة  عبيد،  مرام  ال�سيدة:  ا�ستلمت 
العمالء  ع���الق���ات  واإدارة  امل��ب��ي��ع��ات 
نيابة  القاب�سة،  ب��ل��ووم  يف  وال��ت��اأج��ري 
م�سروع  “اأف�سل  ج��ائ��زة  ال�سركة  ع��ن 
و”اأف�سل  ال�ستخدامات”  م��ت��ع��دد 
م�سروع �سكني” مل�سروع حدائق بلووم 
م�سروع  “اأف�سل  وجائزة  اأبوظبي،  يف 
�سكني �ساهق الرتفاع” مل�سروع بلووم 
ت��اورز يف دب��ي. وق��د تناف�س على هذه 
ال��ف��ئ��ات م��ئ��ات م��ن امل�����س��ارك��ني، مب��ا يف 
الأكر  امل�����س��اري��ع  م��ن  ذل��ك جمموعة 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  يف  ���س��ه��رة 

املتحدة.
التا�سعة  ال��ن�����س��خ��ة  ب��ت��ح��ك��ي��م  وت���ق���وم 
العقارات  ج����وائ����ز  م����ن  وال���ع�������س���رون 

والوجهات الرئي�سية. ويتميز م�سروع 
الطبيعية،  مب��ن��اظ��ره  ب��ل��ووم  ح��دائ��ق 
واحلدائق  املنتزهات  من  ومب�ساحات 
ليوفر  الع�سرية،  وامل��راف��ق  اخل�سراء 

منط حياة فاخر ومريح لل�سكان.
وكانت اجلائزة الثالثة التي ح�سدتها 
بلووم القاب�سة من ن�سيب بلووم تاورز 

اأكر  ت�سم  م�ستقلة  جل��ن��ة  ال��دول��ي��ة 
من 90 خبرًيا يف القطاع.  حيث ركز 
فريق التحكيم على معايري الت�سميم 
واجلودة واخلدمة والبتكار والأ�سالة 

واللتزام بال�ستدامة.
القاب�سة  ب����ل����ووم  ت����ك����رمي  مت  وق������د 
متعدد  م�����س��روع  “اأف�سل  ف��ئ��ت��ي  ع���ن 

م�سروع  و”اأف�سل  ال�ستخدامات” 
�سكني” مل�سروع حدائق بلووم، املجمع 
معماري  ت�سميم  ذو  امل�سور  ال�سكني 
م�ستوحى من منطقة البحر الأبي�س 
امل��ت��و���س��ط، وال����ذي ي��ق��ع يف اأح���د اأرقى 
بالقرب  اأبوظبي،  يف  ال�سكنية  املناطق 
م����ن امل�����راف�����ق ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وامل����ع����امل 

عن فئة “اأف�سل م�سروع �سكني �ساهق 
وما مييز هذا امل�سروع هو  الرتفاع”. 
باأ�سعاره  ال�سكان  احتياجات  يلبي  اأن��ه 
ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة وت���وف���ريه مل��راف��ق مميزة 
امل�����س��ت��وى ليقدم  وت�����س��ط��ي��ب��ات ع��امل��ي��ة 
ل�سكانه جتربة حياة متكاملة يف وجهة 
احلياة  مفاهيم  اأرق���ى  جت�ّسد  �سكنية 
اإىل  ال��و���س��ول  �سهولة  م��ع  الع�سرية 
الرئي�سية  وال��ط��رق  احليوية  املناطق 
يف دبي.  ويف هذا ال�سدد، قال كارلو�س 
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  واك���ي���م، 
بلووم القاب�سة: “تعك�س هذه اجلوائز 
متيز بلووم القاب�سة بتقدمي م�ساريع 
متطلبات  م����ع  ت��ت��ن��ا���س��ب  م���درو����س���ة 
ال�سوق، وتوؤكد ما حققته ال�سركة من 
اإجنازات واإ�سهامات يف تطوير عقارات 
ذات جودة عالية. ويعد جممع حدائق 
ال�سكنية  م�ساريعنا  اأك��ر  اأح��د  ب��ل��ووم 
وامل����ت����ع����ددة ال����س���ت���خ���دام���ات مت���ي���ًزا، 
ونحن ن�سهد عاماً بعد عام النجاحات 
واجلوائز التي يح�سدها هذا امل�سروع. 
تاورز  ب��ل��ووم  بح�سول  اأي�����س��اً  ونفخر 
العقارات  ج��وائ��ز  �سمن  ج��ائ��زة  ع��ل��ى 
العربية املرموقة، وهو م�سروع يتميز 
مبوقعه ال�سراتيجي ويقدم خدمات 
عالية اجلودة وجمموعة متنوعة من 

اأف�سل و�سائل الراحة.«

مع  ومتا�سًيا  لدينا.  املتنامي  التحكيم  جمتمع  مع  وخراتهم  اأفكارهم  مل�ساركة 
ا�سراتيجيتنا ال�ساملة كمركز مايل دويل، تتوا�سل م�ساعي �سوق اأبوظبي العاملي 
ويعد   . الإم��ارات��ي��ة  العا�سمة  قلب  يف  امل��ن��ازع��ات  لت�سوية  كمركز  مكانته  لتعزيز 
وجود “اأربيرا” خطوة مهمة �سمن م�ساعينا يف هذا املجال، ودلياًل على جناح 
منهجيتنا للم�ساركة ب�سكل تعاوين يف قطاع ت�سوية املنازعات، وانعكا�ًسا مل�ساهماتنا 
يف تطوير هذا القطاع نظراً لالهتمام املتزايد الذي يحظى به يف املنطقة.«  وقال 
اليوم  اأعلن  اأن  ي�سعدين   “ “لأربيرا”:  ل�  التنفيذي  الرئي�س  لوران�س،  اأوي��ن 
افتتاح مكتبنا  �سيتيح  العاملي، حيث  اأبوظبي  �سوق  التحكيم يف  تعاوننا مع مركز 
يف دولة الإمارات لأع�سائنا اإمكانية الو�سول اإىل مرافق عاملية امل�ستوى يف مركز 
ريادي لت�سوية النزاعات. والذي يوفر خدماته للعديد من مكاتب املحاماة التي 
منو  م��ع��دلت  ت�سجيل  يف  الأول  عامنا  خ��الل  جنحنا  وق��د  بانتظام.  معها  نعمل 
ا�سراتيجية، بف�سل وجود اأع�سائنا املوجودين يف �سلطات ق�سائية رئي�سية، ومن 
منطقة  اإىل  عبور  بوابة  مكانتها  تر�سيخ  على  تعمل  التي  الإم���ارات،  دول��ة  بينها 
ال�سرق الأو�سط واإفريقيا واآ�سيا، ف�ساًل عن امتالكها لعالقات وثيقة مع اململكة 

املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية، حيث يوجد لنا مكتبان اآخران هناك.« 

•• اأبوظبي-وام:

والو�ساطة  التحكيم  خ��دم��ات  جم���ال  يف  املتخ�س�سة  ال��دول��ي��ة  اأرب���ي���را  اأع��ل��ن��ت 
تو�سيع ح�سورها ونطاق عملها  وامل�ستقلني،  املحايدين  املحكمني  والباحثني عن 
العاملي.   اأبوظبي  ل�سوق  التابع  التحكيم  مركز  يف  مكتبها  بافتتاح  الإم����ارات  يف 
وت�سري هذه اخلطوة اإىل النمو ال�سريع لقطاع خدمات اإدارة املحكمني والو�سطاء 
واأطراف التحكيم املحايدين يف دولة الإمارات العربية املتحدة واملنطقة.  وكانت 
“اأربيرا الدولية” قد احتفلت يف �سهر يوليو 2022 بالذكرى ال�سنوية الأوىل 
لنطالقها.  وياأتي اإطالق املكتب اجلديد لل�سركة يف اأبوظبي، بناًء على العالقات 
الوطيدة والداعمة التي طورتها “اأربيرا” مع مركز التحكيم يف �سوق اأبوظبي 
الو�ساطة  “فريق  اإط��الق  بعد  الطرفني  بني  التعاون  اأوج��ه  تعزيز  العاملي.  ومت 
بني امل�ستثمرين والدول” التابع ل�سوق اأبوظبي العاملي والتي مت اإطالقه يف عام 
بتاأدية  “اأربيرا”  من  “وولف فون كومبريج”  دور  �سهدت على  والتي   2022
ملحاكم  التنفيذي  والرئي�س  امل�سّجل  ف��ي��ت��ز-اآلن،  ليندا  وقالت  فيها.   رائ��د  دور 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  “اأربيرا”  اأع�ساء  وج��ود  ي�سعدنا   “ العاملي:  اأبوظبي  �سوق 

%1.86 توازي 35.56 نقطة ليغلق عند م�ستوى 
1871.24 نقطة.

ارتفاع  م��ع  ال�سينية  الأ�سهم  م��وؤ���س��رات  اأداء  وتباين 
موؤ�سر “اإي اإ�س اآي” املركب ببور�سة �سنغهاي بنحو 
عند  لي�سل  نقطة   5.65 ي����وازي  م��ا  اأو   0.19%

2979.79 نقطة.
بن�سبة  ال�سيني  �سينج  انخف�س موؤ�سر هاجن  يف حني 
%2.23 توازي 384.3 نقطة لي�سل اإىل م�ستوى 

16832.36 نقطة.

•• طوكيو-وام:

تراجعت موؤ�سرات الأ�سهم اليابانية يف ختام تعامالت 
اأم�س، فيما تباين اأداء الأ�سواق ال�سينية.

لالأوراق  طوكي������و  بور�سة  يف  نيكاي  موؤ�س����ر  واأغلق 
تعادل   2.64% ب��ن�����س��ب��ة  م��ن��خ��ف�����س��������������������اً  امل��ال��ي��������������������������ة 
714.86 نقطة ليغلق عند م�ستوى 26401.25 

نقطة.
بن�سبة  ن���ط���اق���ا  الأو������س�����ع  ت��وب��ك�����س  م���وؤ����س���ر  وه���ب���ط 

بل�وم القاب�سة حت�سد ثالث ج�ائز مرم�قة �سمن ج�ائز العقارات العربية

نظام التاأمني �سد التعطل عن العمل:
- يهدف لتعوي�س املوؤمن عليه مببلغ نقدي لفرتة حمدودة يف حالة تعطله عن العمل وحلني توفر فر�سة عمل بديلة 

- ي�سمل العاملني بالقطاع اخلا�س واحلكومي االحتادي يف الدولة 
% من راتب اال�سرتاك وبحد اأق�سى 20 األف درهم لـ 3 اأ�سهر   - التعوي�س على اأ�سا�س �سهري بن�سبة 60 

- توفري مظلة حماية تكفل دميومة احلياة الكرمية للموظفني املواطنني واملقيمني وتعزيز جاذبية �سوق العمل 
للكفاءات واملواهب الوطنية والعاملية 

عمر العلماء: ا�ست�سراف امل�ستقبل ركيزة تقدم املجتمعات واالقت�سادات 
اآل مكتوم ويل عهد دب��ي رئي�س  ب��ن را���س��د  ب��ن حممد  ح��م��دان 
م��ن خراء   400 م��ن  اأك���ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، ومب�����س��ارك��ة  املجل�س 
با�ست�سراف  معنية  دولية  موؤ�س�سة  و45  امل�ستقبل  وم�سممي 
امل�ستقبل.  وقال معاليه : “ دبي ودولة الإمارات وجهة اأ�سحاب 
الأحالم الكرى والأفكار املبتكرة والطموحات التي ل تعرف 
امل�ستحيل يف �سناعة امل�ستقبل، ونحن حمظوظون بقيادٍة ر�سخت 
مدرو�سة  م�ستقبلية  ق��رارات  وتتخذ  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  مبداأ 

وجريئة متّكن اأ�سحاب املواهب من كل مكان فالعامل«. 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأن  واأك���د 
“رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اأكر  الإنرنت والإع��الم منذ  واع��داً يف  راأى م�ستقباًل  اهلل”، 
من عقدين، وقرر اإطالق “مدينة دبي لالإنرنت” و”مدينة 

بن را�سد اآل مكتوم اأهمية وجود �سركة طريان عاملية امل�ستوى 
مركزاً  دب��ي  لر�سيخ  ال��ع��امل  على  مفتوحة  دول��ي��ة  وم��ط��ارات 
امل��ع��ارف واخل���رات والأف��ك��ار على  وت��ب��ادل  للتوا�سل والتجارة 
“الإمارات«.  ولفت  خارطة العامل، فكانت ق�سة جناح طريان 
معاليه اإىل اأن منتدى دبي للم�ستقبل ي�سهم بدعم جهود دولة 
الإمارات ملوا�سلة م�سرية التقدم نحو امل�ستقبل بال�ستماع اإىل 
وجهات نظر خرائه وم�ست�سرفيه.  وختم معاليه بالتاأكيد على 
والتعامل  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  على  القدرة  بتطلب  النجاح  اأن 
الإيجابي مع التغيري، وهذا ما �سيجعل دولة الإم��ارات حتقق 
اأهداف مئويتها 2071، لفتاً اإىل اأن دبي ودولة الإمارات بنيت 
على متكني اأ�سحاب الأحالم والتطلعات والطموحات الكرى 

وهذا ما نتطلع اإليه، قائاًل: “احلموا معنا ل�سنع امل�ستقبل.« 

•• دبي-وام:

اأك����د م��ع��ايل ع��م��ر ب���ن ���س��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء وزي����ر دول����ة للذكاء 
بعد،  عن  العمل  وتطبيقات  الرقمي  والقت�ساد  ال�سطناعي 
ا�ست�سراف  اأن  للم�ستقبل،  دب��ي  ملوؤ�س�سة  املنتدب  الع�سو  نائب 
امل�ستقبل ي�سكل ركيزة حمورية يف تقدم املجتمعات واحلكومات 
اأن ما جعل دبي  اإىل  وقدراتها على مواكبة التحولت، م�سرياً 
ناجحة لي�س جمرد امتالك املوارد بل تبّني املواهب واأ�سحاب 
التغيريات وتقودها يف  التكيف مع  الروؤية، وكونها قادرة على 

اجتاه الفر�س. 
الأول من  ال��ي��وم  الفتتاحية لأع��م��ال  ذل��ك خ��الل كلمته  ج��اء 
ال�سيخ  �سمو  برعاية  ينعقد  ال��ذي  للم�ستقبل”  دب��ي  “منتدى 

دبي لالإعالم” يف دللة على اإميانه باأهمية ا�ست�سرف امل�ستقبل 
للتكنولوجيا  ري���ادي���اً  اأ���س��ب��ح��ت دب���ي م��رك��زاً  و���س��ن��ع��ه، وال��ي��وم 
والإعالم بف�سل هذه الروؤية«.  واأ�ساف معاليه: “ منذ 4000 
ع��ام ك��ان��ت دب��ي م��رك��زاً جت��اري��اً ب��ني ال�����س��رق وال��غ��رب وملتقى 
ا�ستك�سافات  الفرعونية والهندية، وهذا ما تعك�سه  احل�سارات 
موقع “�ساروق احلديد” الأثري يف دبي، وعلى مدى ال�سنوات 
التحديات  حتويل  على  دائ��م��اً  دب��ي  حر�ست  املا�سية   100 ال��� 
اأداة �سرورية  امل�ستقبل من  ا�ست�سراف  اإىل فر�س، حيث حتول 
العلماء  واأك��د معايل عمر �سلطان  اإىل منهج عملي ومعريف«.  
اآل مكتوم،  �سعيد  را�سد بن  ال�سيخ  له  املغفور  اأن  خالل كلمته، 
والنقل  للموا�سالت  كمركز  دبي  دور  اأهمية  مبكراً  ا�ست�سرف 
والتجارة الدولية، كما ا�ست�سرف �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

Date 12/ 10/ 2022  Issue No : 13669
Defendant's notification by publication

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

in Case No. SHCFICIREA2022/0006789 Civil (Partial)
To the defendant : Fard Mehmood Muhammad Irshad
Unknown Place of residence :
As per the Claimant request : Sharjah Taxi L..L.C
They sued you and demands the following:
1. Registration of the lawsuit, setting a date for its consideration, and announcing the 
defendant. 2. Obligate the defendant to pay an amount of (21.121.41 dirhams) Twenty-one 
thousand one hundred twenty-one dirhams and forty-one fils, and the legal interest at 12% 
from the date of the judicial claim until the date of full payment. 3. Obligate the defendant 
to pay the fees, expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 20/10/2022 in front of the Case Management Office 
of Sharjah Court of First Instance Civil Court at 8:30 AM - Office No. (Case Manager 
Office No. 10) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to 
the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from 
the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a you 
are the defendant.
Judicial Services Office
Aisha Ali Mohamad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 12/ 10/ 2022  Issue No : 13669
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2022/0007238 - Civil (Partial)

To the defendant: Imran Muhammad Aslam
Unknown Place of residence :
As per the Claimant request : Sharjah Taxi L.L.C
They sued you and demands the following : 1. Registration of the lawsuit, setting a date for 
its consideration, and announcing the defendant.
2. Obligate the defendant to pay an amount of (39523.84 dirhams) Thirty-nine thousand 
five hundred twenty-three dirhams and eighty-four fils, and the legal interest at 12% from 
the date of the judicial claim until the date of full payment.
3. Obligate the defendant to pay the fees, expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 26/10/2022 in front of the Case Management Office 
of Sharjah Court of First Instance Civil Court at 8:30 AM - Office No. (Case Manager 
Office No. 10) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to 
the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from 
the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a you are 
the defendant. Notification by Publication in Arabic and English Language.
Judicial Services Office
Aisha Ali Mohamad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522Date 12/ 10/ 2022  Issue No : 13669
M/s. RingLights FZ- LLC, License No: 99116 located at Premise No. 318, 
Third Floor, Building 08, Dubai Media City, Dubai, UAE, licensed with the 
Dubai Development Authority, wishes to announce its decision taken via board 
resolution passed at its Board meeting held on 15 September 2022 regarding 
closing down and dissolution of "M/s. RingLights FZ-LLC".
Accordingly, any interested party who has a claim against the Company is hereby 
requested to submit its outstanding claims within 45 days of notice by registered 
post or contact :
Ahmad Alagbari Chartered Accountants
Contact person: Syed Asif Zaman
Mobile No: 0554568555
P. O. Box 236399
Dubai, U.A.E.
Tel No.  04 2287774
Email: info@aaa-cas.com
Claims received after expiry of the notice period of 45 days shall not be 
considered.

LIQUIDATION NOTICE

70408 Date 12/ 10/ 2022  Issue No : 13669
Memorandum of Notice by publication 

Issued by the Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance 
in Lawsuit No. SHCFICICPL2022/0006633, Performance Order

To : Defendant : AL INSAF FIRE EQUIP, TOOLS & FIRE PROTECT 
FIX, address : 9611931, Manoj Mundavalappil, address : 9611932
We inform you that on date (Nos), this court judged against you in the 
above-mentioned Lawsuit for ALBASHAER SECURITY & SAFETY,  
therefore : We judge that the Defendants shall pay jointly an amount 
of (AED 17481) to the Plaintiff. The Defendants shall pay an interest 
at the rate of 5% annually from the date of filing the Lawsuit until full 
payment, and they shall pay the expenses. 
A judgment not subject to appeal within the legal period - 15 days
Judge / Hisham Ahmed Awadin
Sharjah Federal Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 12/ 10/ 2022  Issue No : 13669
Notification the Defendant by Publication

Before the lawsuit management office of the Federal Sharjah Court of First Instance 
in lawsuit No. SHCFICIREA2022/0006625 civil partial

To the Defendant : Ahad Isharat Shaikhjee Isharat Abbasali Shaikhjee.
Unknown place of residence
Notification by Publication in Arabic and foreign languages.
Per the request of the Plaintiff: Al Marsa Jetskl rental.
The above lawsuit has been filed demanding that you :
- Judgment obliging the Defendant to pay the Plaintiff an amount of (6870) six thousand 
eight hundred and seventy with the interest of the said amount from the date of the judicial 
claim until the date of payment of 9% annually.
- To oblige the Defendants to pay the fees, expenses and attorneys' fees. 
You are required to attend the hearing of 18/10/2022 before the lawsuit Management 
Office, the Federal Court of Sharjah, the Civil Court of First Instance, Office No (office of 
the lawsuit Manager No.2) in person or your legally represent and you shall submit your 
pleadings with all documents within a period not exceeding ten days from the date of 
Notification by Publication.
Office of Judicial Services
Muhammad Hussain Amin Al Mulla

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 12/ 10/ 2022  Issue No : 13669
2241/2022/461 Definite Value Dispute

Notification by Publication 
Notification Details :
To Defendants :
1- BWI International Investment L.L.C
2- Roy Antonio Lawes Hudson 

(Residency unknown)
Almukhtar Financing Broker
The Plaintiff filed a Lawsuit ; its subject is a claim to obligate the 
Defendant to pay an amount of AED 229.410 and AED 50.000 
profits on the amounts invested with Defendants. It also obligate the 
Defendant to pay Fees, expenses and attorney's fees. A hearing was 
set for it on Thursday, corresponding to 13/10/2022 at 09:00 am in the 
remote litigation hall, so you are required to attend or who represents 
you legally. You shall submit your memorandums or documents for 
court at least three days before the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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املال والأعمال
يف ن�سخته ال� 16 .. اأب�ظبي ت�ست�سيف اجتماع اللجنة الدولية الأنظمة املالحة العاملية با�ستخدام االأقمار اال�سطناعية 

امل�ستثمرين  تواجه  التي  امل�سكالت 
الهنود يف دولة الإم��ارات ومل�ساعدة 
ال�سركات الهندية يف دخول ال�سوق 
دولة  يف  ال�ستثمار  عند  والتو�سع 

الإمارات.
الجتماع  ناق�س  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
ببع�س  امل���ت���ع���ل���ق���ة  الج���������������راءات 
ال�����س��رك��ات ال��ه��ن��دي��ة يف الإم������ارات 
يقدم  اأن  ع���ل���ى  الت����ف����اق  وج������رى 
اجل��ان��ب الإم���ارات���ي ال��دع��م الالزم 
لكال  وم��ر���ٍس  �سريع  ح��ل  ل�سمان 

الطرفني.
�سمو  ق���ال  الج���ت���م���اع..  خ��ت��ام  ويف 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�سيخ 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم���ارة  امل��ج��ل�����س  ع�سو 
الجتماع  م��ن��ذ  “اإنه  اأب���وظ���ب���ي: 
يف  امل�سرك  العمل  لفريق  الأخ��ري 
حتققت   ،2021 اأكتوبرعام  �سهر 
العديد من الإجن��ازات املهمة على 
الوثيقة  ال��ع��الق��ة  تر�سيخ  ط��ري��ق 
وامل��ت��ن��ام��ي��ة والإ���س��رات��ي��ج��ي��ة بني 
دول���ة الإم�����ارات وال��ه��ن��د.. و�سمن 
هذا ال�سياق الأو�سع، يوا�سل فريق 
احل���وار  ت�سهيل  امل�����س��رك  ال��ع��م��ل 
نعزز  بينما  البلدين  الإيجابي بني 
الروابط القت�سادية التي �ساعدت 

على التقريب بني بلدينا«.
العمل  ف��ري��ق  اأن  ���س��م��وه  واأ����س���اف 
توفري  يف  فاعليته  اأث��ب��ت  امل�سرك 
واإزال�����ة احلواجز،  ج��دي��دة  ف��ر���س 
و�سي�ستمر يف اأداء دور مهم يف تعزيز 
ال�ستثمار الثنائي لدعم طموحات 

النمو يف كال البلدين.
من جانبه قال معايل بيو�س جويال 
و�سوؤون  وال�سناعة  التجارة  وزي��ر 
امل�ستهلك والأغذية والتوزيع العام 
الهند:  ح��ك��وم��ة  يف  وامل��ن�����س��وج��ات 
املفاو�سات  ت�سريع  قررنا  “عندما 
ب�ساأن اتفاقية ال�سراكة القت�سادية 
ال�ساملة بني دولة الإمارات والهند 
الأخ�����ري لفريق  خ���الل الج��ت��م��اع 
العمل امل�سرك ..ا�ستطعنا بالفعل 
اإبرام التفاقية يف غ�سون 88 يوماً 
م���دة غ��ري م�سبوقة”،  ف��ق��ط وه���ي 
حول  ال��ي��وم  مناق�سات  اأن  م��وؤك��دا 
املجالت ذات املنفعة املتبادلة، مثل 
الثنائية  والتجارة  الغذائي  الأم��ن 
اأي�ساً  �ست�سهد  الوطنية،  بالعمالت 

جهوداً مماثلة من كال اجلانبني.
الإماراتية  ال��ع��الق��ات  اأن  واأ���س��اف 
زخ�����م�����اً غري  ت�������س���ه���د  ال���ه���ن���دي���ة   �
اأم��ام��ن��ا ع���دداً  م�����س��ب��وق، ح��ي��ث اإن 
كبرياً من الفر�س للتعاون وزيادة 
القطاعات  ال�ستثمارات ل�سيما يف 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م��ث��ل  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
والتكنولوجيا، خا�سة التكنولوجيا 

املالية.

•• مومباي - وام:

ال�ستثماري  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  ع��ق��د 
الإماراتي - الهندي امل�سرك رفيع 
العا�سر يف  اأم�س اجتماعه  امل�ستوى 
مومباي برئا�سة م�سركة بني �سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�سيخ 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم���ارة  امل��ج��ل�����س  ع�سو 
ب��ي��و���س جويال  اأب��وظ��ب��ي وم���ع���ايل 
و�سوؤون  وال�سناعة  التجارة  وزي��ر 
امل�ستهلك والأغذية والتوزيع العام 

واملن�سوجات يف حكومة الهند.
ح�سر الجتماع .. معايل الدكتور 
ث����اين ب���ن اأح���م���د ال����زي����ودي وزي���ر 
و�سعادة  اخل��ارج��ي��ة  للتجارة  دول���ة 
دولة  �سفري  البنا  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
الإمارات لدى الهند و�سعادة اأنوراغ 
جاين وكيل دائرة ترويج ال�سناعة 
والتجارة الداخلية يف وزارة التجارة 
وال�سناعة الهندية وعدد من كبار 
احلكومية  اجلهات  من  امل�سوؤولني 
وال�سركات  ال�ستثمارية  والهيئات 

ذات ال�سلة يف كال البلدين.
امل�سرك  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  اأن  ي��ذك��ر 
تعزيز  بهدف   2013 �سنة  تاأ�س�س 
وال�ستثمارية  التجارية  العالقات 
الإم���ارات  دول��ة  ب��ني  والقت�سادية 
والهند ..ويعد هذا الجتماع الأول 
لفريق العمل امل�سرك منذ توقيع 
القت�سادية  ال�����س��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة 
ال�������س���ام���ل���ة ب����ني دول�������ة الإم���������ارات 
الروؤية  واإع��الن  الهند،  وجمهورية 
يف  امل�سركة  الهندية   - الإماراتية 
خالل   2022 ع���ام  ف��راي��ر  �سهر 
ال��ق��م��ة الف��را���س��ي��ة ب��ني �ساحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
رئي�س  م����ودي  ن���اري���ن���درا  وم���ع���ايل 

وزراء الهند.
وتعد اتفاقية ال�سراكة القت�سادية 
ال�ساملة بني دولة الإمارات والهند 
اتفاقية جتارية رئي�سية تهدف اإىل 
القت�سادية  ب��ال��ع��الق��ات  الرت��ق��اء 
الثنائية  وال�ستثمارية  والتجارية 

ودفع عجلة النمو القت�سادي.
لفريق  العا�سر  الج��ت��م��اع  وخ���الل 
اجلانبان  امل�����س��رك..اأ���س��اد  ال��ع��م��ل 
لتفاقية  الإيجابي  التاأثري  ببوادر 
ال�ساملة  الق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��راك��ة 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ب���ني دول�����ة الإم�������ارات 
بني  الثنائية  التجارة  على  والهند 
البلدين منذ دخولها حيز التنفيذ 
يف �سهر مايو عام 2022 .. وحث 
اجل��ان��ب��ان رج����ال الأع���م���ال يف كال 
املزايا  البلدين على ال�ستفادة من 
املالئمة  التجارية  للبيئة  الكبرية 
ال�سراكة  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 

املناق�سات.  موا�سلة  على  اجلانبان 
التي  الإيجابية  اخللفية  ظ��ل  ويف 
التجارية  ال����ع����الق����ات  ت����وف����ره����ا 
واملتنامية  الوا�سعة  وال�ستثمارية 
..اأكد  والهند  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني 
اجل��ان��ب��ان اأه��م��ي��ة ا���س��ت��خ��دام فريق 
من�سًة  ب��اع��ت��ب��اره  امل�����س��رك  العمل 
ملعاجلة امل�سكالت وال�سعوبات التي 
ال�ستثمار  عند  ال�سركات  تواجهها 

يف كال الدولتني.
 UAE« اأن�ساأت الهند مكتب وقد 
�سنة  يف  اخل������ا�������س   »PLUS
“اآلية  مكتب  اأن�ساأت  كما   ،2018
 2019 �سنة  يف  ال�سريع”  امل�سار 
ال��ت��ي تواجه  امل�����س��ك��الت  ل��ت��ح��دي��د 
ال�سركات وامل�ستثمرين الإماراتيني 

املمكنة  بال�سرعة  وحلها  الهند  يف 
الإمارات  الإ���س��ادة مبكتب  ..ومّت��ت 
اخلا�س يف الهند جلهوده يف قيادة 
وت�سهيل ال�ستثمارات الإماراتية يف 

خمتلف القطاعات.
ويف ه��ذا ال�����س��دد، مّت الت��ف��اق على 
ال��ه��ن��دي الدعم  ي��ق��دم اجل��ان��ب  اأن 
ال�سريع”  امل�����س��ار  “اآلية  ل���  ال����الزم 
ل�سمان  ال���ه���ن���د  يف  الإم�������ارات�������ي 
املعلقة  للم�سكالت  ال�سريع  احل��ل 
وال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا عدد 
الإماراتية  والبنوك  ال�سركات  من 
اتفاق  ك���م���ا  ال���ه���ن���د.  يف  ال���ع���ام���ل���ة 
مماثلة  اآلية  اإن�ساء  على  اجلانبان 
للهند  ال�سريع”  امل�����س��ار  “ اآل��ي��ة  ل��� 
يف دول��ة الإم���ارات على الفور حلل 

اأ�سادا  كما   .. ال�ساملة  القت�سادية 
بالتقدم املحرز يف خمتلف جوانب 
ال�������س���راك���ة، مب���ا يف ذلك  ات��ف��اق��ي��ة 
لالتفاقية  امل�سركة  اللجنة  اإن�ساء 

واللجان الفرعية ذات ال�سلة.
م�سار  ال�������وف�������دان  وا�����س����ت����ع����ر�����س 
املفاو�سات ب�ساأن اتفاقية ال�ستثمار 
ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب����ني دول�������ة الإم���������ارات 
وال��ه��ن��د، ح��ي��ث ع��ق��دت ح��ت��ى الآن 
املفاو�سات.  جولة من  ع�سرة  اثنتا 
واأ���س��ار اجل��ان��ب��ان اإىل اأن���ه ك��ان من 
امل��م��ك��ن حت��ق��ي��ق ت���ق���دم ك��ب��ري منذ 
بدء املفاو�سات، وبالتايل فقد اأكدا 
الإبرام  عملية  بت�سريع  التزامهما 
ومفيد  م����ت����وازن  لت����ف����اق  امل���ب���ك���ر 
تعزيز  �سبل  ..ون��اق�����س��ا  ل��ل��ط��رف��ني 

التفاق  اأج��ل  من  الهند  يف  املعنية 
على نهج تنفيذ مفيد للطرفني.

ال�ستثمارية  التدفقات  ولت�سجيع 
امل�����ت�����زاي�����دة م�����ن ق���ب���ل ال���ك���ي���ان���ات 
الإماراتية  ال�سيادية  ال�ستثمارية 
ا�ستعر�س  ..ف�����ق�����د  ال���ه���ن���د  اإىل 
اجل���ان���ب���ان ط��ل��ب دول�����ة الإم�������ارات 
�سريبية  ح��واف��ز  ب��ت��ق��دمي  املتعلق 
ال�ستثمارية  ال���ك���ي���ان���ات  ل��ب��ع�����س 
مبوجب  الإم����ارات����ي����ة  ال�������س���ي���ادي���ة 
 - الإماراتية  ال�سريبية  التفاقية 
الهندية احلالية ورد الهند بتقدمي 
ال�سرائب  لقوانني  وفقاً  املطلوب 

املحلية احلالية يف الهند.
ت�ستمر  اأن  ع��ل��ى  الت���ف���اق  وج����رى 
اإىل  للو�سول  الثنائية  املناق�سات 

ال�ستثمارات الثنائية يف القطاعات 
الغذائي  الأم����ن  م��ث��ل  ال��رئ��ي�����س��ي��ة، 
التحتية  وال���ب���ن���ي���ة  وال���ت�������س���ن���ي���ع 

والطاقة والتكنولوجيا.
الطرفان  ات��ف��ق  ال�����س��ي��اق  ه���ذا  ويف 
ع��ل��ى اأن ت��ق��وم اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة يف 
ا�ستخدام  ب��ب��ح��ث  ال��ب��ل��دي��ن  ك���ال 
“حلول النافذة الواحدة” الفعالة 
جتارة  مم���رات  واإن�����س��اء  واملتكاملة 
التكاليف  ل��ت��ق��ل��ي��ل  اف���را����س���ي���ة 
والوقت الذي ت�ستغرقه الإجراءات 

املتعلقة بالتجارة وال�ستثمار.
وم����ن اجل���ان���ب الإم�����ارات�����ي جرى 
التفاق على اأن تقوم دائرة التنمية 
القت�سادية يف اأبوظبي ببحث هذا 
الأطراف  التعاون مع  اجلانب من 

تلبي  ل��ل��ط��رف��ني  م��ف��ي��دة  ن��ت��ي��ج��ة 
اأهداف ال�سيا�سات يف كال البلدين. 
املجتمعون  اأ���س��اد  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
ال�سيادية  للكيانات  املقدم  بالدعم 
املالية  ق��ان��ون  الإم��ارات��ي��ة مبوجب 
ل�سنة 2020 والإ�سعارات الالحقة 

له ب�ساأن الإعفاء ال�سريبي.
وم����ن ب���ني ال��ق�����س��اي��ا امل��ه��م��ة التي 
اآلية  اإن�������س���اء  الج���ت���م���اع  ن��اق�����س��ه��ا 
لتنفيذ التجارة الثنائية بالعمالت 
املناق�سات  اإىل  وبالإ�سارة  الوطنية، 
اجلارية بني امل�سرف املركزي لدولة 
والبنك  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
واجهة  ح��ول  الهندي  الحتياطي 
الدفع املوحدة، وهي مبثابة من�سة 
مدفوعات رقمية م�سركة ..واتفق 

برئا�سة حامد بن زايد ووزير التجارة الهندي 

فريق العمل اال�ستثماري االإماراتي - الهندي امل�سرتك يعقد اجتماعه العا�سر يف م�مباي

العاملية با�ستخدام الأقمار ال�سطناعية وح�سد اجلهود ل�سمان حتقيق 
البيني وال�سفافية والكفاءة املهنية، وتوظيف  الت�سغيل  اأعلى م�ستويات 
وامل�ساعدة  ال��دع��م  اللجنة  وت��ق��دم  الأم��ث��ل.  بال�سكل  املقدمة  اخل��دم��ات 
التطبيقات  اإع��داد  اأثناء  ال�سطناعية  الأقمار  عر  املالحة  مل�ستخدمي 
امل�سرك  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  ت�سجيع  خ��الل  م��ن  التنموية  واخل��ط��ط 

والعمل كمنتدى لتبادل املعلومات والأفكار واحللول.
بارزة  تتمتع مبكانًة  للف�ساء  الإم����ارات  وك��ال��ة  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در 
�سمن اأهم املنظمات الدولية يف قطاع الف�ساء العاملي، اإذ ت�سغل ع�سوية 
و”اللجنة الدولية ل�ستك�ساف  “الحتاد الدويل للمالحة الف�سائية” 
الف�ساء”، و”جمموعة التن�سيق الدويل ل�ستك�ساف الف�ساء اخلارجي” 
الأمم  جلنة  رئا�سة  م��وؤخ��راً  تولت  كما  الأر�س”،  مراقبة  و”جمموعة 

املتحدة لال�ستخدام ال�سلمي للف�ساء اخلارجي “كوبو�س«. 

عر الأقمار ال�سطناعية، ورواد الأعمال وغريهم من املخت�سني. 
و�سي�سم الجتماع الدويل الذي يراأ�سه عبداهلل املرر، رئي�س ق�سم اإدارة 
امل�ساريع الف�سائية يف وكالة الإمارات للف�ساء، جمموعة من املنتديات 
الواقعية  التو�سيحية  وال��ع��رو���س  التفاعلية  احل���واري���ة  واجل��ل�����س��ات 
ت��ق��دم روؤي����ًة �ساملًة ح��ول �سبل ال���س��ت��ف��ادة من  والف��را���س��ي��ة، وال��ت��ي 
املجالت،  خمتلف  يف  ال�سطناعية  بالأقمار  العاملة  املالحية  الأنظمة 
والق�سايا  البحث  وجم��الت  التقنيات  اأح��دث  على  ال�سوء  ت�سلط  كما 

الراهنة واأبرز امل�ستجدات والتوقعات امل�ستقبلية يف هذا ال�ساأن. 
ب��ط��ي القبي�سي، م��دي��ر ع���ام وكالة  ���س��امل  ���س��ع��ادة  ال�����س��دد، ق���ال  وب��ه��ذا 
الإمارات للف�ساء: “ت�سجل دولة الإمارات يف دورة هذا العام من اجتماع 
اللجنة الدولية لأنظمة املالحة العاملية با�ستخدام الأقمار ال�سطناعية 
ح�سوراً متميزاً باعتبارها جهًة م�سيفًة لفعاليات امللتقى واإحدى اأبرز 

عالقات  بر�سيخ  التزامها  من  انطالقاً  ذل��ك  وي��اأت��ي  اللجنة،  اأع�ساء 
وحر�سها  الف�ساء،  قطاع  يف  الدولية  الأو�ساط  مع  والتوا�سل  التعاون 
على م�ساركة وتبادل املعارف واخلرات العلمية التي من �ساأنها اأن ت�سهم 
يف دفع عجلة التنمية القت�سادية يف املنطقة وتعزيز كفاءة التطبيقات 
العاملة بالأقمار ال�سطناعية مبا يعود  العاملية  العاملية لنظم املالحة 

بالنفع على الب�سرية جمعاء«.
جهودها  ت��وا���س��ل  للف�ساء  الإم�����ارات  وك��ال��ة  “اإن  القبي�سي:  واأ����س���اف 
احلثيثة لرجمة اأهدافها ال�سراتيجية على اأر�س الواقع، حيث تويل 
اأهمية كبرية لدعم م�ساريع البحث والتطوير والرتقاء مب�ستوى العلم 

واملعرفة على امل�ستويني املحلي والإقليمي«.
من جانب اآخر، ت�سهم جلنة الأمم املتحدة يف التنمية العاملية امل�ستدامة، 
اإذ تتمحور اأهدافها الأ�سا�سية حول التن�سيق بني مزودي اأنظمة املالحة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

املقبل  اأكتوبر   14 اإىل   9 الفرة من  خ��الل  اأبوظبي  اإم��ارة  ت�ست�سيف 
املالحة  لأنظمة  الدولية  للجنة  ع�سر  ال�ساد�س  الجتماع  اأبوظبي،  يف 
املتحدة  الأمم  ملكتب  التابعة  ال�سطناعية  الأقمار  با�ستخدام  العاملية 
البًناء  التعاون  �سبل  بتعزيز  ُتعنى  والتي  اخلارجي،  الف�ساء  ل�ستخدام 
وال�سفافية  الأنظمة  عمل  بني  البيني  التوافق  وحتقيق  اأع�سائها،  بني 
م�ستوى  على  ال�سطناعية  الأقمار  عر  املالحية  اخلدمات  تقدمي  يف 
لحت�سان  حت�سرياتها  للف�ساء  الإم����ارات  وك��ال��ة  وا�ستكملت  ال��ع��امل. 
140 موفد و260  اأك��ر من  �سي�سهد م�ساركة  ال��ذي  ال��دويل  امللتقى 
املتحدة  الأع�����س��اء يف الأمم  ال�دول�ي�ة وال���دول  اللجنة  ممثل ع��ن وف��ود 
والهيئات احلكومية وغري احلكومية الدولية املخت�سة مبجال املالحة 

299 معاملة رهن بقيمة 608 ماليني درهم

�سهر �سبتمرب ي�سجل ت�سرفات عقارية بقيمة 1.9 مليار درهم يف اإمارة ال�سارقة
 م�سرف اأب�ظبي االإ�سالمي يطلق عر�س »مت�يل االأعمال 
التجارية ال�سغرية« لدعم امل�ساريع ال�سغرية واملت��سطة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي، جمموعة اخلدمات املالية الإ�سالمية الرائدة 
ي�ستهدف  وال��ذي  ال�سغرية”،  التجارية  الأعمال  “متويل  عر�س  اإط��الق  اأم�س، 
متويل امل�ساريع وال�سركات ال�سغرية ومتو�سطة احلجم يف دولة الإمارات. ويوفر 
1،5 مليون درهم لدعم  اإىل  هذا العر�س اجلديد حلوًل متويلية ت�سل قيمتها 
تطوير وتنمية تلك الفئة من امل�ساريع وال�سركات على املديني الق�سري والطويل.   
حلوًل متويلية خم�س�سة  “متويل الأعمال التجارية ال�سغرية”،  ويقدم عر�س 
اأن�سطتها  وتنمية  ت��ط��وي��ر  متطلبات  لتلبية  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية  لل�سركات 
احل�سول  طلبات  تقدمي  التجارية  الأع��م��ال  من  الفئة  لهذه  وميكن  التجارية. 
و�سريعة.  �سهلة  اإج����راءات  وف��ق  العر�س اجل��دي��د،  ه��ذا  م��ن خ��الل  التمويل  على 
وي�سمل عر�س “متويل الأعمال التجارية ال�سغرية”، جمموعة �ساملة من املزايا 
التمويلية التي تت�سمن، متويل الأعمال بدون �سمانات ومتويل راأ�س املال العامل 
والآلت  للمعدات  الراأ�سمالية  النفقات  متويل  اأو  والدولية  املحلية  للم�سريات 
كما  ال�سداد.  ف��رة  مرونة  عن  ف�ساًل  �سهرية،  اأق�ساط  على  وال�سداد  واملركبات 
�ستتمكن ال�سركات املوؤهلة للح�سول على التمويل من الو�سول اإىل ال�ست�سارات 
املتو�سطة مقومات  ال�سغرية  ال�سركات  التي متنح  املزايا  واملزيد من  املتخ�س�سة 
قال حممد  التمويل اجلديد،  اإط��الق عر�س  تعليقه على  النجاح.   ويف  حتقيق 
ال�سامل، رئي�س اخلدمات امل�سرفية لالأعمال يف م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي: “تعد 
القت�سادات  لتطوير  اأ�سا�سية  تنموية  حمركات  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 
الإ�سالمي  اأبوظبي  م�سرف  يف  نحر�س  ذل��ك،  على  وبناء  ال��ع��امل.  م�ستوى  على 
من  ومتكينها  اأعمالها  وتنمية  لتطوير  ال���الزم  التمويلي  ال��دع��م  ت��ق��دمي  على 
كان  وقد  والتجارية.  القت�سادية  احلركة  تن�سيط  يف  الفاعل  بدورها  النهو�س 
التي  الوطنية،  امل�سرفية  املوؤ�س�سات  الإ�سالمي، دائماً يف طليعة  اأبوظبي  م�سرف 
بادرت بتقدمي خدمات ومنتجات ت�سهم يف دعم هذه الفئة من امل�ساريع التجارية 
التجارية.  واأهدافها  وتطلعاتها  طموحاتها  حتقيق  من  تتمكن  حتى  وال�سركات 
ومن هذا املنطلق، يتما�سى منتجنا اجلديد مع روؤي��ة دولة الإم��ارات الرامية يف 
املحوري يف تعزيز  ال�سغرية واملتو�سطة للعب دورها  ال�سركات  دعم ومتكني منو 
اأبرز  ك��اأح��د  دورن���ا  على  اأي�ساً  ي��وؤك��د  ومب��ا  الوطني،  اقت�سادنا  ومقومات  ق���درات 
امل�سرفية  املنتجات  التي تقدم جمموعة من  الدولة  الرائدة يف  املالية  املوؤ�س�سات 

املخ�س�سة لدعم وتنمية الأعمال التجارية.«  

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سادر  ال�سهري  التقرير  ك�سف 
العقاري  ال��ت�����س��ج��ي��ل  دائ������رة  م���ن 
ت�سرفات  اإج������راء  ع���ن  ب��ال�����س��ارق��ة 
�سبتمر  ����س���ه���ر  خ�����الل  ع���ق���اري���ة 
ن��ق��دي بلغ  ت����داول  امل��ا���س��ي بحجم 
 677 وتنفيذ  دره���م،  مليار   1.9
ب��ي��ع يف خم��ت��ل��ف مناطق  م��ع��ام��ل��ة 

ومدن اإمارة ال�سارقة.

تنفيذ 2،299 معاملة
واأظهرت بيانات التقرير عن تنفيذ 
دائرة الت�سجيل العقاري بال�سارقة 
 2،299 امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر  خ����الل 
املختلفة،  ب����اأن����واع����ه����ا  م���ع���ام���ل���ة 
وت�سمنت 677 معاملة بيع ت�سكل 
املعامالت  اإج��م��ايل  من   29.4%
املنفذة، و299 معاملة رهن متثل 
وبقيمة  الإج��م��ايل  م��ن   13.1%
فيما  دره���م،  ماليني   608 بلغت 
ا�ستحوذت الت�سرفات الأخرى على 
املعامالت  اإج��م��ايل  من   57.5%

وبعدد 1،323معاملة خمتلفة.

90 منطقة  تداولت عقارية على 
يف الإمارة

توزعت  التقرير،  بيانات  وبح�سب 
منطقة   90 على  البيع  معامالت 
يف خمتلف مناطق ومدن الإمارة، 
املتداولة  ال��ع��ق��ارات  �سملت  ح��ي��ث 

درهم، تلتها منطقة البليدة بقيمة 
2.7 مليون درهم، يف حني �سجلت 
عقارية  ���س��ف��ق��ات  رف�����ادة  م��ن��ط��ق��ة 
درهم،  مليون   2.5 قيمتها  بلغت 
���س��ف��ق��ات منطقة  ���س��ج��ل��ت  ب��ي��ن��م��ا 
الفاو الزراعية 1.6 مليون درهم.

يف  املنفذة  ال�سفقات  اإىل  وبالنظر 
مناطق  ج���اءت  خ��ورف��ك��ان،  مدينة 
ال�سناعيتني،  واحل�����راي  ال���زب���ارة 
وامل��دي��ف��ي يف �سدارة   ،2 وال���ردي 
التداولت  ع��دد  حيث  من  املناطق 
10 معامالت، يف حني  وباإجمايل 
على  امل��دي��ف��ي  منطقة  ا���س��ت��ح��وذت 
تداولت بقيمة 1.8 مليون درهم، 
بتداولت  اللوؤلوؤية  منطقة  تلتها 
درهم،  مليون   1.5 قيمتها  بلغت 
1.2 مليون  2 بقيمة  ال��ردي  ثم 
تداولت  قيمة  بلغت  بينما  دره��م، 
 899 ال�سناعية  ال��زب��ارة  منطقة 

األف درهم.
مناطق  �سجلت  كلباء،  مدينة  ويف 
وال�سناعية،  كلباء،  ���س��ور  جت��اري��ة 
و���س��ن��اع��ي��ة ك��ل��ب��اء، وال�������س���اف 12 
منطقة  واأم�������ا  ع����ق����ارًي����ا،  ت��������داوًل 
اأع��ل��ى حجم  �سهدت  ال��راح��ة فقد 
للتداول بقيمة 3.5 مليون درهم، 
ت���اله���ا ح���ي ال��ق��ل��ع��ة ب��ق��ي��م��ة 3.2 
مليون درهم، ثم منطقة ال�سناعية 
بقيمة 2.9 مليون درهم، يف حني 
�سجلت منطقة الغيل 1.8 مليون 

درهم.

اإجمايل  النهدة  منطقة  ت���داولت 
الرفاعة  ثم  دره��م،  52.3 مليون 

باإجمايل 52 مليون درهم.
ج����اءت  ال���و����س���ط���ى،  امل��ن��ط��ق��ة  ويف 
ب�سكل  م��وزع��ة  امل��ن��ف��ذة  ال�سفقات 
جتارية  م���ن���اط���ق  ع���ل���ى  اأ����س���ا����س���ي 
امل���دام، وال��ف��او ال��زراع��ي��ة، و�سهيلة 
3 و���س��ن��اع��ي��ة امل����دام، ب��اإج��م��ايل 7 
املناطق،  ه����ذه  يف  ب��ي��ع  م��ع��ام��الت 
النقدي،  ال��ت��داول  واأم���ا م��ن حيث 
اأعلى  امل����دام  جت��اري��ة  �سجلت  ف��ق��د 
ماليني   3 بقيمة  ل��ل��ت��داول  حجم 

ت�سجيل  اخل�����ان  م��ن��ط��ق��ة  ���س��ه��دت 
بعدد  الرقيبة  تلتها  معاملة،   78
41 معاملة، ثم اأم فنني بعدد 38 

معاملة.
النقدي  ال���ت���داول  ح��ج��م  وبح�سب 
فقد  ال�����س��ارق��ة،  مدينة  مناطق  يف 
مويلح  منطقة  اأي�����س��اً  ت�����س��درت��ه��ا 
بلغت  ت��داول  وباإجمايل  التجارية 
164.9 مليون  قيمته الإجمالية 
منطقة  ���س��ج��ل��ت  ح���ني  يف  دره������م، 
ب��اإج��م��ايل قيمة  ت���داولت  اأم فنني 
وبلغت  دره��������م،  م���ل���ي���ون   76.7

.)26.9%(

م��وي��ل��ح ال���ت���ج���اري���ة.. الأع���ل���ى من 
حيث التداولت

�سهدت  ال���ت���ي  امل���ن���اط���ق  وب��ح�����س��ب 
اإمارة  يف  منفذة  عقارية  �سفقات 
التقرير  بيانات  اأظهرت  ال�سارقة، 
التجارية  مويلح  منطقة  ت�سجيل 
بذلك  ل��ت��ح��اف��ظ  م��ع��ام��ل��ة،   172
ل��ق��ائ��م��ة مناطق  ���س��دارت��ه��ا  ع��ل��ى 
مدينة ال�سارقة الأعلى تداوًل من 
فيما  البيع،  معامالت  ع��دد  حيث 

و�سناعية  وجتارية  �سكنية  اأرا�سي 
وزراعية، لتغطي م�ساحة اإجمالية 

تتجاوز 3.9 مليون قدم مربعة.
وفيما يتعلق باأنواع العقارات التي 
�سهدت �سفقات عقارية، فقد جاءت 
اأب��راج مفرزة  297 معاملة  بواقع 
ومتثل الن�سبة الأكر من اإجمايل 
 ،)43.9%( وب��واق��ع  ال�����س��ف��ق��ات 
تلتها الأرا�سي الف�ساء بعدد 198 
 ،)29.2%( ومت����ث����ل  م���ع���ام���ل���ة 
املبنية  الأرا����س���ي  ���س��ه��دت  يف ح��ني 
ون�سبتها  معاملة   182 ت�سجيل 
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العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ديبلوجيك للحلول التكنولوجيا 

رخ�سة رقم:CN 4187007 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال / من 1000 اإىل 10000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ديبلوجيك للحلول التكنولوجيا

DEEPLOGIC TECHNOLOGY SOLUTIONS

اإىل/ ديبلوجيك حللول التكنولوجيا - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
DEEPLOGIC TECHNOLOGY SOLUTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ماي ايفوكوا
  رخ�سة رقم:CN 3910268 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ ماي ايفوكوا
EVOQUA WATER

اإىل/ خاتون العاملية للفعليات
  KHATOON INTERNATIONAL EVENTS 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة تنظيم احلفالت واملنا�سبات  9000102
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ت�سوير احلفالت واملنا�سبات  7420005

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة تنظيم املعار�س لالعمال الفنية  8230007
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة تنظيم املعار�س وادارتها  8230001

تعديل ن�ساط / اإ�سافة تنظيم املوؤمترات والندوات وادارتها 8230002
 تعديل ن�ساط / حذف جتارة املياه املعدنية - باجلملة  4630204

 تعديل ن�ساط / حذف جتارة املياه النقية الطبيعية - باجلملة  4630205
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سركة حممود حممد ح�سن خ�سر للمواد 

الزراعية ذ م م    رخ�سة رقم:CN 1161440 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممود حممد ح�سن خ�سر %100

تعديل مدير / اإ�سافة حممود حممد ح�سن خ�سر
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد دغيميل خلفان حارب ال�سام�سى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممود حممد ح�سن خ�سر
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة حممود حممد ح�سن خ�سر للمواد الزراعية ذ م م
MAHMOUD MOHAMED HASSAN KHEDR AGRICULTURAL MATERIALS CO. L L C

اإىل/ حممود حممد ح�سن خ�سر للمواد الزراعية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
MAHMOUD MOHAMED HASSAN KHEDRAGRICULTURAL MATERIAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سالون ا�س فور للرجال و�سبا

رخ�سة رقم:CN 2885466 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة رفيق منبانكونات

تعديل وكيل خدمات / حذف �سذى �سامل يو�سف ح�سن اليافعى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون ا�س فور للرجال و�سبا

S FOUR GENTS SALOON & SPA

اإىل/ �سالون ا�س فور للرجال و�سبا - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 S FOUR GENTS SALOON & SPA SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سالون �سابايدي للتجميل و �سبا

رخ�سة رقم:CN 1194020 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جينيلني اتبول تويان %100

تعديل مدير / اإ�سافة جينيلني اتبول تويان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد ح�سني مال ح�سن �سهوان

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 40000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون �سابايدي للتجميل و �سبا
SABAIDEE BEAUTY & SPA

اإىل/ �سالون �سابايدي للتجميل و �سبا - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SABAIDEE BEAUTY & SPA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :كنوز العلم للقرطا�سيه

رخ�سة رقم:CN 1356652 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة ابراهيم خليل اهلل ابو الكالم

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ابراهيم خليل اهلل ابو الكالم %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد حمدان مرهون املعمرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ كنوز العلم للقرطا�سيه
KONOOZ AL ALAM STATIONERY

اإىل/ كنوز العلم للقرطا�سية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
KONOOZ AL ALAM STATIONERY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :حممود فهد للنجارة واحلدادة امل�سلحة

رخ�سة رقم:CN 1137718 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة حممود فهد ثابت ابواملجد

تعديل وكيل خدمات / حذف احمد حممد عبداهلل مو�سى البلو�سى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ حممود فهد للنجارة واحلدادة امل�سلحة

MAHMOUD FAHD CARPENTRY & REINFORCED STEEL WORKS

اإىل/ حممود فهد اأعمال النجارة واحلدادة امل�سلحة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
MAHMOUD FAHD CARPENTRY AND REINFORCED STEEL WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

ال�سرق الق�سى لل�سيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1045503 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا 

و�ساروما اوريجانو
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3765816 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�س اند 

ات�س ديزاين اند ديكور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4344388 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سفيد 

للنقليات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2658205 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:الحتاد للو�ساطة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:اأبوظبي - �سارع زايد الول - بناية ورثة/�سعيد حممد البادي

CN 1047440 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
الواحد  ال�سخ�س  �سركة   - احل�سابات  احلو�سني  ال�سادة/احمد  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/20  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   - ذ.م.م 
العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار 

بالرقم:2205038743 -  تاريخ التعديل:2022/10/11
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
م   م  ذ  الواحد  ال�سخ�س  �سركة  ا�س كويف-  :ات�س  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 3892420 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / هند �سمري عبداهلل عبدالوهاب الغ�سني من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / هند �سمري عبداهلل عبدالوهاب الغ�سني من 100 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / هند �سمري عبداهلل عبدالوهاب الغ�سني من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / هند �سمري عبداهلل عبدالوهاب الغ�سني من 100 % اإىل %50
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ال�سيخه �سماء بنت �سلطان بن خليفه ال نهيان %50
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ ات�س ا�س كويف- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
H S COFFEE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ ات�س ا�س كويف ذ.م.م
H S COFFEE L.L.C

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :العقرب لتاأجري ال�سيارات

رخ�سة رقم:CN 1199384 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد نور حممود معيوف عليان %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد على حميد بن ديول الدرمكى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ العقرب لتاأجري ال�سيارات

SCORPION RENT CAR

اإىل/ العقرب لتاأجري ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SCORPION RENT CAR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :موؤ�س�سة العني العامة

رخ�سة رقم:CN 1004749 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

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

AL AIN GENERAL EST

اإىل/ �سركة العني العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL AIN GENERAL COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
لأعمال  ف�سه  :موؤ�س�سة  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

البال�سر رخ�سة رقم:CN 4198643 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فوؤاد عبداملنعم ح�سان قنديل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد بن مبارك بن غبي�س اليحيائى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل موؤ�س�سة مهنية

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

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

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

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�سة  بخ�سو�س  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
التجاري:توب  بال�سم   CN رقم:1850673 
الغاء  بالغاء طلب   ، املعلومات  تقنية  لنك ل�ست�سارات 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :برو للمقاولت و ال�سيانة و التنظيف 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 2791303 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد داود احلريرى من 75 % اإىل %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سليمان داود احلريرى %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد داود احلريرى من �سريك اإىل مدير
 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد داود احلريرى من 75 % اإىل %0

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد �سعيد عو�س حممد العجمى
تعديل اإ�سم جتاري من/ برو للمقاولت و ال�سيانة و التنظيف ذ.م.م

PRO CONTACTING &MAINTENANCE & CLEANLINESS L.L.C L.L.C

اإىل/ فاينل تات�س للمقاولت وال�سيانه والتنظيف ذ.م.م
FINAL TOUCH CONTACTING &MAINTENANCE & CLEANLINESS L.L.C.  

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :موؤ�س�سة العطا�س للمقاولت وال�سيانة 

العامة  رخ�سة رقم:CN 1027231 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كرم عيد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ر�سا عبدالعزيز عبدول
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة العطا�س للمقاولت وال�سيانة العامة

AL ATTAS CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

اإىل/ برامي اإيكر الهند�سية للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
PRIME ACRE ENGINEERING AND GENERAL CONTRACTING - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعــــــــــالن
زجاج  لركيب  الزعيم  بيت  :�سركة  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�سيارات ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1007144 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمده حمد �سامل حممد العامرى %100

تعديل مدير / اإ�سافة حمده حمد �سامل حممد العامرى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سالح ح�سن ح�سني خليفه

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمد �سامل حممد �سفيان العامرى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة بيت الزعيم لركيب زجاج ال�سيارات ذ.م.م
BEIL AI ZEAAM AULO GIESS FIXING LLC

اإىل/ �سركة بيت الزعيم لركيب زجاج ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
BEIL AI ZEAAM AULO GIESS FIXING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

•• اأبوظبي-وام: 

دراج منتخب  امل��ن�����س��وري  اأح��م��د  اأك���د 
ال����ذي حتقق  الإجن������از  اأن  الإم�������ارات 
اأخريا يف البطولة العربية للم�سمار 
للفرة  ح���اف���زا  ���س��ي��ك��ون  ب���ال���ق���اه���رة 
املقبلة، حيث ينتظر املنتخب البطولة 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��ري��ق وال���ت���ي ���س��ت��ق��ام يف 
الإمارات دي�سمر 2022، والبطولة 
يف  املقبل  ال��ع��ام  للم�سمار  الآ���س��ي��وي��ة 

ماليزيا.
وحقق منتخب الإمارات 29 ميدالية 
للم�سمار  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ب���ط���ول���ة  يف 
و13  ذهبيات،   10 ب��واق��ع  بالقاهرة 
املركز  لينال  ب��رون��زي��ات،  و6  ف�سية، 
للمنتخبات  العام  الرتيب  يف  الثاين 

امل�ساركة.
اأن  اإىل  الإم��ارات  دراج منتخب  واأ�سار 
البطولة  يف  �سهلة  تكن  مل  املناف�سة 
الكبرية  اخل����رات  ال��ع��رب��ي��ة، يف ظ��ل 

الأمر  امل�����س��ارك��ة،  املنتخبات  ل��الع��ب��ي 
الذي تطلب جهدا م�ساعفا واإ�سرارا 
والن�سائح  ال����دراج����ني،  ج��م��ي��ع  م���ن 
يو�سف  الإم��ارات��ي  البطل  م��ن  املهمة 
م�����ريزا ق���ائ���د ال���ف���ري���ق ال�����ذي و�سع 
املنتخب،  ت�����س��رف  ك���ل خ��رت��ه حت���ت 
والتوجيهات ال�سديدة من املدرب عبد 
اهلل �سويدان يف الو�سول اإىل ما حتقق 

من اإجناز.
13 ميدالية  املن�سوري  اأحمد  وحقق 

ملونة يف البطولت التي �سارك فيها 
من بداية العام اجلاري، موزعة على 
5 ميداليات يف البطولة العربية، و3 
يف  و3  ب��رك��ي��ا،  الت�سامن  األ��ع��اب  يف 
البطولة  يف  و2  اخلليجية،  ال����دورة 

الآ�سيوية بتايالند.
املرحلة  يف  ه����ديف  امل��ن�����س��وري  وق�����ال 
الإجنازات،  من  املزيد  حتقيق  املقبلة 
ورف����ع ا���س��م الإم������ارات ع��ال��ي��ا، يف ظل 
الدعم الالفت من قبل احتاد اللعبة، 

واخل�������رات ال���دول���ي���ة امل��ك��ت�����س��ب��ة من 
اخلليجية  ال���ب���ط���ولت  يف  امل�����س��ارك��ة 
والت�سامن  والآ����س���ي���وي���ة  وال��ع��رب��ي��ة 
الإ�سالمي، وطواف �ساللة يف عمان.

اأحمد  اأك��د   .. ال�سباقات  اأ�سعب  وع��ن 
امل�����س��م��ار من  ���س��ب��اق  اأن  امل��ن�����س��وري 
اأ���س��ع��ب امل��ن��اف�����س��ات، لأن���ه ي��ح��ت��اج اإىل 
وتلعب  اأك���ر،  وجم��ه��ود  كبري  تركيز 
ح�سم  يف  ك���ب���ريا  دورا  اخل�����رة  ف��ي��ه 
للحديث  املن�سوري  وتطرق  الألقاب. 

ي��و���س��ف م����ريزا قائال:"  ع���ن زم��ي��ل��ه 
اإم��ارات��ي��ة يف  يو�سف م���ريزا ا���س��ط��ورة 

ريا�سة الدراجات، اجلميع يتعلم منه 
اإىل  ن�سل  اأن  ونتمنى  ق��دوة،  ويتخذه 

اإجن����ازات  م��ن  م�سريته  يف  حققه  م��ا 
على كافة الأ�سعدة".

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن جمل�س اأبوظبي الريا�سي عن طرح تذاكر املباراة 
الودية بني منتخب الإمارات الوطني ونظريه الأرجنتيني 
التي �ستقام يف العا�سمة اأبوظبي يف 16 نوفمر املقبل 
على ا�ستاد حممد بن زايد يف العا�سمة اأبوظبي، ال�ساعة 
اأعلن عن طرح  كما  اأم�س،  م�ساء  والن�سف من  ال�سابعة 
تذاكر التدريب املفتوح الذي يقيمه املنتخب الأرجنتيني 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  نوفمر   13 يوم  نهيان  اآل  �ستاد  على 
لتيكيت  الر�سمي  الإل��ك��روين  املوقع  وذل��ك عر  م�ساًء، 

.www.ticketmaster.ae ما�سر
ا�ستعداداً  اأب��وظ��ب��ي  يف  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  املنتخب  ويع�سكر 

ملناف�سات كاأ�س العامل 2022، التي تقام خالل الفرة 
قطر،  يف   2022 دي�سمر   18 اإىل  نوفمر   20 م��ن 
ح��ي��ث ي���واج���ه امل��ن��ت��خ��ب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي يف ال�����دور الأول 
ال�سعودية واملك�سيك وبولندا �سمن مناف�سات  منتخبات 

..C املجموعة
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن جم��ل�����س اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي كان 
الحتاد  م��ع  ا�سراتيجية  �سراكة  ع��ن  �سابقاً  اأع��ل��ن  ق��د 
�سراكات  تعزيز  خلطط  دعما  القدم،  لكرة  الأرجنتيني 
اإمارة اأبوظبي مع املوؤ�س�سات والهيئات الريا�سية العاملية، 
وامتدادا ل�ستقطاب نخبة الفعاليات الريا�سية الدولية، 
والعمل على دعم ا�ست�سافة الأحداث املهمة لكرة القدم 

الأرجنتينية يف اأبوظبي.

•• دبي-وام:

فاز فريق �سرطة دبي للدراجات الهوائية الن�سائية بلقب الن�سخة الثانية من �سباق "حتدي املرموم 
للدراجات الهوائية لل�سيدات"، اأول �سباق دراجات هوائية خم�س�س لل�سيدات، بتنظيم م�سرك بني 
الريا�سي وحتت رعاية موانئ دبي العاملية، وا�ست�سافت  "فيت جروب مي" بالتعاون مع جمل�س دبي 

مناف�ساته حممية املرموم ال�سحراوية.
واأحرز فريق �سرطة دبي املركز الأول يف فئة الفرق مل�سافة 70 كيلومًرا بعد اإنهاء ع�سوات الفريق 
بزمن  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  ج��م��ريا  ال�سعفار  ف��ري��ق  ت��اله  �ساعة،   01:45:48 ق���دره  زم��ن  يف  ال�سباق 
02:01:30 �ساعة، وحل فريق الكويت يف املركز الثالث بفارق 4 ثوان عن املركز الثاين حيث اأنهت 

ع�سوات الفريق ال�سباق يف زمن 02:01:34 �ساعة.
ويف فئة الفرق مل�سافة 40 كيلومًرا فاز فريق اآيرريك�س باملركز الأول بعد اإنهاء ال�سباق يف زمن قدره 

01:11:52 �ساعة، تاله فريق �سايكل زون يف املركز الثاين بزمن 01:12:15 �ساعة، وحل فريق 
نادي ت�سا�س �سبورت�س اآند فيتن�س يف املركز الثالث بزمن 01:14:07 �ساعة.

بزمن  الأول  ب���امل���رك���ز  ال��ع��و���س��ي  م����رمي  ف�����ازت  ك���ي���ل���وم���ًرا   70 ل��ل��م��واط��ن��ات  ال����ف����ردي  ف��ئ��ة  ويف 
02:01:28 �ساعة، وحلت  الثاين بزمن  املركز  الغافلي يف  02:01:27.980 �ساعة، تلتها موزة 

غاية املحرزي يف املركز الثالث بزمن 02:01:29.295 �ساعة.
ويف فئة الفردي للمواطنات مل�سافة 40 كيلومًرا من عمر 18-30 �سنة فازت هدى النعيمي باملركز 
الأول بزمن 01:18:23 �ساعة، تلتها مرمي ال�سام�سي يف املركز الثاين بزمن 01:19:53 �ساعة، 

وحلت فاطمة م�سعود يف املركز الثالث بزمن 01:20:21 �ساعة.
هالة حممد  ف��ازت  فوق  فما  �سنة   31 كيلومًرا من عمر   40 مل�سافة  للمواطنات  الفردي  فئة  ويف 
باملركز الأول بزمن 01:11:50 �ساعة، تلتها نادية علي يف املركز الثاين بزمن 01:14:06 �ساعة، 

وحلت علياء العتيبي يف املركز الثالث بزمن 01:14:56 �ساعة.

•• اأبوظبي-وام:

بداأ العد التنازيل لنطالق �سباق مهرجان دملا التاريخي اخلام�س املقرر خالل الفرة من 27 اأكتوبر 
اجلاري اإىل 3 نوفمر املقبل، بجزيرة دملا يف منطقة الظفرة. 

ويتاأهب اجلميع حاليا للحدث الراثي الكبري، حيث من املتوقع اأن تفتح جزيرة دملا اأبوابها للمحامل 
ال�سراعية قبل انطالق املهرجان باأيام ح�سب اجلدول الذي �سيتم اإعالنه من جانب اللجنة املنظمة. 
وتوا�سل اللجنة املنظمة برئا�سة اأحمد ثاين مر�سد الرميثي نائب رئي�س جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي 
الكبري  الراثي  باملهرجان  التجهيزات اخلا�سة  كافة  ا�ستكمال  اأجل  العمل من  البحرية  للريا�سات 
نف�سه  بال�سباق  اخلا�سة  الفنية  الالئحة  اإع��داد  والنتهاء من  والفني،  اللوجي�ستي  ال�سعيدين  على 

واجلدول الزمني وكافة التفا�سيل الأخرى املتعلقة بالتنظيم. 
من جانبه و�سف �سامل الرميثي مدير عام نادي اأبوظبي للريا�سات البحرية ونائب رئي�س اللجنة 
املنظمة للمهرجان احلدث بعيد اأهل الراث البحري، وقال : " منذ اأن خرج املهرجان اإىل النور قبل 
خم�س �سنوات واجلميع يعتره عيداً لأهل البحر ل�سيما واأنه احلدث الأكر والأهم على م�ستوى 

ال�سباقات ال�سراعية الراثية منذ خروجها اإىل النور". 
ولفت الرميثي اإىل اأن ارتباط ا�سم املهرجان بجزيرة دملا التاريخية جعل منه حدثاً فريداً من نوعه 

واأ�سبح لوؤلوؤة املهرجانات البحرية ملا لهذه اجلزيرة من تاريخ كبري يفخر به كل اإماراتي. 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  مع  بالتعاون  البحرية  للريا�سات  اأبوظبي  ن��ادي  بتنظيم  فخره  عن  وع��ر 

من  جهده  ق�سارى  يبذل  النادي  اأن  م��وؤك��داً  للمهرجان،  اأبوظبي  يف  والراثية  الثقافية  وال��رام��ج 
اأجل اإجناح الن�سخة اخلام�سة وخروجها بال�سورة املميزة التي اعتاد عليها اجلميع يف الن�سخ الأربع 
املا�سية.  واأ�سار اإىل اأن رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
للمهرجان جتعله حدثاً فريداً من نوعه وت�ساعف من قيمته وتوؤكد على اأن القيادة الر�سيدة دوماً 

تقدم الدعم لكل الفعاليات التي من �ساأنها احلفاظ على الراث الوطني الأ�سيل مبختلف اأنواعه. 
ووجه الرميثي ال�سكر ل�سركاء النادي ورعاة املهرجان، مثنياً على الدور الكبري الذي لعبوه يف اإجناح 
“ نتقدم  الإم���ارات:  ت��راث  العام لنادي  املدير  الرميثي  املا�سية.  وق��ال حميد �سعيد بولحج  الن�سخ 
باأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير اإىل �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، لرعايته الكرمية لفعاليات 
مهرجان �سباق دملا التاريخي للمحامل ال�سراعية فئة 60 قدماً، الذي ميثل حدثاً تراثياً وريا�سياً 

وثقافياً يعر عن اأ�سالة وح�سارة الإمارات”. 
وثمن الرميثي التعاون املتميز بني نادي تراث الإمارات وكل من نادي اأبوظبي للريا�سات البحرية، 
وجلنة اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية والراثية، منوهاً اإىل اأهمية ت�سافر اجلهود بني اجلهات 
الراثية والثقافية يف الدولة، يف �سبيل حتقيق ر�سالتها امل�سركة باإبراز الوجه امل�سرق لدولة الإمارات 
عربياً ودولياً.  واأ�سار الرميثي اإىل اأن تنظيم » �سباق دملا لقوارب التجديف الراثية فئة 40 قدماً« 
�سمن فعاليات املهرجان ميثل جانباً من جوانب اإ�سهام نادي تراث الإمارات امل�ستمر، والتزامه الثابت 
الراثية  للفعاليات  النادي  دع��م  اإط��ار  ياأتي يف  الإم���ارات، كما  البحري لدولة  ال��راث  ب��اإب��راز متيز 

والثقافية التي تنظمها اجلهات الر�سمية �سعياً اإىل التعريف براث الدولة واملحافظة عليه. 

•• دبي-الفجر:

مظلة  حت��ت  ين�سوي  ال��ذي  الريا�سي"،  ح��م��دان  "جمّمع  اإدارة  جمل�س  عقد 
ال�سيخ  �سمو  بقرار  ت�سكيله  اإع��ادة  بعد  الأول  اجتماعه  الريا�سي،  دب��ي  جمل�س 

من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�س جمل�س دبي الريا�سي.
 وتراأ�س الجتماع الذي عقد يف مقر جمل�س دبي الريا�سي �سعادة اأحمد حممد 
الرئي�س،  نائب  رحمة  اآل  اأم��ان  نا�سر  وح�سور  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سعفار 
الرحمن  عبد  ط��ارق  اأنوهي،  اأحمد  بدر  جلفار،  الكرمي  عبد  ماهر  والأع�ساء: 
اآل �سالح، و�سالح املرزوقي مدير اإدارة الدعم املوؤ�س�سي يف جمل�س دبي الريا�سي 

وعبد اهلل �سهداد مدير املجّمع.
ويف بداية الجتماع تقدم رئي�س جمل�س الإدارة بال�سكر والعرفان اىل �سمو ال�سيخ 
من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�س جمل�س دبي الريا�سي على ثقته بهم 
وتكليفهم مبهمة اإدارة هذا ال�سرح الريا�سي الكبري الذي و�سلت �سهرته جميع 
اأنحاء العامل واأ�سبح ملتقى الأبطال العامليني يف ال�سباحة وخمتلف الريا�سات 
الأخرى حيث مت ت�سميمه وتنفيذه ليكون موؤهال ل�ست�سافة بطولت وفعاليات 

ريا�سية عاملية ودولية ووطنية.
الثانية ع�سرة  ال��ذك��ري  وه��ي   2022 اأكتوبر   10 ي��وم  الجتماع  وق��د مت عقد 
لفتتاح املجّمع الذي افتتحه ر�سميا �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي يوم 10 اأكتوبر 2010، 

يف  والفعاليات  البطولت  مئات  ال�سنوات  ه��ذه  خ��الل  املجّمع  ا�ست�ساف  حيث 
خمتلف الريا�سات وا�ستقطب ع�سرات اآلف الريا�سيني من خمتلف اجلن�سيات، 
كما ا�ست�ساف مع�سكرات تدريبية ملنتخبات عاملية كرى يف خمتلف الريا�سات 
ا�ستعدادا للدورات الأوملبية والبطولت العاملية واأي�سا مع�سكرات تدريب فردية 
لعدد من الأبطال العامليني والأوملبيني ومن بينهم الدمناركي فيكتور ايكليك�سن 
الذي ا�ستعد يف املجّمع لأوملبياد طوكيو 2020 وبعد فوزه بامليدالية الذهبية يف 
الري�سة الطائرة قرر ال�ستقرار يف دبي وموا�سلة التدريب ا�ستعدادا للبطولت 

املقبلة ومن بينها اأوملبياد باري�س 2024.
ومت يف الجتماع ا�ستعرا�س خطة العمل خالل الفرة املقبلة وقائمة الفعاليات 
برامج  ا�ستعرا�س  وك��ذل��ك  امل��ج��ّم��ع،  �سي�ست�سيفها  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة  وال��ب��ط��ولت 
ولتدريبات  لها  مقرا  املجّمع  من  تتخذ  التي  املختلفة  الريا�سية  الأكادمييات 

ريا�سييها التي ت�ستمر يوميا وعلى مدار العام.
كما مت الطالع على قائمة مع�سكرات الأندية واملنتخبات اخلارجية التي ترغب 
يف التدريب يف املجّمع ا�ستعدادا للبطولت املقبلة ويف مقدمتها اأوملبياد باري�س 

.2024
الأمثل  ال�ستثمار  م��ب��داأ  وف��ق  العمل  موا�سلة  على  الجتماع  يف  التاأكيد  ومت 
املزيد من  وا�ستقطاب  للمجّمع  الكبرية  الدولية  املكانة  تعزيز  للموارد وكذلك 
البطولت العاملية والإقليمية واملحلية التي ت�ساهم يف تطوير الريا�سة وتعزيز 

مكانة دبي على خارطة الريا�سة العاملية.    

الدراج اأحمد املن�س�ري: االإجناز االأخري يف البط�لة 
العربية للم�سمار بالقاهرة �سيك�ن حافزا للفرتة املقبلة

طرح تذاكر »ودية« االإمارات 
واالأرجنتن للجمه�ر

�سرطة دبي حترز لقب »حتدي املرم�م« للدراجات اله�ائية الن�سائية

بدء العد التنازيل النطالق مناف�سات �سباق مهرجان دملا التاريخي 

�سكر من�سور بن حممد على تكليفهم باإدارة ال�سرح الريا�سي الكبري 

جمل�س اإدارة »جمّمع حمدان الريا�سي« ي�ستعر�س البط�الت والفعاليات واملع�سكرات املقبلة 

•• دبي-وام: 

اإماراتي  اأن اختيار طاقم حتكيم  ال��دويل حممد عبد اهلل ح�سن  اأكد احلكم 
الكرة  ت��اري��خ  يف  ال�سابعة  للمرة  ال��ع��امل،  ك��اأ���س  مباريات  اإدارة  يف  للم�ساركة 
الإماراتية  وللكرة  للتحكيم  فخر  و�سهادة  كبريا  اإجن���ازا  ميثل  الإم��ارات��ي��ة، 

ب�سفة عامة. 
 2022 مونديال  مباريات  اإدارة  يف  عاما(   33( اهلل  عبد  حممد  وي�سارك 
�سمن طاقم حتكيم اإماراتي ي�سم معه احلكمني امل�ساعدين حممد احلمادي، 
وح�سن املهري، للمرة الثانية على التوايل، حيث �سبق و�سارك نف�س الطاقم 

يف كاأ�س العامل 2018 برو�سيا. 

"وام" عن  الإم�����ارات  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ال����دويل يف ت�سريحات  وك�����س��ف احل��ك��م 
برناَمج اإعداده للم�ساركة يف املونديال قبل اأقل من 40 يوما على انطالق 

البطولة. 
الأول  ق�سمني؛  اإىل  كطاقم  لنا  والتجهيز  الإع���داد  برنامج  "ينق�سم  وق��ال: 
يف  ويتمثل  منتظمة،  ب�����س��ورة  امل��ب��اري��ات  اإدارة  لياقة  على  ب��احل��ف��اظ  يتعلق 
4 مباريات حتى  اأدرت  الفرة.  املحرفني خالل هذه  دوري  اإدارة مباريات 
الآن، بالتن�سيق مع املدير الفني للجنة احلكام باحتاد الإمارات لكرة القدم 
وبالتفاق مع جلنة احلكام بالحتاد الدويل )فيفا(، للو�سول اإىل اجلاهزية 

املطلوبة مع انطالقة املونديال، دون اإجهاد اأو اإرهاق". 
بالتفاق  تدريبيا،  برناجما  يت�سمن  التجهيز  الثاين من  "الق�سم  واأ�ساف: 

مع ال "فيفا" اأي�سا، ي�ستمل على تدريبات يومية على فرتني". 
واأ�سار اإىل اأن الفيفا �سيقيم مع�سكر اإعداد جلميع احلكام امل�ساركني يف اإدارة 
مباريات املونديال قبل 10 اأيام على انطالق البطولة، وهو املع�سكر الثاين 

الذي يقام للحكام بعد مع�سكر يونيو املا�سي باإ�سبانيا". 
من  ك��ون��ه  التحكيمي  م�����س��واره  يف  حافلة  ب�سرية  اهلل  عبد  حممد  ويحظى 
اأبرز حكام النخبة يف اآ�سيا، حيث �سارك يف اإدارة العديد من البطولت مثل 
بالإمارات،  و2019  باأ�سراليا،   2015 اآ�سيا  وك��اأ���س   ،2018 مونديال 
ومونديال  ت�سيلي،  يف  و2015  ب���الإم���ارات   2013 النا�سئني  وم��ون��دي��ال 
ال�سباب "حتت 23 �سنة" يف 2017 بكوريا اجلنوبية، وكاأ�س اآ�سيا للمنتخبات 
الأوملبية بال�سني.  واأو�سح حممد عبد اهلل ح�سن اأن التحكيم الإماراتي قدم 

اإدارة مباريات  نف�سه ب�سورة متميزة وفر�س نف�سه بجدارة على امل�ساركة يف 
كاأ�س العامل ب�سورة منتظمة بداية من ن�سخة 1994 وحتى الآن با�ستثناء 
ن�سخة 2014.  وقال: "امل�ساركة يف املونديال لي�ست اأمرا �سهال، بل حتتاج 
واأخرى،  �سنوات متوا�سلة ما بني كل بطولة   4 م��دار  دوؤوب على  اإىل عمل 
الحتادين  رع��اي��ة  حت��ت  وم�ستمرة  مكثفة  وتقييمات  اخ��ت��ب��ارات  وخ��و���س 

الآ�سيوي والدويل". 
هو  يحققه  اإجن��از  اأي  لأن  املقبلة  الفرة  يف  اأعلى  طموحات  لديه  اأن  واأك��د 
اإجناز للكرة الإماراتية ككل واإعالء لعلم الدولة، ولكن تركيزه حالياً ين�سب 
حول كيفية الظهور باأف�سل م�ستوى يف مونديال 2022 وت�سريف التحكيم 

الإماراتي يف هذا املحفل الكبري. 

الدويل حممد عبد اهلل ح�سن: ت�اجد التحكيم االإماراتي يف امل�نديال للمرة ال�سابعة »�سهادة فخر«
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البولندي  هدافه  يكون  اأن  ال�سباين  بر�سلونة  م��درب  هرناندي�س  ت�سايف  ياأمل 
روبرت ليفاندوف�سكي يف قمة م�ستواه للثاأر من خ�سارته اأمام اإنر الإيطايل 
ذهاباً، وذلك عندما ي�ست�سيفه يف "كامب نو" اليوم الأربعاء �سمن اجلولة 
الرابعة من دور املجموعات مل�سابقة دوري اأبطال اأوروبا، يف حني ي�سعى 
حلجز  البلجيكي  وب��روج  الإيطايل  ونابويل  المل��اين  ميونيخ  بايرن 

بطاقة التاأهل اإىل ثمن النهائي.
م�سجع  تق�س  ال��ت��ي  للم�ساكل  احل��ل��ول  اأف�����س��ل  ع��ن  ت�سايف  يبحث 
النادي الكاتالوين يف اأ�سبوع حا�سم ي�ست�سيف فيه "نرياتزوري" 
يف امل�سابقة القارية الأم، قبل اأن يزور ملعب "�سانتياغو برنابيو" 

خلو�س "الكال�سيكو" اأمام الغرمي التقليدي ريال مدريد.
وتعتر املواجهة مع اإنر مبثابة حياة اأو موت لر�سلونة الذي ل 
املجموعات،  دور  املا�سي حني خرج من  املو�سم  �سيناريو  تكرار  يريد 

ليخو�س غمار م�سابقة الدوري الوروبي "يوروبا ليغ".
يدرك ت�سايف جيداً معاناة فريقه يف الفرة الأخ��رية، اذ خ�سر قارياً 
ب�سق  حملياً  ي��ف��وز  اأن  قبل  ال�سابقة،  اجل��ول��ة  يف  �سفر1-  اإن���ر  اأم���ام 
الأنف�س على �سلتا فيغو بهدف يتيم، لذا قال الأحد "ل�سنا يف اأف�سل م�ستوى 

يف هذه الفرة منذ النافذة الدولية".
اأن  علينا  ذل��ك.  نفعل  نعد  مل  وح��ال��ي��اً  نحّلق  كنا  اأ�سابيع   3 "منذ  واأ���س��اف 

نتطور".
ليغا"  "ل  يف  الهدافني  ترتيب  مت�سدر  ليفاندوف�سكي  اأه���داف  �ساهمت 
)9( يف اعتالء فريقه �سدارة الدوري للمرة الأوىل منذ حزيران/يونيو 

.2020
اإّل  ال��دوري،  بر�سلونة مل يذق طعم اخل�سارة يف  اأن  الرغم من  وعلى 
بايرن  اأم��ام  توالياً  �سقط  اذ  القاري  ال�سعيد  على  تختلف  الق�سة  اأّن 
 3 "جمموعة املوت" مع  الثالث يف  واإن��ر ليراجع للمركز  ميونيخ 

نقاط فقط، ما ي�سعه اأمام حتمية الفوز يف مباراة الأربعاء.
للفوز  بر�سلونة  ال�سابق فريقه احلايل  البافاري  النادي  قاد هداف 
جمهود  م��ن  الوحيد  اللقاء  ه��دف  بت�سجيله  م��اي��ورك��ا،  ري��ال  على 

فردي، لي�سوم عن التهديف يف املباراتني التاليتني.
الثاين  ال�سوط  يف  مرتاحاً  يكن  "مل  البولندي  عن  ت�سايف  ق��ال 
م�سيفاً  باأكمله"،  الفريق  ح��ال  كانت  ه��ي  ولكن  �سلتا(،  )اأم���ام 

اأكر". جنده  اأن  "علينا 
فاأهدر  بر�سلونة،  فريقهم  دار  عقر  يف  الجنحة  لعبو  وع��ان��ى 
فريان توري�س والرازيلي رافينيا الكثري من الفر�س وف�سال يف 
اأف�سل مع دخول  احل��ال  تكن  ليفاندوف�سكي، ومل  التوا�سل مع 

اأن�سو فاتي والفرن�سي عثمان دميبيليه يف ال�سوط الثاين.
املهاجمون  للنتيجة.  ن��ظ��راً  اأك���ر  يقلقون  "رمبا  ت�����س��ايف  واأردف 

يحتاجون لت�سجيل الأهداف من اأجل توليد املزيد من الثقة".
يف املقابل، وبعدما خا�س مباراة الذهاب بخم�سة مدافعني، يراهن 
اإنر على لعب الورقة الدفاعية اأمام النادي الكاتالوين لدراكه اأن 

التعادل ي�سب يف م�سلحته.
ميات�سا"  "جوزيبي  ملعبه  على  الإي��ط��ايل  ال���دوري  �سابع  وجن��ح 
يف تعطيل فعالية ثنائي خط الو�سط بيدري وغايف الذي عانى 
لفر�س موهبته، فيما تعامل ب�سهولة مع الكرات العر�سية داخل 

املنطقة.
ثابتة  بخطى  حملياً  اجل��ري��ح  ب��اي��رن  ي�سري  الآخ����ر،  املقلب  يف 
حلجز بطاقة التاأهل اإىل ثمن النهائي، عندما يحل �سيفاً ثقياًل 
على فيكتوريا بلزن الت�سيكي الذي كان اكت�سحه ذهاباً بخما�سية 

نظيفة. ويت�سدر عمالق بافاريا بالعالمة الكاملة و�سباك نظيفة، يف حني دّك �سباك مناف�سيه 
بت�سعة اأهداف. ويبقى ال�سوؤال الأهم: هل بامكان يوليان ناغل�سمان اإدارة الزمة التي مير 
بها بايرن حملياً، حيث عاد اإىل دوامة التعادلت بعد فوزين كبريين على باير ليفركوزن 
دورمتوند  بورو�سيا  "كال�سيكر" اأم��ام  ال�  يف  بهدفني  بتقدمه  ف��ّرط  اذ  وبلزن،  -4�سفر 
ليخرج متعادًل 2-2، ويجد نف�سه يف املركز الثالث متاأخراً بفارق 4 نقاط عن اأونيون 

برلني املت�سدر.
ويف املجموعة الأوىل، يت�سدر نابويل بالعالمة الكاملة مع اأقوى خط هجوم )13 هدفاً( 

اأر�سه  على  اأي��اك�����س  ي�سحق  اأن  قبل   1-4 ليفربول  على  ب��ف��وزه  مغامرته  ا�ستهل  حيث 
.1-6

را�سبادوري  ج��اك��وم��و  اخل��ط��ري  للثنائي  الهجومية  بنجاعته  اجل��ن��وب��ي  ال��ن��ادي  وي��دي��ن 
الوافد  اجلناح  اإىل  اإ�سافة  منهما(،  لكل  اأه���داف   3( جيلين�سكي  بيوتر  والبولندي 

اجلديد املتاألق اجلورجي خفيت�سا كفارات�سخيليا.
النيجريي  املهاجم  جنمه  جهود  ي�ستعيد  اأن  يف  نابويل  وياأمل 

ف��ي��ك��ت��ور اأو���س��ي��م��ه��ن ال����ذي مل ي��خ�����س ���س��وى 40 
دقيقة يف دور املجموعات هذا املو�سم، بعد 

ال�سوط  م��ن  م�ساباً  خ��روج��ه 
اأم���ام  ف��ري��ق��ه  مل���ب���اراة  الول 

ليفربول.
ي�سعى ليفربول  ناحيته،  من 

ثاين املجموعة )6 نقاط( ملداواة 
جراحه املحلية، حيث يحتل املركز العا�سر، 

بفوز قاري وذلك عندما يحّل �سيفاً على غال�سكو رينجرز 
ال�سكتلندي.

���س��ُي��ح��َرم من  اذ  ال���س��اب��ات يف �سفوفه  "ريدز" م��ن  ال����  وي��ع��اين 
خدمات مهاجمه الكولومبي لوي�س ديا�س ملا بعد مونديال قطر، 

وذلك بعد تعر�سه لإ�سابة يف اأربطة الركبة خالل خ�سارة الأحد 
ترنت  ظهريه  فحو�س  نتائج  اأي�ساً  ينتظر  فيما  اأر�سنال،  اأم��ام 
خالل  الكاحل  يف  لالإ�سابة  تعر�س  ال���ذي  األ��ك�����س��ن��در-اأرن��ول��د 
الأوراق  ب��روج  كلوب  الثانية، خلط  املجموعة  ذات��ه. يف  اللقاء 

بت�سدره بالعالمة الكاملة حيث بامكانه اأن يتاأهل اإىل ثمن 
النهائي، يف حال كرر فوزه على اأتلتيكو مدريد ال�سباين 
متذيل الرتيب )3(. وي�ست�سيف باير ليفركوزن الملاين 
م�����س��ريي��ة حل�سم  م���ب���اراة  ال��رت��غ��ايل يف  ب��ورت��و  �سيفه 

امل��رك��ز ال��ث��اين، حيث م��ا زال ب��اب الح��ت��م��الت م�سرعاً 
اأتلتيكو. ويف  بالنقاط مع  لت�ساويهما  على م�سراعيه 

الرابعة، ي�سعى توتنهام النكليزي الثاين )4 نقاط( 
اأمام  خ�سر  ب��ع��دم��ا  الن��ت�����س��ارات  �سكة  اإىل  ل��ل��ع��ودة 

�سبورتينغ الرتغايل �سفر2- ، قبل اأن ي�سقط يف 
اأينراخت فرانكفورت  اأمام  ال�سلبي  التعادل  فخ 

هذه  يف  ملعبه  على  ي�ست�سيفه  ال��ذي  المل���اين 
اجلولة.

تعزيز  يف  �سبورتينغ  ي��اأم��ل  ن��اح��ي��ت��ه،  م��ن 
ي�ستقبل يف  ع��ن��دم��ا  ن��ق��اط(  ���س��دارت��ه )6 

مباراة ثاأرية �ساحب القاع مر�سيليا الفرن�سي 
الذي حقق فوزه القاري الأّول هذا املو�سم على 

املا�سية  اجل��ول��ة  يف  ب���ال���ذات  احل����ايل  �سيفه 
توتنهام  اأم���ام  ت��وال��ي��اً  هزميتني  بعد   ،1-4

�سفر2- واأينراخت فرانكفورت �سفر1-.

•• دبي-وام:

يف  والإع���الم  والريا�سة  وال�سباب  والثقافة  التعليم  ���س��وؤون  جلنة  وا�سلت 
الأمانة  مقر  يف  اأم�����س،  عقدته  اجتماع  خ��الل  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
رئي�س  احل��م��ادي  حمد  ع��دن��ان  ���س��ع��ادة  برئا�سة  دب���ي،  يف  للمجل�س  ال��ع��ام��ة 
قانون  وم�سروع  الريا�سة،  ب�ساأن  احت��ادي  قانون  م�سروع  مناق�سة  اللجنة، 
احتادي ب�ساأن تنظيم الهيئة العامة للريا�سة، بح�سور ممثلي الهيئة العامة 

للريا�س��ة. 
�سارك يف الجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من: �سذى �سعيد النقبي مقررة 

وعائ�سة  الطنيجي،  عبيد  �سيخة  والدكتورة  فلكناز،  حممد  و�سارة  اللجنة، 
اأع�ساء  اليماحي  حممد  ون��ا���س��ر  العليلي،  بخيت  وع��ف��راء  ال��ب��ريق،  ر���س��ا 

املجل�س الوطني الحتادي. 
القانونني،  م�����س��روع��ي  ب��ن��ود  الآراء ح���ول  ت��ب��ادل  وج���رى خ���الل الج��ت��م��اع 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  لأب����رز  للريا�سة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ممثلي  م��ن  وال���س��ت��م��اع 

تواجههم لتطوير القطاع الريا�سي على امل�ستوى الحتادي واملحلي. 
ويت�سمن م�سروع قانون احتادي ب�ساأن الريا�سة، )63( مادة تتناول الأحكام 
املتعلقة بالربية البدنية وممار�سة الريا�سة، واجلهات الريا�سية واإدارتها، 

والحراف الريا�سي، والفعاليات واملن�ساآت الريا�سية، والعقوبات. 

اأنظمة  تطوير  اإىل  الإي�ساحية  امل��ذك��رة  بح�سب  القانون  م�سروع  ويهدف 
العمل باجلهات الريا�سية والرتقاء باأدائها نحو التميز، وتوحيد الأهداف 
الحتادي  امل�ستوى  على  الريا�سي  ال��ق��ط��اع  لتطوير  وتكاملها  املر�سومة 
القطاعني احلكومي  بال�سراكة بني  ريا�سي متميز  وبناء جمتمع  واملحلي، 
اإطار  يف  الريا�سي  القطاع  وحوكمة  الريا�سة،  ���س��وؤون  وتعزيز  واخل��ا���س، 
اح���رام امل��ي��ث��اق الأومل��ب��ي وال��ل��وائ��ح وال��ق��وان��ني الوطنية وال��دول��ي��ة، ودعم 
والتناف�سية  املجتمعية  الريا�سة  يف  اأهدافها  حتقيق  يف  الريا�سية  اجلهات 

والتفوق الريا�سي حملياً وعاملياً. 
للريا�سة  العامة  الهيئة  تنظيم  ب�ساأن  احت��ادي  قانون  م�سروع  يهدف  فيما 

العامة  للهيئة  احل��ايل  القانون  حتديث  اإىل  الإي�ساحية،  امل��ذك��رة  بح�سب 
للريا�سة ال�سادر مبوجب املر�سوم بقانون احتادي رقم )7( ل�سنة 2008 
يتوافق  مبا   ،2017 ل�سنة   )15( رق��م  بقانون  املر�سوم  مبوجب  وامل��ع��دل 
الريا�سة اجلديد، انطالقاً من �سعي احلكومة لتنظيم  مع م�سروع قانون 

القطاع الريا�سي وا�ستكمال املنظومة الت�سريعية له. 
ويت�سمن م�سروع القانون )15( مادة، تناولت الأحكام املتعلقة مبقر الهيئة 
بال�سوؤون  املتعلقة  والأحكام  العام،  واملدير  الهيئة  وبرئي�س  واخت�سا�ساتها، 
املالية، وباأ�سول وموجودات وخم�س�سات وموظفي الهيئة، واجلهات التابعة 

لها، والت�سريعات املطبقة يف الهيئة، والأحكام اخلتامية. 

فرق بايرن ونابويل وبروج ت�سعى للتاأهل 

ليفاندوف�سكي مفتاح بر�سل�نة للثاأر من اإنرت

•• اأبو ظبي -وام:

اإح��دى ن�سخ بطولة  ا�ست�سافة  اأكر من حماولة فا�سلة للفوز بحق  بعد 
كاأ�س العامل لكرة القدم، كانت الأرجنتني واحدة من 3 دول حالفها احلظ 
1966 يف لندن لتفوز  يف اجتماعات الحت��اد ال��دويل للعبة )فيفا( عام 
واإ�سبانيا  الغربية  اأملانيا  ف��ازت  فيما   ،1978 مونديال  ا�ست�سافة  بحق 
على  و1982   1974 ن�سختي  ا���س��ت�����س��اف��ة  ب��ح��ق  نف�سه  الج��ت��م��اع  يف 

الرتيب.
املك�سيك  �سحبت  بعدما  البطولة  ل�ست�سافة  الأرج��ن��ت��ني  اختيار  وج��اء 

طلبها نظرا لفوزها �سابقا بحق ا�ست�سافة مونديال 1970.
وخالل الن�سخ ال�10 الأوىل من البطولة، كان اللقب من ن�سيب �ساحب 

اإقامة  ا�ستغالل  هو  الأرجنتيني  املنتخب  اأم��ل  وك��ان  منها،   4 الأر���س يف 
البطولة على اأر�سه للتتويج بلقبه الأول، وهو ما حدث بالفعل من خالل 

الفوز على املنتخب الهولندي يف املباراة النهائية.
بنظام  يتعلق  فيما   1974 عام  �سابقتها  نهج  على  الن�سخة  هذه  و�سارت 
والثاين،  الأول  الدورين  بكل من  املجموعات  املناف�سات حيث طبق نظام 
املباراة  اإىل  الثاين  ال��دور  يف  املجموعتني  من  كل  ب�سدارة  الفائز  وتاأهل 
لقاء  املجموعتني  الثاين يف  املركز  �ساحبا  فيما خا�س  مبا�سرة  النهائية 
املركز الثالث. ووزعت مقاعد البطولة على 5 احتادات قارية بواقع 10 
مقاعد لأوروبا و3 لأمريكا اجلنوبية ومقعد واحد للكونكاكاف )اأمريكا 
لأفريقيا.  واآخ��ر  لآ�سيا  واح��د  ومقعد  والكاريبي(  والو�سطى  ال�سمالية 
وبلجيكا  اإجن��ل��را  منتخبات  ف�سلت  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة  وللن�سخة 

وت�سيكو�سلوفاكيا والحتاد ال�سوفيتي يف التاأهل للمونديال.
وخالل فعاليات الدور الأول للبطولة، تغلب املنتخب الأرجنتيني بقيادة 
والفرن�سي  املجري  املنتخبني  ال�سهري ماريو كيمب�س على كل من  جنمه 
ولكنه �سقط اأمام املنتخب الإيطايل فيما مل يحرز كيمب�س اأي هدف يف 
الدور  التون�سي م�سرية مميزة يف  املنتخب  وقدم  الثالثة.  املباريات  هذه 
كاأ�س  بطولت  تاريخ  يف  العربية  للمنتخبات  ف��وز  اأول  حقق  حيث  الأول 
منتخب  م��ع  �سلبيا  ت��ع��ادل  كما  املك�سيكي،  ن��ظ��ريه  على  بالتغلب  ال��ع��امل 
اأملانيا الغربية، ولكنه ودع البطولة من الدور الأول. وبرغم غياب جنمه 
الكبري يوهان كرويف عن �سفوف الفريق يف هذه الن�سخة، كان املنتخب 
الثانية على  للن�سخة  للنهائي  ، و�سق طريقه  الفرق  اأب��رز  الهولندي من 
التوايل ليلتقي املنتخب الأرجنتيني الذي فاز يف الدور الثاين على كل من 

بولندا وبريو وتعادل مع جاره ومناف�سه التقليدي املنتخب الرازيلي.
وقدم كيمب�س واحدة من اأف�سل مبارياته مع املنتخب الأرجنتيني خالل 
ح�سور  يف  اآير�س  بوين�س  النهائي على ا�ستاد "مونومينتال" بالعا�سمة 
اأكر من 71 األف م�سجع، و�سجل هدفني ليقود الفريق اإىل الفوز على 
الوقت  انتهاء  عقب  اإ�سايف  لوقت  التمديد  بعد   1-3 الهولندي  نظريه 
املنتخب  خ�سر  التوايل،  على  الثانية  وللن�سخة   .1-1 بالتعادل  الأ�سلي 
ال�ساملة"  "الكرة  وخ�سرت  الأر����س  �ساحب  اأم��ام  النهائي  يف  الهولندي 

فر�سة جديدة لإحراز اللقب العاملي.
واأحرز ماريو كيمب�س لقب هداف هذه الن�سخة بر�سيد 6 اأهداف متفوقا 
تيوفيلو  والبريويف  ريزنرينك  روب  الهولندي  على  واح��د  هدف  بفارق 

كوبيا�س الذي كان اأحد اأبرز النجوم يف هذه الن�سخة.

م�نديال 1978.. االأرجنتن تت�سدر امل�سهد وه�لندا تخ�سر النهائي للمرة الثانية على الت�ايل

جلنة ب� »ال�طني« ت�ا�سل مناق�سة م�سروعي قان�نن احتادين ب�ساأن »الريا�سة« و »تنظيم الهيئة العامة للريا�سة« 



اأطباء يرتك�ن ملقطًا يف بطن مري�سة 
ت��رك ملقط جراحي  ب�سبب  اآلم مرحة  ام��راأة هندية من  عانت 
خم�س  نحو  قبل  قي�سرية  لعملية  خ�سوعها  بعد  بطنها  داخ���ل 
اأطباء يف  "30 عاماً" �سكوى �سد  اأمي هار�سينيا  �سنوات. وقدمت 
ولية كريال بالهند، بعد اأن تركوا امللقط اجلراحي داخل بطنها 
-اأيلول،  �سبتمر   17 ويف   .2017 ع��ام  يف  طفلها  اأجن��ب��ت  عندما 
لإزالة  ك��رى  جراحية  لعملية  اخل�سوع  على  هار�سينيا  اأُج���رت 

امللقط الفولذي من ج�سدها يف كلية كوزيكود الطبية.
واأفادت حمطة اإن دي تي يف الهندية اأنه بعد عمليتني قي�سريتني 
كلية  يف  لثالثتها  امل��راأة  خ�سعت   ، خا�سة  م�ست�سفيات  يف  �سابقتني 
2017، وقالت  ال��ث��اين  -ت�����س��ري��ن  ن��وف��م��ر  ال��ط��ب��ي��ة يف  ك��وزي��ك��ود 
�سديد،  ب���اأمل  اأ���س��ع��ر  ب����داأت  ال��ث��ال��ث��ة  اجل��راح��ة  "بعد  لل�سحفيني 
بالعديد  ات�سلت  لقد  القي�سرية.  اجلراحة  عن  ناجت  اأن��ه  وظننت 
من الأطباء، واعتقدت اأنني اإما م�سابة بح�سوات يف الكلى اأو نوع 

من ال�سرطان".
م�سادات  ا�ستخدام  اإىل  ا�سطرت  اأنها  لدرجة  �سديداً  الأمل  وك��ان 
حيوية قوية. ولكن يف الأ�سهر ال�ستة املا�سية، اأ�سبح الأمل �سديداً 
لدرجة اأنها طلبت امل�ساعدة الطبية، معتقدة اأنها م�سابة بعدوى 

يف امل�سالك البولية، بح�سب �سحيفة مريور الريطانية.
اأن  اأخ��روين  املقطعية،  بالأ�سعة  الفح�س  "بعد  هار�سينيا  وقالت 
اإنه كان يت�سبب بنزيف  هناك �سيئاً معدنياً يف معدتي، وقالوا يل 
الأطباء  وك���ان  ال��ب��ول��ي��ة،  امل�سالك  يف  ال��ت��ه��اب  عنه  وينتج  مثانتي 

يعطونني م�سادات حيوية ثقيلة لتخفيف الأمل".

�سرقت قرط طفلة.. ف�سجنت عامن
بعد تورطها يف �سرقة قرط طفلة يف و�سح النهار، عاقب الق�ساء 
ع��اًم��ا باحلب�س عامني مع   35 العمر  م��ن  تبلغ  ام���راأة  اجل��زائ��ري 
النفاذ. ويف التفا�سيل، ق�ست حمكمة خمي�س مليانة بولية عني 
الدفلي اأق�سى �سمال البالد مبعاقبة املتهمة باحل�سب عامني مع 

النفاذ وغرامة مالية جزاء ملا اقرفته بحق الطفلة.
وذكر بيان ل�سرطة ولية عني الدفلى اأن عنا�سرها يف بلدة �سيدي 
املواطنني،  اأحد  لطلب  فورية  ا�ستجابة  يف  املتهمة  اأوقفت  خل�سر 
بعد تورطها يف �سرقة �سحيتها التي مل يتجاوز عمرها 7 �سنوات.

الأول، عندما  اأكتوبر-ت�سرين   5 الأربعاء  احلادثة ظهرية  وجرت 
جمهولة،  ام��راأة  بجوارها  ولح��ظ  الطفلة،  �سراخ  ال�ساكي  �سمع 
و�ساهدها وهي ت�سرق اأغرا�سها، وهي عبارة عن زوجي قرط ذهبي. 
وبعد توقيف املتهمة، متكنت عنا�سر �سرطة عني الدفلي من اإعادة 
امل�سروقات اإىل ذوي ال�سحية، وتقدمي املتهمة اإىل العدالة بتهمة 

ال�سرقة يف حالة التلب�س، قبل احلكم بعقوبتها املذكورة.

جنار يقتل �سيدة اأثناء عمله داخل منزلها
اإدانته  بعد  جن��ار  على  �سنقا  ب���الإع���دام  م�سرية،  حمكمة  ق�ست 
بالعا�سمة  ن�سر  داخل منزلها يف منطقة مدينة  ربة منزل  بقتل 
امل�سرية القاهرة. وك�سفت حتقيقات الق�سية، اأن املتهم اأقدم على 
منه  لطلبها  ا�ستجابة  منزلها  اإىل  ذهابه  بعد  عليها،  املجني  قتل 
اإ�سالح من�سدة. واأو�سحت التحقيقات اأن املتهم طلب من املجني 
عليها مبلغا ماليا ل�سداد ديونه، ل�سابق معرفته بها، ولكنها رف�ست 

طلبه، وفقا لو�سائل اإعالم حملية.
واأ�سارت اإىل اأن املتهم عزم على �سرقة وقتل املجني عليها، فت�سلل 
وعاد  مالب�سه،  ط��ي��ات  ب��ني  واأخ��ف��اه  �سكينا  وا���س��ت��ل  مطبخها  اإىل 

ل�ستكمال عمله.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

خطيبة ت�سعل االإنرتنت.. باعت خامت االرتباط برخي�س
عر�ست �سيدة اأ�سرالية خامت اأملا�س للبيع ب�سعر اأقل من �سعره الأ�سلي بعدما انتهت عالقتها مع �سريكها ال�سابق، 
ما اأثار جدل على الإنرنت. ون�سرت �سفحة لبيع املنتجات على "في�سبوك" يف اأ�سراليا خامت اأملا�س �سنعته �سركة 
"تيفاين" ال�سهرية مقابل 18500 دولر اأمريكي، وذلك اأقل من الثمن الذي بيع به �سابقا بنحو 5 اآلف دولر، وفق 

�سحيفة "ديلي ميل" الريطانية.
وكتبت ال�سيدة يف املن�سور اخلا�س ببيع اخلامت اأنها تريد بيعه ل�"اأ�سباب وا�سحة"، وعقدت مقارنة لالأ�سعار فقالت 
23600 دولر، لكني م�ستعدة للتخلي عنه مقابل 18500 دولر". يبلغ  وثمنه  واحد قرياط   تيفاين  "وزن خامت 

واأكدت ال�سيدة الأ�سرالية اأن اخلامت مل يلب�س كثريا.
وكان النق�سام حادا بني م�ستخدمي ال�سفحة حول ما اإذا كانت متتلك ال�سيدة حق بيع اخلامت اأم ل.

و�سكك البع�س يف جودة اخلامت مع عر�سه بهذا الثمن، بينما ت�ساءل اآخرون عن �سرعية بيع جموهرات بعد اإنهاء 
اخلطوبة.

وقالوا اإنه اإذا اأنهت ال�سيدة العالقة فعليها اأن تعيد اخلامت اإىل خطيبها ال�سابق.
يف  ت�سرعي  مل  اإذا  اإع��ادت��ه  وعليك  ه��ذا  بيع  ميكنك  ل  القانونية  الناحية  "من  قائلة:  ال�سيدات  اإح���دى  وعلقت 

الزواج".
وقال اآخر: "اإذا دفع ثمنها "اخلطيب"، فهو ملكه ويجب اأن يح�سل على كل املبلغ".
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ممر�سة قتلت 7 ر�سع وحاولت قتل اآخرين
قدم الدعاء الريطاين اأدلة اأمام حمكمة تقا�سي ممر�سة متهمة بقتل 7 

اأطفال ر�سع وحماولة قتل 10 اآخرين، بينما كانت تعمل يف م�ست�سفى.
املحاكمة  اأثناء  قال  الدع��اء  اأن  "اإك�سر�س" الريطانية  �سحيفة  وذك��رت 
عاما"   32" ليتبي  لو�سي  املمر�سة  اإن  مان�س�سر  مدينة  يف  انعقدت  التي 
حقنت الأطفال ب�"الهواء والأن�سولني"، بعدما ف�سلت حماولت �سابقة لقتل 
الأطفال. وتواجه لو�سي اتهامات بقتل 7 اأطفال وحماولة قتل 10 اآخرين. 
الفرة  خالل  اجلرائم  ارتكبت  املمر�سة  اإن  الريطانية  ال�سلطات  وتقول 
الواقعة بني يونيو 2015 ويونيو 2016، عندما كانت تعمل يف م�ست�سفى 
حديثي الولدة مبقاطعة ت�س�سر غرب اإجنلرا. واأمام التهامات املوجهة 
اأنها  املحاكمة،  اأثناء  زرق��اء  �سرة  ترتدي  كانت  التي  لو�سي  ذك��رت  �سدها، 
الأول من  ال��ي��وم  وخ���الل  اجل��رائ��م.  ب��ارت��ك��اب  ت��ع��رف  لي�ست مذنبة ومل 
الأطفال  ك��ان  الأح��ي��ان  بع�س  اإن��ه يف  العام  املدعي  ق��ال  املمر�سة،  حماكمة 
ُيحقنون بحقن "الهواء والأن�سولني"، ويف منا�سبات اأخرى كانت املمر�سة 
تغذي هوؤلء الأطفال ال�سغار بالأن�سولني املخلوط مع احلليب. ومل تكتف 
املمر�سة بقتل الأطفال، وفق الدعاء، بل عملت على ت�سفح ح�سابات ذوي 
تتم  اأن��ه مل  وق��وع اجل��رائ��م. ورغ��م  "في�سبوك"، بعد  ال�سحايا على موقع 
اأنه  العام  املدعي  ولفت  موؤكدة.  اإدانتها  اأن  يبدو  لكن  بعد،  املمر�سة  اإدان��ة 
رغم تباين اأدوات العتداء على الأطفال، اإل اأن الأمر امل�سرك هو احل�سور 

امل�ستمر للممر�سة املتهمة يف املكان، اأثناء املناوبة الليلية.

فندق م�سك�ن تدغدغ فيه اأرواح االأطفال اأقدام النزالء
 Hanbury Arms مت الإبالغ عن جمموعة من الأحداث املخيفة يف فندق
وخطوات  وال�سفري  وال��غ��ن��اء  الهم�سات  ذل��ك  يف  مب��ا  وي��ل��ز،  بونتيبول،  يف 
الأ�سباح  اإن  ال�سيوف  وق���ال  الأن����وار.  واإط��ف��اء  ال��زج��اج  وحتطيم  الأق����دام 
تلقاء  كان يهتز من  ه��زازاً  اإن ح�ساناً  ال�سرير ويقال  اأقدامهم يف  دغدغت 
نف�سه. ويقال اأن الأرواح تعي�س يف الفندق، مبا يف ذلك اأرواح اأطفال، وظل 
الذين  ال�سجعان  ال�سيوف  على  ويتوجب  القبو،  يف  يرب�س  �سرير  اأ�سود 
يرغبون بالإقامة يف الفندق التوقيع على اإخالء وثيقة باإخالء م�سوؤولية 
الفندق عما ميكن اأن يحدث لهم. وتقول التقارير اإن عمال البناء الذين 
يعملون على حتديث الفندق هربوا من املوقع، وهناك رائحة غريبة من 
الثوم تنبعث من اإحدى الغرف، يف حني تنبعث رائحة عطر ما بعد احلالقة 
تورنر،  ونايجل  تري�سي  الويلزيني،  للزوجني  بالن�سبة  اأخ��رى.  غرفة  من 
كان كل ما �سبق �سبباً يجعل هذا العقار منزًل مثالياً لهما. وكان الزوجان 
من  بونتيبول  يف  امل�سكون   Hanbury Arms وحانة  بفندق  دراي��ة  على 
خلفيتهما يف التحقيق يف اخلوارق. ويقول الزوجان اإنهما �سعرا باإح�سا�س 
غام�س يف املرة الأوىل التي زارا فيها املكان. ويقول نايجل "بدا وكاأن كل ما 

عمرو اأديب: عادل اإمام 
�سهرين من جملة واحدة

اأدي���ب عن  ك�سف الإع��الم��ي عمرو 
اإم��ام يف حياته،  ع��ادل  الزعيم  دور 
م�سرياً اإىل اأن جملة "يا عمرو اأنا 
باأن تكون  اأنام" كانت كفيلة  داخل 
اأن  اإىل  ل�����س��ه��رت��ه، لف��ت��اً  م�����س��دراً 
الزعيم كانت له عبارات ومداخالت 
جت��ل��ب م���الي���ني امل�������س���اه���دات عر 

التلفزيون بلمح الب�سر.
وع���ن ت��ف��ا���س��ي��ل ه���ذه اجل��م��ل��ة من 
الزعيم التي كانت م�سدر �سهرته، 
روى الإعالمي عمرو اأديب خالل 
عر  "احلكاية"  برنامج  تقدميه 
اأنه  م�سر"،  �سي  ب��ي  "اإم  ف�سائية 
اأح����د الرامج  ي��ق��دم  ك���ان ح��ي��ن��ه��ا 
ال�سا�سات  اإحدى  التلفزيونية عر 
امل�سفرة يف بدايات عمله الإعالمي، 
ق�سرية  هاتفية  مبداخلة  وفوجئ 
فيها:  ق�����ال  ح��ل��ق��ت��ه  يف  ل��ل��زع��ي��م 
عايز  اأن���ام...  داخ��ل  اأن��ا  عمرو  "يا 

حاجة".
واأع�����رب اأدي�����ب ع���ن ان��ب��ه��اره بقوة 
الزعيم يف التاأثري على امل�ساهدين 
كانت  اإم����ام  ع���ادل  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
لديه القدرة على اأن يكون �ساحراً 
كلمات  ث������الث  ق������ول  خ������الل  م����ن 

فقط.
من جهته، طماأن املخرج رامي اإمام 
ال�سحية  احل��ال��ة  ع��ن  احل��ل��ق��ة  يف 
اإم���ام معلقاً  ع��ادل  الزعيم  ل��وال��ده 
"اأ�سبحت  ب��اأن��ه��ا  ال�����س��ائ��ع��ات  ع��ل��ى 
ج��زءا م��ن حياتنا م��ن زم���ان، وهو 

عودنا ما نزعل�س منها".

قنبلة قدمية تطرد 
االآالف من منازلهم

اأنها  الأمل���ان���ي���ة  ال�����س��ل��ط��ات  اأع��ل��ن��ت 
األ���ف �سخ�س يف   20 اأم���رت ق��راب��ة 
ح��ي مب��دي��ن��ة ف��ران��ك��ف��ورت، و�سط 
موؤقتا،  منازلهم  مب��غ��ادرة  ال��ب��الد، 
 500 ت��زن  قنبلة  على  العثور  بعد 
العاملية  احل��رب  خملفات  م��ن  كلغ 

الثانية.
وقالت فرق الإطفاء يف فرانكفورت 
عليها  ُعر  الأمريكية  القنبلة  اإن 
���س��ب��اح الث��ن��ني يف ور���س��ة ب��ن��اء يف 
حرما  ي�سم  ال��ذي  بوكنهامي،  حي 
ج��ام��ع��ي��ا، وف����ق م���ا ذك�����رت وكالة 
الثنني  ل��ي��ل  بر�س"  "فران�س 

الثالثاء.
�سكان  م��ن  اأن��ه��ا طلبت  واأو���س��ح��ت 
الأربعاء  اإخ��الءه قبل �سباح  احلي 

حني �سيتم تفكيك القنبلة.
واأ�سافت: "يتعنّي على حوايل 20 
األف �سخ�س اإخالء منازلهم بحلول 

الأربعاء يف التا�سعة �سباحا".
77 عاما  ال��رغ��م م��ن م��رور  وعلى 
على انتهاء احلرب العاملية الثانية، 
ل تزال اأرا�سي املدن الأملانية مليئة 
بقنابل غري منفجرة يتم اكت�سافها 
ب��ا���س��ت��م��رار خ���الل ح��ف��ري��ات ور�س 
البناء. ويف 2017، ا�سطر 65 األف 
���س��خ�����س يف ف��ران��ك��ف��ورت لإخ����الء 
منازلهم موؤقتا بعد اكت�ساف قنبلة 

زنتها 1.4 طن.
قنبلة  انفجرت   ،2021 ودي�سمر 
العاملية  احل�������رب  خم���ل���ف���ات  م����ن 
بالقرب  ب���ن���اء  ور����س���ة  يف  ال��ث��ان��ي��ة 
يف  للقطارات  ميونيخ  حمطة  من 
جنوب البالد، مما اأدى اإىل اإ�سابة 
4 اأ�سخا�س بجروح وتعطل حركة 

ال�سكك احلديدية لبع�س الوقت.

اأول ف�ستان زفاف 
ارتدته مادونا يف املزاد 
عالقات  عا�ست  مادونا  العاملية  النجمة 

حب متعددة، وتزوجت مرتني.
اأول مرة عام 1985 من املمثل الأمريكي 
���س��ون ب���ن، ع���ام 2014 ع��ر���س يف امل���زاد 
ارتدته مادونا  اأول ف�ستان زفاف  العلني 
عند زواجها من بن. الف�ستان الذي كان 
 60000 و   40000 ب��ني  ���س��ع��ره  م��ق��دراً 
اأهم. بيع  األف دولر اأمريكي حقق رقماً 

الف�ستان ب�81250 اأمريكي.
يتمتع  ل  ال��ع��اج��ي،  ال��ت��ول  م��ن  الف�ستان 
العليا  ب��ح��م��الت وه���و م��زي��ن يف ج��ه��ت��ه 
امل���ع���دين املكون  ال�����س��ب��ك  ب�����س��ري��ط م���ن 
طبقات  من  تتكون  التنورة  ال���ورود،  من 
متعددة من التول الق�سري على طبقات 
طويلة، الف�ستان م�سحوب بقبعة �سوداء 

مع حجاب من التول.

يرتدي نقابا ملراقبة زوجته
عامل  على  القب�س  م�سر،  يف  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة  األ��ق��ت 
يرتدي نقابا، يف اأحد �سوارع العا�سمة القاهرة. وك�سفت 
األقي القب�س على  اأنه  وزارة الداخلية امل�سرية، يف بيان، 
التوا�سل  موقع  عر  فيديو  مقطع  ت��داول  بعد  العامل 
الجتماعي "في�سبوك"، يظهر فيه بع�س الأ�سخا�س اأثناء 
الإم�ساك بال�سخ�س املقبو�س عليه، وهو يرتدي مالب�س 
اإىل  ال��وزارة  واأ�سارت  بال�سيدات، وبحوزته �سكني.  خا�سة 
اأن الواقعة حدثت يف منطقة املرج بالقاهرة، مو�سحة اأنه 
واأو�سحت  هويته.  حتديد  بعد  العامل  على  القب�س  مت 
ذلك  معلال  الواقعة،  بارتكاب  اع��رف  املتهم  اأن  ال���وزارة 
اأثناء  ي��راق��ب زوج��ت��ه، ولكن الأه���ايل �سبطوه  ب��اأن��ه ك��ان 

ذلك، ومت اتخاذ الإجراءات القانونية.

يكت�سف ورما يف املخ بف�سل اأوراق ال�سفر
اكت�سف رجل خم�سيني بريطاين اأنه م�ساب بورم يف املخ، 
تاأمني  اأوراق  ل�ستكمال  روتيني  لفح�س  خ�سع  اأن  بعد 
ال�سفر. وبداأ نك توم�س "50 عاماً" يف مواجهة م�ساكل 
يف الروؤية لأول مرة يف عام 2012، وخ�سع ل�سل�سلة من 
و�ُسخ�ست  املغناطي�سي،  ب��ال��رن��ني  الت�سوير  فحو�سات 
بعد  ب�سره  وا�ستعاد  الب�سري،  الع�سب  بتورم يف  اإ�سابته 
نهاية  كانت  ه��ذه  اأن  نك  واعتقد  ع��الج.  دون  اأ�سهر  �ستة 
اأخرى  م��رة  اإحالته  مت��ت  عندما  ع��ام  بعد  لكن  امل�سكلة، 
لل�سفر  ت��اأم��ني  على  احل�سول  يف  ف�سلة  بعد  طبيبه  اإىل 
�سركة  من  التنبيه  وبف�سل  روتيني.  فح�س  اإج��راء  بعد 

التاأمني على ال�سفر، وجد الأطباء كتلة يف دماغ نيك.
وقال نك "تلقيت خطاباً من مقّيمي التاأمني يقولون فيه 
عملي  لرحلة  تاأميناً  يل  يقدموا  اأن  ي�ستطيعون  ل  اإنهم 
اأن اأحت��دث مع طبيبي لأن��ه رمبا فاته �سيئ  واأنني يجب 
جون  م�ست�سفى  يف  اآخ��ر  فح�ساً  اأج��ري��ت  فحو�ساتي.  يف 

رادكليف يف اأك�سفورد والذي اأكد اإ�سابتي بورم يف املخ".
اأ�سابني الذعر ومت  اأن راأيت كلمة ورم  "مبجرد  واأ�ساف 
حتويلي من طبيب العيون اإىل طبيب الأع�ساب. �سعرت 
ب��ال��ه��دوء ع��ن��د ال��ت��ح��دث اإىل ال��ط��ب��ي��ب ال���ذي ق���ال اإنني 
�ساأخ�سع للمراقبة من خالل فحو�سات منتظمة وتقييم 

اأي عالج بناًء على كل نتيجة م�سح".

�سمبانزي  لتحرير  فدية  دوالر  األف   200
خم�سة  ال�سجن  الدميوقراطية  الكونغو  �سلطات  اأودع���ت 
متواطئني مفر�سني يف خطف ثالثة �سغار �سمبانزي من 
ملجاأ للحيوانات يف البالد قبل �سهر تقريباً، لكّن اخلاطفني 
يوا�سلون املطالبة بفدية كبرية لتحريرها، على ما اأفادت 
م�سادر متطابقة. ويطالب اخلاطفون مببلغ مبئات الآلف 
الهاتف  واملفاو�سات جارية عر  ال�سمبانزي،  لإع��ادة �سغار 
واأ�سبحت الق�سية يف املحكمة، وفقاً ملا ذكره فرانك �سانرو 
تدير  التي  احلكومية  "جاك" غ��ري  منظمة  ع��ن  امل�����س��وؤول 
حممية للحيوانات يف لوبومبا�سي، عا�سمة مقاطعة كاتانغا 
الدميقراطية.  الكونغو  جمهورية  �سرق  جنوب  يف  العليا 
واأ�سار م�سدر مطلع على الق�سية اإىل اأن املبلغ املطالب به 
هو 200 األف دولر. وقال �سانرو يف مقطع فيديو ُن�سر على 
�سفحة املنظمة على في�سبوك بعد الختطاف: "ما يحدث 
لنا غري م�سبوق يف عامل احلفاظ على القردة"، م�سيفاً اإن 

املطالبة بفدية لإطالق احليوانات ت�سكل "�سابقة".

زهرة الت�ليب  قادرة على اإبطاء تط�ر اأمرا�س القلب
لتطور  جديد  �سبب  ع��ن  دمن��ارك��ي��ون  باحثون  ك�سف 
اأمرا�س القلب، وعر�سوا طريقة عالج له با�ستخدام 

زهرة التوليب.
للوفاة  الأول  ال�سبب  الوعائية  القلب  اأمرا�س  وتعد 
ال�سحة  ملنظمة  اإح�سائيات  وف��ق  الغربية،  ال��دول  يف 
من  اأك����ر  ال��ري��ا���س��ي��ني  ب���وف���اة  تت�سبب  اإذ  ال��ع��امل��ي��ة، 
غريهم، ب�سبب ف�سل القلب يف العمل خالل الن�ساطات 

البدنية.
وقالت الدكتورة األي�سيا لندباي، قائدة الفريق البحثي 
اآلية مر�سية غري  "اكت�سفنا  كوبنهاغن:  من جامعة 
ميكن  جديدة  معلومات  ي�سيف  ما  �سابًقا،  معروفة 

ا�ستخدامها ملحاربة املر�س".
وتتمثل الآلية املكت�سفة حديًثا يف تدهور نوى اخلاليا 
ال��ق��ل��ب��ي��ة امل�����س��وؤول��ة ع���ن ان��ق��ب��ا���س ع�����س��الت القلب، 
الأعرا�س  من  �سل�سلة  اإط��الق  يف  التدهور  ويت�سبب 
التي تنتهي مبوت اخلاليا، وفق ما نقله موقع "�ساي 

تك ديلي".
التي  اجل��دي��دة  للبيانات  "وفًقا  لندباي:  واأو���س��ح��ت 
ج��م��ع��ن��اه��ا، ح���ددن���ا ج��زي��ًئ��ا ي�����س��ت��ط��ي��ع اإب���ط���اء تطور 

املر�س".
الأ�سخا�س  بع�س  قلب  من  عينات  الباحثون  ودر���س 
امل��ر���س��ى، واأج�����روا ت�سنيًفا  الأ���س��ح��اء وع��ي��ن��ات م��ن 
ج��زي��ئ��ًي��ا ع��م��ي��ًق��ا ل��ل��ع��ي��ن��ات ال��ق��ل��ب��ي��ة، ب��ه��دف حتديد 

الختالفات اجلزيئية بني القلوب.
اأ�سباب  ح��ول  فر�سيات  �سكلوا  ال��ع��ي��ن��ات،  على  وب��ن��اء 
امل���ر����س، واخ���ت���روا ال��ع��ي��ن��ات ع��ل��ى ف��ئ��ران خمرية، 

وخاليا جذعية م�ستخرجة من ع�سالت القلب.
واأ���س��ار ال��ب��اح��ث��ون يف درا���س��ت��ه��م امل��ن�����س��ورة على جملة 
مادة  تن�سيط  اأن  اإىل  العلمية،  "�سريكيولي�سن" 
دفعهم  ما  املر�س،  تطور  من  "�سريتوين3-" يبطئ 

اإىل البحث عن مركب كيميائي يحتوي على املادة.
ووج����د ال��ب��اح��ث��ون امل����ادة امل��ط��ل��وب��ة يف م��ن��ت��ج طبيعي 
م�ستخرج من اأوراق زهرة التوليب، وا�ستخدم �سابًقا يف 
ت�سكني الأمل من قبل الطب ال�سعبي املنت�سر يف بع�س 
لندباي:  األي�سيا  الدكتورة  وقالت  الآ�سيوية.  املناطق 
امل�ستخرجة من التوليب على  املادة  "عندما اخترنا 
ال��ف��ئ��ران واخل��الي��ا اجل��ذع��ي��ة، ت��ب��اط��اأ ت��ط��ور املر�س، 

ويجب اأن نختره الآن على الب�سر".

ممثلة بوليوود اإي�سا جوبتا خالل حفل زفاف املمثلني ري�سا ت�سادا وعلي ف�سل يف مومباي. ا ف ب

دينا حايك ت�ؤكد اإ�سابتها بال�سرطان
نيوز  "�سكاي  موقع  مع  هاتفي  ات�سال  يف  حايك،  دينا  اللبنانية،  الفنانة  اأك��دت 
اكت�سفت  اإنها  قائلة  الثدي،  ب�سرطان  اإ�سابتها  الثنني  الأول  اأم�س  عربية" يوم 

املر�س اخلبيث خالل م�ساركتها يف حملة لأجل التوعية باأهمية الفح�س املبكر.
وقالت حايك "اكت�سفت ذلك اأثناء زيارتي لطبيبي اخلا�س وخالل م�ساركتي يف 
حملة اأكتوبر لت�سجيع الفح�س املبكر ل�سرطان الثدي واإجراء الفح�س الدوري 

املعتاد من خالل ال�سورة ال�سعاعية اخلا�سة بالثدي".
بعدما  الورم  �سريعة ل�ستئ�سال  اأنها خ�سعت جلراحة  الفنانة حايك  واأو�سحت 
تبني اأنه من النوع اخلبيث، وبداأت بتلقي العالج بالأ�سعة يف اإحدى م�ست�سفيات 

بريوت املتخ�س�سة.
ونفت حايك اأن يكون الورم قد اكت�سف يف مرحلة متقدمة كما ي�ساع على من�سات 
اأن و�سعها ال�سحي م�ستقر واأنها بداأت تواظب  التوا�سل الجتماعي، لفتة اىل 

على تلقي العالج وفق اإر�سادات الأطباء.


