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لوال يف اجتماع مع االإجنيلني لنيل والئهم

الرئي�س العراقي اجلديد خالل مرا�سم ت�سلمه من�سبه يف ق�سر ال�سالم

�لناتو يجري تدريبات الختبار منظومة �لردع �لنووي يف �أوروبا 

ات انتحارية على و�سط كييف  هجمات بوا�سطة م�سيرّ

•• اأبوظبي-وام:

اأجرى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
زيلين�سكي  فلودميري  مع فخامة  هاتفياً  ات�سااًل  اأم�س،  اهلل(  )حفظه 
رئي�س جمهورية اأوكرانيا ال�سديقة.  وبحث اجلانبان خالل االت�سال، 
عالقات ال�سداقة والتعاون بني البلدين اإ�سافة اإىل م�ستجدات االأزمة 
التوتر والت�سعيد، من خالل  العمل على خف�س  واأهمية  االأوكرانية 

اللجوء اإىل احلوار واحللول الدبلوما�سية. 
ويف هذا ال�سياق اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اأن دولة االإمارات �ستبذل كل ما يف و�سعها من جهد ملنع تفاقم االأزمة، 
جميع  مل�سلحة  وال��ت��ف��او���س  للتهدئة  االأج����واء  تهيئة  يف  وامل�����س��اع��دة 
ال  االأوكرانية  لالأزمة  اخلطرية  التبعات  اأن  على  م�سدداً  االأط���راف، 
تتوقف عند رو�سيا واأكرانيا فقط واإمنا متتد اإىل اأنحاء العامل كافة ، 

واأنها توؤثر �سلبيا على االقت�ساد العاملي واالأمن وال�سلم الدوليني. 
و�سكر �سموه خالل االت�سال الرئي�س االأوكراين لثقته يف جهود دولة 
وغريها،  الغذائي  واالأم���ن  االإن�سانية  الق�سايا  يف  و�سيطاً  االإم���ارات 
موؤكداً ا�ستعداد الدولة ملوا�سلة اجلهود ودعم املبادرات التي من �ساأنها 

تخفيف التداعيات االإن�سانية واالقت�سادية لالأزمة. 
االت�سال..  خ��الل  زيلين�سكي  فلودميري  والرئي�س  �سموه  تبادل  كما 
التهاين مبنا�سبة مرور 30 عاماً منذ اإقامة العالقات الدبلوما�سية 
بني دولة االإمارات واأوكرانيا معربني عن متنياتهما لعالقات البلدين 
ويلبي  املتبادلة  م�ساحلهما  ي��خ��دم  مل��ا  واالزده����ار  التنمية  موا�سلة 

تطلعات �سعبيهما. 

تنفيذ� لتوجيهات رئي�س �لدولة 

الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع منظمة ال�سحة العاملية لدعم 
م�ست�سفى املقا�سد يف القد�س ال�سرقية بـ 25 مليون دولر

•• اأبوظبي -وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
حفظه اهلل لدعم القطاع الطبي يف القد�س ال�سرقية، وقعت دولة االإمارات العربية 
املقا�سد  م�ست�سفى  لدعم  اأمريكي  دوالر  مليون  املتحدة اتفاقية تعاون بقيمة 25 
مكتب  مع  وبالتن�سيق  العاملية،  ال�سحة  منظمة  مع  بالتعاون  ال�سرقية  القد�س  يف 

من�سق االأمم املتحدة اخلا�س بعملية ال�سالم يف ال�سرق االأو�سط.
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد  ال�سام�سي  حممد  �سلطان  �سعادة  وق��ال 
االإمارات  دولة  التزام  اإط��ار  يف  ياأتي  االتفاقية  توقيع  اإن  الدولية،  التنمية  ل�سوؤون 
الدائم والتاريخي والرا�سخ جتاه ال�سعب الفل�سطيني، ودعم متطلباته يف املجاالت 

االإن�سانية، ويف مقدمتها القطاع ال�سحي.                        )التفا�سيل �س2(
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مركز التواجد البلدي- مدينة 
خليفة ينظم مبادرة “اأبنا�ؤنا اأمانة”

اأخبار الإمارات

فاينان�شال تاميز: النظام الإيراين 
يهتز على �قع الحتجاجات

عربي �د�يل

نيمار ميثل اأمام حمكمة يف بر�شلونة 
قبل �شهر من مونديال قطر 

الفجر الريا�شي

رئي�س �لدولة يجري �ت�سااًل هاتفيًا مع �لرئي�س �الأوكر�ين حول عالقات �لتعاون وم�ستجد�ت �الأزمة �الأوكر�نية 

حممد بن زايد: الإمارات �ستبذل كل ما يف و�سعها ملنع تفاقم 
الأزمة، وامل�ساعدة يف تهيئة الأجواء للتهدئة والتفاو�س 

�سيلعبون دوًر� رئي�سًيا يف �جلولة �لثانية
الناخبون الإجنيليون يف قلب معركة لول وبول�سونارو

•• الفجر -اآنا كارولينا فريري�س فرييرا –ترجمة خرية ال�شيباين

باملائة من   30 ال��ذي��ن ميثلون ح��وايل  االإجن��ي��ل��ي��ون،  اأ�سبح  ال��رازي��ل،  يف 
املواطنني، ناخبني يجب ا�ستقطابهم باأي ثمن، و�سيلعبون دوًرا رئي�سًيا يف 
اجلولة الثانية التي �ستدور بني الرئي�س املنتهية واليته جايري بول�سونارو 

اأكتوبر. ولوال يف 30 
للحفاظ على هذه القاعدة االنتخابية التي دعمته اإىل حد كبري قبل واأثناء 
“اإجنيلي  قا�ٍس  تعيني  ح��ّد   2021 ع��ام  بول�سونارو  جايري  ذه��ب  واليته، 
جًدا” يف املحكمة العليا -وهي موؤ�س�سة غالًبا ما عار�سته منذ عام 2018 
–وليعلن يف مار�س من هذا العام، للزعماء الدينيني االإجنيليني )ق�ساو�سة، 
اأ�ساقفة، اإلخ( اأنه �سيقود الرازيل اأينما يريدون.                      )التفا�سيل 

�النتخابات �لن�سفية �الأمريكية:

النتخابات  هــذه  تعترب  لهذا 
لــبــايــدن بالن�سبة  حــا�ــســمــة 

•• الفجر -خرية ال�شيباين

االنتخابات  م����ن  ع����ام����ني  ق���ب���ل 
تعد   ،2024 ل���ع���ام  ال��رئ��ا���س��ي��ة 
انتخابات التجديد الن�سفي هذه 
للدميقراطيني  اخ��ت��ب��ار  مب��ث��اب��ة 

وللرئي�س االأمريكي جو بايدن.
انتخابات  اأ�سابيع من  قبل ثالثة 
للواليات  ال��ن�����س��ف��ي  ال���ت���ج���دي���د 
الدميقراطيني،  ف����اإن  امل��ت��ح��دة، 
ال���ذي���ن ي�����س��ي��ط��رون ح��ال��ًي��ا على 
ال�����ك�����وجن�����ر������س، هم  جم���ل�������س���ي 
مبجل�س  لالحتفاظ  امل��ر���س��ح��ون 
يخ�سرون  ق���د  ل��ك��ن��ه��م  ال�����س��ي��وخ، 

جمل�س النواب.
 موقف قد يعّقد نهاية فرتة جو 

بايدن. 
جتعل  التي  االأ�سباب  يلي  ما  ويف 
هذه االنتخابات حا�سمة بالن�سبة 

للرئي�س االأمريكي:
)التفا�سيل �س13(

ــدي  ــوي ــس ــ� ــــان ال ــــربمل ال
اأولــف  اليميني  ينتخب 
كري�سرت�سون رئي�سا للوزراء 

•• �شتوكهومل-اأ ف ب:

انتخب الرملان ال�سويدي الزعيم 
كري�سرت�سون  اأول������ف  امل��ح��اف��ظ 
جل�سة  يف  االثنني  للوزراء  رئي�سا 
ت�سويت �سهدت دعما غري م�سبوق 
من دميوقراطيي ال�سويد )ميني 

مت�سدد( لليمني التقليدي.
ب�176  كري�سرت�سون  وان��ُت��خ��ب 
بعدما   ،173 م���ق���اب���ل  ����س���وت���ا 
لت�سكيل  اتفاق  اأعلن اجلمعة عن 
ح��ك��وم��ة ائ��ت��الف��ي��ة ت�����س��م ثالثة 
اأح����زاب: ح��زب��ه امل��ع��ت��دل واحلزب 
امل���������س����ي����ح����ي ال�����دمي�����وق�����راط�����ي 
من  ب��رمل��اين  بدعم  والليراليني 

دميوقراطيي ال�سويد.
وع����ر�����س����ت االأح������������زاب االأرب�����ع�����ة 
يف  تقع  لتعاونها  ط��ري��ق  خ��ارط��ة 
تنفيذ  اإىل  ت��دع��و  �سفحة   62
حمالت اأمنية ت�ستهدف اجلرمية 
نووية  مفاعالت  وبناء  والهجرة 

جديدة وغري ذلك.

عمران خان يحقق فوزا مهما 
يف انتخابات فرعية يف باك�ستان 

•• ا�شالم اباد-اأ ف ب:

الباك�ستاين  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ف���از 
مقاعد  ثمانية  من  ب�ستة  ال�سابق 
تر�ّسح  التي  الوطنية  يف اجلمعية 
ان��ت��خ��اب��ات ف��رع��ي��ة جرت  ل��ه��ا يف 
اأظهرت  م��ا  وف��ق  االأ���س��ب��وع،  نهاية 
ن��ت��ائ��ج غ���ري ر���س��م��ي��ة االث���ن���ني، يف 
اق������رتاع اع���ت���ره ا���س��ت��ف��ت��اء على 

�سعبيته.
�سهورا من  االن��ت��خ��اب��ات  واأع��ق��ب��ت 
بداأت  التي  ال�سيا�سية  ال�سجاالت 
ت�سويت  يف  ب��خ��ان  االإط��اح��ة  قبل 
ني�سان  يف  ج����رى  ال��ث��ق��ة  ل�����س��ح��ب 
اأي�������س���ا يف وقت  وت����اأت����ي  اأب����ري����ل. 
التعامل  جاهدة  باك�ستان  حت��اول 
مدّمرة  في�سانات  ت��داع��ي��ات  م��ع 
اأغرقت قرابة ثلث م�ساحة البالد. 
وق���ال خ��ان يف م��وؤمت��ر �سحايف يف 
اإ�سالم  �سواحي  يف  الواقع  منزله 
ُن��ّظ��م يف دوائر  االق����رتاع  اإن  اأب����اد 
انتخابية حيث اعتقدت احلكومة 
الباك�ستانية  االإن�ساف  حركة  باأن 

)حزبه( كانت االأ�سعف.

�لتيار �ل�سدري لن ي�سارك يف �لوز�رة

الرئي�س العراقي يعرب عن اأمله ت�سكيل حكومة جديدة ب�سرعة 
•• بغداد-اأ ف ب:

اأعرب رئي�س اجلمهورية العراقي 
ر�سيد  ال��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د  اجل���دي���د 
االثنني عن اأمله بت�سكيل حكومة 
جديدة ب�سرعة تكون قوية وتلبي 
اأنه  م�سيفاً  ال�����س��ع��ب،  ط��م��وح��ات 
عالقات  اإقامة  اإىل  ي�سعى  �سوف 

متوازنة مع دول اجلوار.
ال�سيا�سي،  ال�سلل  م��ن  ع��ام  وبعد 
ان����ت����خ����ب ال�������رمل�������ان ال����ع����راق����ي 
عبد  الت�سوية  م��ر���س��ح  اخلمي�س 
اللطيف ر�سيد )78 عاماً( رئي�ساً 

للجمهورية.
خالل  االث��ن��ني  اأم�����س  كلمته  ويف 
كرئي�س  من�سبه  ت�سّلمه  مرا�سم 
ب��غ��داد، قال  ال�����س��الم يف  يف ق�سر 
ر���س��ي��د ن�����س��ع ن�����س��ب اأع��ي��ن��ن��ا ما 
العزيز  العراقي  ال�سعب  ينتظره 
من احلكومة اجلديدة التي ناأمل 
قوية  وت��ك��ون  ب�سرعة  تت�سكل  اأن 
وكفوءة وموحدة لتلبي طموحات 

   

الإمارات توا�سل دعم جهود التنمية 
والزدهار حول العامل للق�ساء على الفقر

•• اأبوظبي-وام:

توا�سل دولة االإم��ارات التزامها بتعزيز جهود التنمية واالزده��ار يف 
م�سلحة  يف  ت�سب  تنموية  م�سروعات  تنفيذ  عر  وال��ع��امل  املنطقة 
امل�ساكن  كبناء  العامل،  حول  االأق��ل حظاً  واملجتمعات  ال��دول  ع�سرات 
االآبار  وحفر  الكهرباء  حمطات  وب��ن��اء  ال��ط��رق  و�سق  وامل�ست�سفيات 
وغ��ريه��ا م��ن امل�����س��روع��ات ال��ت��ي ت�سهم يف ا���س��ت��دام��ة ت��واف��ر امل����وارد 

االأ�سا�سية وحت�سني الظروف املعي�سية يف تلك الدول.
وت�سارك االإمارات العامل باإحياء الذكرى الثالثني ل� )اليوم الدويل 
 .. ع��ام  ك��ل  م��ن  اأكتوبر   17 يف  ي�سادف  ال��ذي  الفقر(  على  للق�ساء 
موؤكدة دعمها املتوا�سل لكافة اجلهود الدولية الهادفة اإىل الق�ساء 
على الفقر اأينما وجد ومكافحة جميع اأ�سكاله والت�سدي الآثاره على 

ال�سعوب ال�سيما االأطفال وكبار ال�سن.        )التفا�سيل �س2(

اتفاقية الإعفاء من التاأ�سية امل�سبقة بني الإمارات 
واليابان تدخل حيز التنفيذ يف 1 نوفمرب املقبل

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل، اأنه اأ�سبح باإمكان مواطني 
دولة االإمارات حملة جوازات ال�سفر العادية، ال�سفر اإىل اليابان دون 
اإىل  ت�سل  ملدة  فيها  والبقاء  تاأ�سرية م�سبقة  للح�سول على  احلاجة 
وذلك ابتداًء من  العمل،  اأو  ال�سياحة  لغر�س  زيارة  كل  يف  يوماً   30
1 نوفمر 2022، حيث ميكن ملواطني الدولة ال�سفر دون احلاجة 
لتقدمي طلب يف �سفارة اليابان يف اأبوظبي اأو التقدمي على االإعفاء اأو 

دفع اأية ر�سوم.               )التفا�سيل �س2(

األ�سنة اللهب والدخان تت�ساعد من اأحد املواقع بعد هجوم بطائرة بدون طيار يف كييف  )ا ف ب(

•• عوا�شم-وكاالت:

ا�ستهدفت هجمات بوا�سطة طائرات 
االإثنني  ان��ت��ح��اري��ة ���س��ب��اح  م�����س��رّية 
دوي عدة  و�سمع  كييف  بو�سط  حيا 
على  اأ�سبوع  بعد  �سديدة،  انفجارات 
على  الرو�سي  ال�ساروخي  الق�سف 

العا�سمة االأوكرانية.
ان��ف��ج��ارات متتالية  ث��الث��ة  ووق��ع��ت 
�سباح ام�س وكانت �سفارات االإنذار 
ان���ط���ل���ق���ت ق���ب���ل وق�����ت ق�����س��ري من 

االنفجار االأول.
اأع��ل��ن رئي�س  وب��ع��ي��د االن���ف���ج���ارات، 
اأندري  االأوك��ران��ي��ة  الرئا�سة  مكتب 
يرماك تعر�ست العا�سمة لهجمات 
بوا�سطة طائرات م�سرّية انتحارية.

�ساهد  االأوىل  ال�������س���رب���ات  وب���ع���د 
بر�س  ف���ران�������س  وك���ال���ة  ���س��ح��ايف يف 
ت�����س��ق��ط على  امل���������س����رّيات  اإح��������دى 
مبنى، فيما كان �سرطّيان يحاوالن 

اإ�سقاطها باأ�سلحتهما.
ال�����ه�����ج�����م�����ات حي  وا������س�����ت�����ه�����دف�����ت 
بو�سط  ال�سكني  �سيف�سنكيف�سكي 
اأو����س���ح رئي�س  ك��ي��ي��ف، ب��ح�����س��ب م���ا 
الذي  كليت�سكو  ف��ي��ت��ايل  ال��ب��ل��دي��ة 

طلب من ال�سكان لزوم املالجئ.

�الحتاد �الأوروبي يفر�س عقوبات على م�سوؤولني �إير�نيني 

قتياًل يف حملة القمع منذ   122
اندلع الحتجاجات يف اإيران

•• عوا�شم-وكاالت:

اإيرانيني  م�سوؤولني  االأوروب��ي عقوبات �سد  االحت��اد  وزراء خارجية  تبنى 
بينهم م�سوؤولون من �سرطة االأخالق �سالعون يف حملة القمع التي ي�سنها 

النظام على االحتجاجات التي اأ�سعلتها وفاة ال�سابة مه�سا اأميني.
وت�سمل قائمة العقوبات التي ن�سرت يف اجلريدة الر�سمية لالحتاد االأوروبي 
واأربعة كيانات.  زارب��ور،  االإع��الم عي�سى  بينهم وزير  اإيرانيا  11 م�سوؤوال 

و�سيخ�سعون حلظر تاأ�سريات االحتاد االأوروبي وجتميد االأ�سول.
ولقي ثمانية اأ�سخا�س حتفهم على االأقل وُجرح الع�سرات يف احلريق الذي 
اندلع يف �سجن اإوين يف طهران، و�سط احتجاجات وا�سعة النطاق يف اإيران 
على مقتل ال�سابة مه�سا اأميني، ح�سبما اأعلنت ال�سلطة الق�سائية االثنني. 
وقال موقع ميزان اأوالين التابع لل�سلطة الق�سائية تويف اأربعة اأ�سخا�س 
)جرحى( يف امل�ست�سفى بعد تدهور حالتهم ال�سحية، لريتفع عدد القتلى 
ا�ستن�ساق  عن  ناجمة  وفاتهم  كانت  اإذا  ما  يوؤكد  اأن  دون  من  ثمانية،  اإىل 

الدخان مثل ال�سجناء االأربعة الذين توفوا يف وقت �سابق.
واأكد املوقع اأن القتلى الثمانية هم من املحكومني بجرائم �سرقة.

وُقتل اأكرث من 120 متظاهراً يف حملة قمع االحتجاجات يف اإيران التي 
اندلعت يف �سبتمر بعد وفاة االإيرانية مه�سا اأميني، وفقاً حل�سيلة جديدة 
�سدرت االإثنني عن منظمة حقوق االإن�سان يف اإيران التي تتخذ من اأو�سلو 

مقّراً.
واأ�سعلت وفاة مه�سا اأميني موجة احتجاجات. وتوفيت ال�سابة الكردية بعد 
ثالثة اأيام على توقيفها من قبل �سرطة االأخالق يف طهران التي اتهمتها 
بانتهاك قواعد اللبا�س ال�سارمة يف اجلمهورية االإ�سالمية، التي تفر�س 

على الن�ساء ب�سكل خا�س ارتداء احلجاب.
ُقتل  فقد  اإيرانية،  ع��ّدة مدن  احلكومية يف  للمنظمة غري  اإح�ساء  ووف��ق 

التظاهرات. هذه  قمع  يف  �سخ�ساً   122

اأي  اأنباء عن اعرتا�س  اأي  ومل ترد 
من هذه امل�سرّيات.

التوا�سل  وقال يرماك عر مواقع 
االج���ت���م���اع���ي ي��ع��ت��ق��د ال����رو�����س اأن 
يظهر  ه��ذا  لكن  �سي�ساعدهم،  ه��ذا 

ياأ�سهم.
ف�����وري  دع�������م  ت����ق����دمي  اإىل  ودع��������ا 
ل��ل��م�����س��ادات اجل���وي���ة االأوك���ران���ي���ة 

مطالبا باملزيد من اال�سلحة للدفاع 
عن اجلو وتدمري العدو.

النريان  اندلعت  االنفجارات  وبعد 
يف مبنى غري م��اأه��ول وق��ال رئي�س 
�سكنية  م���ب���ان  ع�����دة  اإن  ال���ب���ل���دي���ة 
بو�سعه  ي��ك��ون  اأن  ب����دون  ت�����س��ررت 

اإعالن ح�سيلة يف الوقت احلا�سر.
اىل ذلك بداأ حلف �سمال االأطل�سي 

االثنني  روتينية  ع�سكرية  تدريبات 
الختبار منظومته للردع النووي يف 
اأوروبا، يف ظل توتر مع رو�سيا التي 
يف  نووية  اأ�سلحة  با�ستخدام  ه��ددت 

اأوكرانيا.
هذه  اأن  االأط��ل�����س��ي  احل���ل���ف  واأك�����د 
التدريبات املقررة حتى 30 اأكتوبر 
القوات  غ����زو  ق��ب��ل  ل��ه��ا  وامل��خ��ط��ط 

واال�ستقرار  االأم�����ن  يف  ال�����س��ع��ب 
واخلدمات.

وفور انتخابه، كّلف ر�سيد حممد 
عاماً(،   52( ال�������س���وداين  ���س��ي��اع 
مر�سح االإطار التن�سيقي، بت�سكيل 
وه����و من�سب  ح��ك��وم��ة ج���دي���دة، 
الد�ستوري  ال����ع����رف  ي��ق��ت�����س��ي 
للطائفة  ي���ع���ود  اأن  ال����ع����راق  يف 

احلكومة  رئي�س  واأم��ام  ال�سيعية. 
30 ي��وم��اً منذ  امل��ك��ّل��ف اجل��دي��د 
الت�سكيلة  ل���ط���رح  ت��ك��ل��ي��ف��ه  ي����وم 

احلكومية اجلديدة.
ال�سيعي  الزعيم  اأعلن  االأثناء،  يف 
مقتدى ال�سدر، اخل�سم الرئي�سي 
يف  ي�سارك  لن  تياره  اأن  ل��الإط��ار، 

احلكومة املقبلة.
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تدريًبا  متثل  الأوك��ران��ي��ا،  الرو�سية 
م��ن��ت��ظ��ًم��ا وم����ك����رًرا وال ع���الق���ة له 

باالأحداث العاملية اجلارية.
الروتينية  التدريبات  ه��ذه  جت��ري 
�ستيدفا�ست  ا�سم  عليها  اأطلق  التي 
نون، يف منطقة جوية وا�سعة فوق 
امل��ت��ح��دة وبحر  ب��ل��ج��ي��ك��ا وامل��م��ل��ك��ة 
طائرة،   60 مب�����س��ارك��ة  ال�����س��م��ال، 
بعيدة  االأم��ريك��ي��ة  ال��ق��اذف��ات  بينها 

.B-52 املدى من طراز
ت�سارك 14 دولة من اأ�سل 30 دولة 
ع�سو يف احللف، بدون فرن�سا التي 
بالردع  املتعلقة  �سيا�ستها  ت�ستقل 

النووي عن احللف االأطل�سي.
وق������د ك���ث���ف االحت���������اد االأوروب�����������ي 
الأوكرانيا  الع�سكري  دعمه  االثنني 
م��ع اإط���الق���ه م��ه��م��ة ل��ت��دري��ب 15 
اأرا�سيه  اأوك���راين على  األ��ف جندي 
وت��خ�����س��ي�����س مت��وي��ل ج��دي��د قدره 
هذا  الإم����داد  ي���ورو  م��ل��ي��ون   500

البلد باال�سلحة.
االأوكراين  اخلارجية  وزير  وتوجه 
يف  لنظرائه  اجتماع  خ��الل  كوليبا 
االحتاد االأوروبي عر الفيديو من 
ملجاأ يف كييف وحثهم على توفري 

املزيد من الدفاعات اجلوية

نواب بريطانيون �سيحاولون الإطاحة برتا�س هذا الأ�سبوع 
•• لندن-رويرتز:

�سيحاولون  الريطاين  بالرملان  اأع�ساء  اإن  ديلي ميل  قالت �سحيفة 
االإط��اح��ة برئي�سة ال���وزراء ليز ت��را���س ه��ذا االأ���س��ب��وع على ال��رغ��م من 
انتخابات  اإج���راء  اإىل  ي��وؤدي  ذل��ك قد  اأن  داون��ن��ج �سرتيت من  حتذير 
اأكرث  اأن  النقاب عنها  ال�سحيفة عن م�سادر مل تك�سف  عامة. ونقلت 
احلاكم  املحافظني  ح��زب  اإىل  ينتمون  ال��رمل��ان  يف  ع�سو   100 م��ن 
جراهام  اإىل  ترا�س  من  الثقة  ب�سحب  ر�سائل  لتقدمي  م�ستعدون 
انتخابات  تنظم  ال��ت��ي  املحافظني  ح��زب  جلنة  رئي�س  ب���رادي 

القيادة.
روؤ�ساء  ثالثة  �سيا�سية،  اأزم��ة  يف  الغارقة  بريطانيا،  وفقدت 
وزراء منذ اأن �سوتت على االن�سحاب من االحتاد االأوروبي يف 
اإن النواب �سيحثون برادي على  2016. وقال التقرير  عام 
اإبالغ ترا�س اأن وقتها انتهى اأو تغيري قواعد احلزب لل�سماح 

قتيالن من قوات حفظ ال�سالم بانفجار يف مايل
•• باماكو-اأ ف ب:

ل��ق��ي ع��ن�����س��ران م��ن ق����وات ح��ف��ظ ال�����س��الم االأممية 
�سمال  يف  �سريع  طريق  على  قنبلة  بانفجار  حتفهما 
مايل، وفق ما اأعلنت بعثة االأمم املتحدة على تويرت.

مايل  يف  ال�سالم  حلفظ  املتحدة  االأمم  بعثة  وقالت 
القبعات  م��ن  عن�سرين  اإن  من�سور  يف  )مينو�سما( 
ال���زرق���اء ق��ت��ال ام�����س ع��ن��دم��ا ا���س��ط��دم��ت مركبتهما 
بعبوة متفجرة اأثناء دورية للبحث والك�سف عن األغام 

يف تي�ساليت يف منطقة كيدال.
واأ�سافت باأن اأربعة اآخرين اأ�سيبوا بجروح خطرية.

ال�سنع  ي��دوي��ة  نا�سفة  ع��ب��وات  اأن  مينو�سما  واأف����ادت 

ال�سالم  عنا�سر حفظ  �سخ�سا من   74 بحياة  اأودت 
يف مايل منذ بداأت مهمتها عام 2013.

بحياة  اأودى  ج��ه��ادي  م��ن مت��ّرد  م��ايل  ولطاملا عانت 
االآالف واأجر مئات اآالف االأ�سخا�س على الفرار من 

منازلهم.
والعبوات  االألغام  ال�ستخدام  عادة  اجلهاديون  ويلجاأ 
النا�سفة يدوية ال�سنع التي تنفجر باللم�س اأو ميكن 

تفجريها عن بعد.
النا�سفة  ال��ع��ب��وات  اأن  اإىل  ملينو�سما  تقرير  وخل�س 
اأ�سخا�س   103 بحياة  اأودت  واالألغام  ال�سنع  يدوية 
واأ���س��ف��رت ع��ن اإ���س��اب��ة 297 ب��ج��روح يف م��ايل العام 

املا�سي.
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اأخبـار الإمـارات

ت�سمنت �لتوعية با�سرت�طات �لوقاية و�ل�سالمة من �حلر�ئق

مركز التواجد البلدي- مدينة خليفة ينظم مبادرة »اأبناوؤنا اأمانة«

البلدي من هذه املبادرة رفع م�ستوى 
الوعي املجتمعي مبتطلبات االأمان ، 
اأفراد  على �سحة و�سالمة  وحر�ساً 
كافة  ال�سراكة مع  وتعزيز  املجتمع، 

و�سالمة املجتمع بهدف �سمان اأمن 
اأف�سل  وت���وف���ري  امل��دي��ن��ة  و���س��الم��ة 
قاطنيها،  لكافة  االأم���ان  م�ستويات 
وال����رتك����ي����ز ع���ل���ى حت���ق���ي���ق االأم������ن 

املمار�سات  اأف�����س��ل  ب�����س��اأن  جت��ارب��ه��م 
النجاة  وكيفية  احل��رائ��ق  مل��واج��ه��ة 
التي  الفعالية  ا�ستملت  وق��د  منها. 
"الفر�سان  اأي��ام  يف  ا�ستمرت خم�سة 

االأمن االجتماعي من خالل تفعيل 
دور املجتمع واملوؤ�س�سات املعنية مثل 
اأب���وظ���ب���ي وال����دف����اع املدين  ���س��رط��ة 
وغريها من املوؤ�س�سات املعنية باأمن 

�سمنهم  وم�����ن  امل��ج��ت��م��ع  ����س���رائ���ح 
جمتمعية  ثقافة  لرت�سيخ  االأطفال 
ت�����س��اه��م يف رف����ع م�����س��ت��وى االأم�����ان 
وال���وق���اي���ة م���ن احل����رائ����ق، واإث������راء 

االج��ت��م��اع��ي ل��الأ���س��ر، ودع���م برامج 
التنمية االأ�سرية ، ور�سد ومواجهة 
املجتمعية  وال���ظ���واه���ر  ال�����س��ل��ب��ي��ات 
التواجد  وي�ستهدف    . ومعاجلتها 

•• اأبوظبي –الفجر:

ن��ظ��م م���رك���ز ال���ت���واج���د ال��ب��ل��دي – 
ال�سراكة  اإطار  مدينة خليفة �سمن 
اأبوظبي  هيئة  م��ع  اال�سرتاتيجية 
ل���ل���دف���اع امل�������دين، وب���ال���ت���ع���اون مع 
مبادرة  م����ول  ���س��ن��رتال  ال��ف��ر���س��ان 
ا�ستهدفت  التي  و  اأمانة"  "اأبناوؤنا 
ت�����وع�����وي�����ة االأه�������������ايل واأب����ن����ائ����ه����م 
با�سرتاطات الوقاية وال�سالمة من 

احلرائق.
وت���اأت���ي ه����ذه امل����ب����ادرة ���س��م��ن اإط����ار 
ال���ب���ل���دي على  ال����ت����واج����د  ح����ر�����س 
وحماور  عنا�سر  وجت�سيد  حتقيق 
امل���دي���ن���ة ال���ن���م���وذج���ي���ة م����ن خالل 
االإط��ار العام ال��ذي يتم من خالله 
خليفة  م���دي���ن���ة  وت���ط���وي���ر  اإدارة 
للمدينة  اجلديدة  الروؤية  وحتقيق 

من كافة اجلوانب.
امل�����ب�����ادرة �سعي  ت��ع��ك�����س ه�����ذه  ك���م���ا 
عن�سر  لتنمية  ال��ب��ل��دي  ال��ت��واج��د 

املحاور  �سنرتال مول" العديد من 
اإىل  املوجهة  والتثقيفية  التوعوية 
االأ�سر واأطفالهم وتعليمهم مهارات 
التعامل مع احلريق يف حال ن�سوبه، 
االأولية  االإ�سعافات  اإج��راء  كيفية  و 
يف احلاالت الطارئة، باالإ�سافة اإىل 
و  التعليمية  الفقرات،  من  العديد 
االآليات  ل��ل��زوار،وع��ر���س  التفاعلية 
امل�����س��ت��خ��دم��ة يف جماالت  وامل���ع���دات 

االإطفاء واالإنقاذ واالإ�سعاف .
التواجد  دع���ا  ذات����ه  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
اتخاذ  اأه��م��ي��ة  اإىل  االأ����س���ر  ال��ب��ل��دي 
اأق�����س��ى درج�����ات احل��ي��ط��ة واحل����ذر 
حل��م��اي��ة اأط��ف��ال��ه��م وب��ي��وت��ه��م من 
ن�����س��وب احل���رائ���ق م��ن خ���الل اتباع 
توفر  ال���ت���ي  احل���دي���ث���ة  ال���و����س���ائ���ل 
حماية واأماناً للمنزل ومتنع ن�سوب 
احلرائق، موؤكدة اأن �سالمة املجتمع 
اأول���وي���ة ق�سوى  ال��ع��ام��ة  و���س��ح��ت��ه 
ل��ل��ت��واج��د ال���ب���ل���دي ل��رت���س��ي��خ قيم 

جمتمع اآمن �سليم.

اتفاقية الإعفاء من التاأ�سية امل�سبقة بني الإمارات واليابان تدخل حيز التنفيذ يف 1 نوفمرب املقبل
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل، اأنه اأ�سبح باإمكان 
العادية،  ال�سفر  ج���وازات  حملة  االإم����ارات  دول��ة  مواطني 
تاأ�سرية  على  للح�سول  احلاجة  دون  اليابان  اإىل  ال�سفر 
م�سبقة والبقاء فيها ملدة ت�سل اإىل 30 يوماً يف كل زيارة 
نوفمر   1 من  ابتداًء  وذل��ك  العمل،  اأو  ال�سياحة  لغر�س 
2022، حيث ميكن ملواطني الدولة ال�سفر دون احلاجة 
التقدمي  اأو  اأبوظبي  يف  اليابان  �سفارة  يف  طلب  لتقدمي 
ع��ل��ى االإع���ف���اء اأو دف���ع اأي���ة ر����س���وم. واأ����س���ارت ال�����وزارة اإىل 
تت�سمن  والتي  اليابان  لدخول  ال�سروط  مراعاة  �سرورة 
على  اأ�سهر  �ستة  مل��دة  ال�سفر  ج��واز  �سالحية  م��ن  ال��ت��اأك��د 

PCR �سلبية لكوفيد19-  االأقل، وتوفر نتيجة فح�س 
اإب��راز �سهادة تثبت احل�سول  اأو  72 �ساعة،  ب�  قبل املغادرة 
اليابان  يف  املعتمدة  التطعيمات  م��ن  ج��رع��ات  ث��الث  على 
اأو   Moderna اأو   BioNTech اأو   Pfizer

.Sinopharm اأو   AstraZeneca
بالهول، وكيل وزارة اخلارجية  �سعادة خالد عبدهلل  واأك��د 
االإمارات  دول��ة  اإعفاء مواطني  ق��رار  اأن  ال��دويل  والتعاون 
م���ن ت���اأ����س���رية ال���دخ���ول امل�����س��ب��ق��ة ي��ع��ك�����س ع��م��ق عالقات 
ال�سداقة والتعاون امل�سرتك بني دولة االإمارات واليابان، 
العالقات  م��ن  ع��ام��اً  بخم�سني  ال��دول��ت��ان  حت��ت��ف��ل  ح��ي��ث 
�ستعزز  االتفاقية  اأن  اإىل  م�سريا  املتميزة،  الدبلوما�سية 
الفر�س  و���س��ت��دع��م  وال��ث��ق��اف��ي��ة،  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ال���ت���ب���ادالت 

وتاأتي  واال�ستثمار.  والتجارة  االأع��م��ال  الإق��ام��ة  اجل��دي��دة 
هذه االتفاقية تزامناً مع اإطالق ال�سراكة اال�سرتاتيجية 
ال�����س��ام��ل��ة ب���ني دول����ة االإم�������ارات وال���ي���اب���ان وال���ت���ي وقعها 
ال�سناعة  وزير  اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  معايل 
والتكنولوجيا املتقدمة، ومعايل يو�سيما�سا هايا�سى وزير 
العالقات  تعزيز  اإىل  تهدف  وال��ت��ي  ال��ي��اب��اين،  اخل��ارج��ي��ة 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن مب���ا ي��خ��دم امل�����س��ال��ح امل�سرتكة، 
وذلك من خالل ت�سجيع املزيد من التعاون الدبلوما�سي 
واالقت�سادي وال�سيا�سي والتجاري واال�ستثماري. اجلدير 
بالذكر اأنه دولة االإمارات تعد عا�سر اأكر �سريك جتاري 
اأكرث  الدولة  حتت�سن  كما  العامل،  م�ستوى  على  لليابان 

من 340 �سركة يابانية تعمل يف خمتلف القطاعات.

بيت اخلي تقدم 10 مليون درهم دعمًا لأ�سر ال�سباب
•• دبي –الفجر:

اأعلنت "بيت اخلري" اأنها اأنفقت هذا العام 10 مليون درهم لدعم اأ�سر ال�سباب حتى نهاية �سبتمر، �سمن جهودها 
لالرتقاء مبوؤ�سر التكافل املجتمعي، واأكد مدير عام اجلمعية، عابدين طاهر العو�سي، اأن االأ�سر املواطنة املتعففة 
وحمدودة الدخل من اأهم الفئات امل�ستهدفة التي حتظى باالأولوية، واهتمام "بيت اخلري" باأ�سر ال�سباب ياأتي �سمن 
هذه  ا�ستقرار  ي�سمن  حديثاً  املتزوجني  ال�سباب  واأ�سر  النا�سئة  ال�سباب  اأ�سر  فدعم  املجتمعية،  امل�سوؤولية  مبادرات 
االأ�سر، وي�سعدها، ويعينها على بناء اأ�سرة قادرة على مواجهة ال�سغوط والعقبات التي يفر�سها تاأ�سي�س بيت جديد. 
واأو�سح العو�سي اأن اجلمعية قدمت لهذه االأ�سر التي يبلغ عددها 180 اأ�سرة، دعماً لل�سكن، ت�سمن ت�سديد ر�سوم 
الدخل  ب�سبب حمدودية  �سكن تعرث  بناء  دره��م، وقدمت ال�ستكمال  5،2 مليون  بقيمة  اأو متعرثة  اإيجار متاأخرة 
مبلغ 1،1 مليون درهم، وقدمت اأثاثاً الإعانة بع�س هذه االأ�سر بقيمة 1،1 مليون درهم، وزودتها باأجهزة كهربائية 
ومنزلية بقيمة تزيد عن 1،2 مليون درهم، و�ساعدت بع�س االأ�سر يف القيام ب�سيانة منازلها ومتطلبات ال�سرف 
ال�سحي بقيمة بحوايل 890 األف درهم، و�سددت ر�سوم تركيب ودفع ر�سوم ماء وكهرباء عن بع�س االأ�سر  بقيمة 
درهم. ماليني   10 عن  قلياًل  يزيد  ما  االأ�سر  هذه  لدعم  اجلمعية  اأنفقته  ما  جمموع  لي�سل  درهم،  األف   673

تنفيذ� لتوجيهات رئي�س �لدولة 

الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع منظمة ال�سحة العاملية لدعم م�ست�سفى املقا�سد يف القد�س ال�سرقية بـ 25 مليون دولر
•• اأبوظبي -وام:

ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
اهلل"  "حفظه  ال������دول������ة  رئ���ي�������س 
القد�س  ال��ط��ب��ي يف  ال��ق��ط��اع  ل��دع��م 
ال�����س��رق��ي��ة، وق��ع��ت دول����ة االإم�����ارات 
ات��ف��اق��ي��ة تعاون  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اأمريكي  دوالر  مليون   25 بقيمة 
لدعم م�ست�سفى املقا�سد يف القد�س 
م���ع منظمة  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��رق��ي��ة 
مع  وبالتن�سيق  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�سحة 
مكتب من�سق االأمم املتحدة اخلا�س 
بعملية ال�سالم يف ال�سرق االأو�سط.

����س���ل���ط���ان حممد  �����س����ع����ادة  وق��������ال 
اخلارجية  وزير  م�ساعد  ال�سام�سي 

من  اأن���ه  ح��ي��ث  امل��ق��ا���س��د  م�ست�سفى 
املتوقع اأن ي�ستفيد اأكرث من 130 
األف �سخ�س من اخلدمات ال�سحية 

التي يقدمها.
تيدرو�س  ال��دك��ت��ور  ق��ال  م��ن جهته 
املدير  غ���ي���ري�������س���و����س،  اأده������ان������وم 
 " ال��ع��امل��ي��ة:  ال�سحة  ملنظمة  ال��ع��ام 
التي  )كوفيد19-(  ج��ائ��ح��ة  اإن 
ال�سحة  اأن  اأثبتت  العامل  اجتاحت 
حق اإن�ساين وحمور اأ�سا�سي لتحقيق 
بال�سكر  ن��ت��ق��دم  ون��ح��ن  ال��ت��ن��م��ي��ة. 
م�ساعداتها  على  االإم����ارات  ل��دول��ة 
اأبدته  وما  الرائد  ودوره��ا  ال�سخية 
من التزام من اأجل تعزيز اخلدمات 

الطبية لل�سعب الفل�سطيني".
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��دم��ت ال�����س��ي��دة لني 

التنمية  ل�سوؤون  ال��دويل  والتعاون 
ياأتي  االتفاقية  توقيع  اإن  الدولية، 
يف اإطار التزام دولة االإمارات الدائم 
ال�سعب  جتاه  والرا�سخ  والتاريخي 
يف  متطلباته  ودع���م  الفل�سطيني، 
مقدمتها  ويف  االإن�سانية،  املجاالت 

القطاع ال�سحي.
واأ�سار �سعادته اإىل اجلهود الكبرية 
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  ت���ب���ذل���ه���ا  ال���ت���ي 
االأمم  م��ن�����س��ق  وم���ك���ت���ب  ال���ع���امل���ي���ة 
ال�سالم  بعملية  اخل��ا���س  امل��ت��ح��دة 
التعاون  يف  االأو�����س����ط  ال�������س���رق  يف 
ن��ح��و تعزيز  م���ع دول�����ة االإم���������ارات 
الفل�سطينية  امل�ست�سفيات  اإمكانيات 
لل�سعب  ال�سحية  الرعاية  لتقدمي 
وال�سيما  ال�����س��ق��ي��ق  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

لالأمم  املقيمة  املن�سقة  ها�ستينغز، 
الفل�سطينية  االأر������س  يف  امل��ت��ح��دة 
دولة  ح��ك��وم��ة  اإىل  ال�سكر  املحتلة 
ال�سخية  م�ساهمتها  على  االإم���ارات 
قدرة  ا�ستمرار  ل�سمان  وال��ف��وري��ة 
م�����س��ت�����س��ف��ى امل��ق��ا���س��د ع��ل��ى تقدمي 
ال�سرورية،  ال�����س��ح��ي��ة  اخل���دم���ات 
االأ�سا�سية  االأرك���ان  من  تعد  والتي 
ال�سحية  ال������رع������اي������ة  ل�������س���ب���ك���ة 

وامل�ست�سفيات يف القد�س ال�سرقية.
من ناحيته قال د. ريك بيركورن، 
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  م��ك��ت��ب  رئ���ي�������س 
الفل�سطينية  االأر������س  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
املقدم  ال�سخي  الدعم  "اإن  املحتلة: 
اأ�سا�سيا  ي��ع��د  االإم������ارات  دول����ة  م��ن 
خدمات  تقدمي  وا�ستمرار  ملوا�سلة 

امللحة  االأ�سا�سية  ال�سحية  الرعاية 
املقا�سد،  م�����س��ت�����س��ف��ى  خ����الل  م���ن 
حت�سني  يف  ال��دع��م  ه���ذا  و�سي�سهم 
جودة خدمات ق�سم اأمرا�س الن�ساء 
عن  ف�����س��اًل  بامل�ست�سفى،  وال�����والدة 
تدريب  فر�س  توفري  يف  م�ساهمته 
ملتخ�س�سي الرعاية الطبية خلدمة 

كافة الفل�سطينيني".
م���ن ج��ه��ت��ه ���س��ك��ر ال��دك��ت��ور عدنان 
مل�ست�سفى  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ف����ره����ود، 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  امل��ق��ا���س��د، 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
هذه  ع��ل��ى  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة 
على  �سدد  التي  االإن�سانية  امل��ب��ادرة 
اأنها �ستحدث نقلة يف عمل امل�ست�سفى 

واخلدمات التي يقدمها.

الإمارات توا�سل دعم جهود التنمية والزدهار حول العامل للق�ساء على الفقر

الكونغر�س العاملي لالإعالم يطلق من�سة البتكار 

•• اأبوظبي-وام:

توا�سل دولة االإمارات التزامها بتعزيز جهود التنمية واالزدهار يف املنطقة 
الدول  ع�سرات  م�سلحة  يف  ت�سب  تنموية  م�سروعات  تنفيذ  ع��ر  وال��ع��امل 
واملجتمعات االأقل حظاً حول العامل، كبناء امل�ساكن وامل�ست�سفيات و�سق الطرق 
وبناء حمطات الكهرباء وحفر االآبار وغريها من امل�سروعات التي ت�سهم يف 

ا�ستدامة توافر املوارد االأ�سا�سية وحت�سني الظروف املعي�سية يف تلك الدول.
وت�سارك االإمارات العامل باإحياء الذكرى الثالثني ل� "اليوم الدويل للق�ساء 
م��وؤك��دة دعمها   .. ع��ام  ك��ل  اأك��ت��وب��ر م��ن   17 الفقر" ال���ذي ي�سادف يف  على 
املتوا�سل لكافة اجلهود الدولية الهادفة اإىل الق�ساء على الفقر اأينما وجد 
االأطفال  ال�سيما  ال�سعوب  على  الآث��اره  والت�سدي  اأ�سكاله  جميع  ومكافحة 

وكبار ال�سن.
وتتبواأ االإمارات منذ �سنوات املراكز االأوىل عامليا �سمن اأكر اجلهات املانحة 
للم�ساعدات اخلارجية يف العامل قيا�سا اإىل دخلها القومي، وقد بلغ اإجمايل 
العام  ب��داي��ة  منذ  ال��ف��رتة  خ��الل  قدمتها  التي  اخلارجية  امل�ساعدات  قيمة 

درهم. مليار   13 نحو  املا�سي  اأغ�سط�س  منت�سف  حتى   2021
العربية  ال���دول  م��ن  قائمة  االإم��ارات��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  امل�����س��اع��دات  وا�ستهدفت 

الدعم  ل�سمولية  وا���س��ح��ة  ترجمة  يف  وال��غ��رب��ي��ة،  واالأف��ري��ق��ي��ة  واالآ���س��ي��وي��ة 
ترتبط  ال  التي  العامل،  حول  االإن�سانية  واالحتياجات  للم�ساريع  االإماراتي 
اأو  اجلغرافية،  البقعة  وال  منها،  امل�ستفيدة  للدول  ال�سيا�سية  بالتوجهات 

العرق، اأو اللون، اأو الطائفة، اأو الديانة.
املجاالت  م��ن  وا���س��ع��ة  اخل��ارج��ي��ة جمموعة  االإم��ارات��ي��ة  امل�����س��اع��دات  وت�سمل 
التعليم وال�سلع  ال�سحي وقطاع  العامة والقطاع  والقطاعات مثل الرامج 
الغذائية واخلدمات االجتماعية وغريها من املجاالت ما يعك�س تنوع تلك 

امل�ساعدات وا�ستجابتها لطبيعة احتياجات الدول امل�ستهدفة.
اأهم  وتدعم دولة االإم��ارات تنفيذ هدف الق�ساء على الفقر الذي يعد من 
اأهداف التنمية امل�ستدامة على ال�سعيد الدويل عر العديد من املوؤ�س�سات 
امل��م��ول��ة م��ن ق��ب��ل احل��ك��وم��ة ال��ت��ي تعمل ع��ل��ى ت��وف��ري امل�����س��اع��دات التنموية 

واخلريية واالإن�سانية عر العامل.
م�سريته  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  يوا�سل   1971 عام  يف  تاأ�سي�سه  ومنذ 
الريادية بتحقيق اإجن��ازات نوعية �سملت خمتلف املجاالت واأ�سهمت يف بناء 
التي  املي�سرة  القرو�س  قيمة  بلغت  حيث  النامية،  ال��دول  اقت�سادات  ودع��م 
58.12 مليار  2022 نحو  النامية لغاية يونيو  قدمها ال�سندوق للدول 
متويالت  ب��ذل��ك  حمققاً  دره���م،  مليار   59.30 احلكومية  وامل��ن��ح  دره���م، 

م�ساريع  وتطوير  لتنفيذ  درهم خ�س�ست  مليار   117.42 بقيمة  اإجمالية 
ا�سرتاتيجية، �ساهمت يف حتقيق التنمية االقت�سادية واالجتماعية ملجتمعات 
103 دول من خمتلف قارات العامل. من جهتها تدعم امل�ساركات الدولية 
االأمم  اأه��داف  حتقيق  العاملية  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  مبادرات  ملوؤ�س�سة 
املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030، التي تتوافق متاماً مع املحاور اخلم�سة 
والرعاية  واالإغاثية،  االإن�سانية  امل�ساعدات  يف  واملتمثلة  للموؤ�س�سة  الرئي�سة 
امل�ستقبل  وابتكار  واملعرفة،  التعليم  ون�سر  االأم��را���س،  ومكافحة  ال�سحية 
والريادة، ومتكني املجتمعات، وذلك بالرتكيز على مبادرات مكافحة الفقر 
واجلوع وتعزيز التعليم الذي تنفذها املوؤ�س�سة، ويف مقدمتها من�سة »مدر�سة« 
التعليمية االإلكرتونية املجانية، ومبادرة »املدر�سة الرقمية« الهادفة لتمكني 
و�سل�سلة  وال��ن��زوح،  اللجوء  وخميمات  والنامية  النائية  املناطق  يف  الطالب 
مليون  و»100  وجبة«  ماليني   10« �سملت  التي  الطعام  اإطعام  م��ب��ادرات 
وجبة« ومبادرة »املليار وجبة«. وبلغ حجم اإنفاق املوؤ�س�سة التي ين�سوي حتت 
اأو ما  دره��م  1.1 مليار  املا�سي،  العام  وم��ب��ادرة، خالل  30 موؤ�س�سة  رايتها 
يعادل 300 مليون دوالر، واأحدثت تغيرياً فاعاًل يف حياة 91 مليون اإن�سان 
ريادياً يف  االإم��ارات��ي دوراً  االأحمر  الهالل  97 دول��ة. بدورها تقود هيئة  يف 
تعزيز جوانب خمتلفة من العمل االإن�ساين والتنموي على امل�ستويني املحلي 

اأزم��ات وكوارث  وال��دويل، وخالل ال�سنوات االأخ��رية التي �سهد فيها العامل 
ال�ساحات كانت  اإىل تردي االأو�ساع االإن�سانية يف العديد من  اأف�ست  عديدة 
الهيئة حا�سرة بكل قوة يف تلك ال�ساحات عر براجمها االإن�سانية وعملياتها 
امل�����س��روع��ات التنموية  ال��ف��رتة ط��ف��رة ك��ب��رية يف  االإغ��اث��ي��ة، كما �سهدت ه��ذه 
جماالت  وت�سمنت  ال��ع��امل،  ح��ول  ال���دول  ع�����س��رات  يف  الهيئة  نفذتها  ال��ت��ي 
وم�ساريع  واملياه  والبيئة  االجتماعية  والتعليم واخلدمات  كال�سحة  حيوية 
اآل نهيان لالأعمال  البنية التحتية املختلفة. وتعد موؤ�س�سة خليفة بن زايد 
اأبرز املوؤ�س�سات التي تعك�س روؤيتها دور دولة االإمارات  االإن�سانية واحدة من 
اأنحاء  االإن�ساين والتنموي واالإغاثي جتاه املجتمع املحلي والدويل يف �ستى 
اإمياناً منها باأهمية هذا الدور املحوري يف رفع املعاناة عن االإن�سان  العامل، 
اأينما كان ليعي�س حياة كرمية، حيث ت�ستهدف تقدمي امل�ساعدات للمحتاجني 
واإغاثة املنكوبني وامل�ساهمة يف تنمية الدول يف قطاعات عدة؛ اأهمها ال�سحة 
والتعليم. ويف 5 اأغ�سط�س املا�سي اأمتت موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان 
خاللها  �ساهمت  تاأ�سي�سها  على  ع��ام��اً   30 واالإن�سانية  اخل��ريي��ة  لالأعمال 
مب�ساعدات وبرامج وم�ساريع اإن�سانية يف اأكرث من 188 دولة حول العامل 
وكان لها الأثر االأكر يف رفع املعاناة عن االأفراد واالأ�سر املتعففة واملجتمعات 

االأقل منواً واالأكرث حاجة.

•• اأبوظبي -وام:

اإط���الق من�سة  االإم����ارات )وام( ع��ن  اأن��ب��اء  اأدن��ي��ك ووك��ال��ة  اأعلنت جمموعة 
خالل  يعقد  ال���ذي  ل��الإع��الم،  العاملي  الكونغر�س  فعاليات  خ��الل  االب��ت��ك��ار 

الفرتة من 15 اإىل 17 نوفمر املقبل.
وت�ست�سيف املن�سة جمموعة من اأبرز ال�سركات النا�سئة على م�ستوى العامل 
منتجاتها  ت�ستعر�س  املحتوى  و�سناعة  واالإع��الم  التكنولوجيا،  جماالت  يف 
العاملي. وُت�سّلط  االإع��الم  اأه��ّم اجلهات واملوؤ�س�سات يف قطاع  اأم��ام  وخدماتها 
املن�سة ال�سوء على اأحدث االبتكارات والتطورات التقنية التي ي�سهدها قطاع 

االإعالم على م�ستوى العامل.
ويقام الكونغر�س العاملي لالإعالم حتت رعايٍة كرمية من �سمو ال�سيخ من�سور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�سة، وتنظمه 
جمموعة اأدنيك ووكالة اأنباء االإمارات، ويتخلله جدول اأعمال حافل ي�سم 
االآفاق  ويناق�س  التطورات،  اأح��دث  على  ُيركز  متخ�س�ساً  وموؤمتراً  معر�ساً 

امل�ستقبلية لقطاع االإعالم على م�ستوى العامل.

املتنوعة  االإعالمية  للموؤ�س�سات  الفر�س  العديد من  العاملي  ويوفر احلدث 
التعاونية  وامل�ساريع  ال�سراكات  اإق��ام��ة  اإمكانية  ح��ول  والتباحث  للمناق�سة 
الكفيلة بتعزيز منو القطاع و�سمان ا�ستدامته على املدى البعيد، ف�ساًل عن 

ا�ستمرار تقدمي املحتوى املوؤثر واملوثوق وعايل امل�سداقية.
التي  ال��واع��دة  النا�سئة  ال�سركات  م��ع  التفاعل  بفر�سة  احل�سور  ويحظى 
والتقنية،  العلمية  االأدوات  اأحدث  با�ستخدام  ابتكار منتجاتها  على  حتر�س 

مثل الذكاء اال�سطناعي والواقع االفرتا�سي.
وال�سركات  املحتوى  م���زودي  م��ع  للحوار  ع��دي��دة  فر�ساً  ال��رن��ام��ج  وي��وف��ر 
املُ�سّغلة ملواقع االأخبار يف االأ�سواق النا�سئة. كما وجه القائمون على الفعالية 

الدعوات لبع�س اأف�سل ُم�سرعات ال�سركات النا�سئة يف العامل.
“وام”  اأنباء االإم��ارات  وقال �سعادة حممد جالل الري�سي، مدير عام وكالة 
يف  امل�ساركني  اإن  لالإعالم  العاملي  للكوجنر�س  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س 
خرات  م��ن  لال�ستفادة  ف��ري��دة  بفر�سٍة  يحظون  االبتكار  من�سة  فعاليات 
اأن  اإىل  منوها  العامل،  يف  وامل�ستثمرين  النا�سئة  ال�سركات  م�سرعات  اأف�سل 

املبادرة تقدم فر�سة قّيمة ال�ستقدام اأحدث احللول التقنية اإىل املنطقة.

العام  االإع��الم��ي  قطاعها  تطوير  على  املنطقة  تعمل  وبينما   " واأ���س��اف: 
القطاع  برفد  للم�ساهمة  مميزة  فر�سة  الفعالية  ه��ذه  لنا  تتيح  واخل��ا���س، 
باأف�سل احللول التقنية النا�سئة وريادة م�ساعي ا�ستثمار التقنيات اجلديدة، 
االإخباري  املحتوى  اأجل حت�سني خدمات نقل  الواقع االفرتا�سي، من  مثل 
التي  االبتكار  من�سة  يف  �سيوفنا  ا�ستقبال  وي�سّرنا  للجمهور.  والرتفيهي 
�ستطرح العديد من االأفكار اجلديدة الكفيلة بر�سم مالمح م�ستقبل قطاع 

االإعالم " .
وقال �سعيد املن�سوري، الرئي�س التنفيذي ل�سركة كابيتال للفعاليات التابعة 
الكونغر�س  االأوىل من  ال��دورة  ت�ستعر�س يف  املجموعة  اإن  اأدنيك:  ملجموعة 
العاملي لالإعالم العديد من املناطق واملزايا التي تعك�س املكانة الرائدة الإمارة 
اأبوظبي ودولة االإمارات كمركز عاملي لالبتكار ووجهة للمبتكرين من جميع 

اأنحاء دول العامل.
اأهّم  اإليه  اأح��دث ما تو�سلت  ال�سوء على  اأن من�سة االبتكار ت�سلط  واأ�ساف 
ال�سركات النا�سئة حول العامل، ال �سيما ال�سركات التي ت�ساهم يف دفع القطاع 
نحو مزيد من النمو امل�ستقبلي. كما ت�سهد املبادرة طرح العديد من االأفكار 

واخلطط وامل�ساريع اجلديدة، اإىل جانب التقنيات املتقدمة".
للم�سرتين  تتيح  عاملية  من�سًة  ل��الإع��الم  ال��ع��امل��ي  الكونغر�س  وي�ست�سيف 
التجارية  االأعمال  ومزاولة  والتوا�سل  االأفكار  وتبادل  االجتماع  والبائعني 
وا�ستك�ساف منتجاٍت وحلول وتقنيات جديدة، بوجود اأكرث من 150 �سركة 
االإع��الم واالإنتاج، مما يقدم فر�سًة مثالية لالرتقاء  متخ�س�سة من قطاع 

بقطاع االإعالم يف املنطقة والعامل.
اإقامة موؤمتر الكونغر�س العاملي لالإعالم،  كما �سي�سهد هذا احلدث العاملي 
قطاع  م�ستقبل  �سياغة  ع��ن��وان  حت��ت  االأو���س��ط،  ال�سرق  يف  نوعه  م��ن  االأول 
االإعالم. وي�ستمر املوؤمتر لثالثة اأيام يركز فيها على ر�سم مالمح م�ستقبل 
القطاع من خالل توحيد اجلهود وتبادل االأفكار املبتكرة واحللول التقنية 
املتطورة، كما يوفر من�سًة فريدة ت�سلط ال�سوء على دور االإعالم يف ال�سرق 
العاملية  اإىل اجلماهري  الو�سول  القطاع من خالل  بتطور  وتدفع  االأو�سط 

ودعم حتقيق الروؤى املبتكرة وتاأ�سي�س عالقات التعاون.
وللت�سجيل حل�سور الكونغر�س العاملي لالإعالم، يرجى زيارة الرابط التايل 
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اأخبـار الإمـارات

املكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل الأموال يعقد ور�سة »اأمناط ا�ستغالل الكيانات العتبارية«

يف حلقة نقا�سية.. تريندز وهييتج فاوندي�سن ي�ستعر�سان عددًا من الق�سايا البحثية العاملية

االإم������������ارات  دول���������ة  ال����وط����ن����ي يف 
العمل  جم���م���وع���ة  وم���ت���ط���ل���ب���ات 
�سوء  وتطبيقات  ال�"فاتف"  امل��ايل 
ا�ستخدام االأ�سخا�س االعتباريني. 
االقت�ساد  وزارة  ق�����ّدم�����ت  ك���م���ا 
ملنع  القانوين  االإط��ار  عر�ساً حول 
ا�ستغالل االأ�سخا�س االعتباريني. 
الكثريي،  حم��م��د  ق���ال  جهته  م��ن 
الوطني  ال��ت��ن�����س��ي��ق  اإدارة  م���دي���ر 
 "  : التنفيذي  املكتب  يف  واملتابعة 

وتعزيز اخلرات". 
م�سّجلو  ي���ع���م���ل   "  : واأ�������س������اف 
ال�سركات يف دول��ة االإم��ارات ب�سكٍل 
واملهن  املالية  املوؤ�س�سات  مع  وثيق 
املحددة  امل���ال���ي���ة  غ���ري  واالأع�����م�����ال 
واإدارة  احلقيقي  امل�ستفيد  حل�سر 
خم��اط��ر غ�����س��ل االأم������وال ومتويل 
االإره��اب وتنفيذ �سوابط مكافحة 
املكتب  يقوم  حيث  اجلرمية.  ه��ذه 
التنفيذي باإن�ساء اإطار طويل االأمد 

ال����ك����ام����ل ل��ل�����س��ج��ل االق���ت�������س���ادي 
الوطني ب�ساأن املعلومات االأ�سا�سية. 
املكتب  ب��اإ���س��راف م��ن  وق��د جنحت 
املعتمد  النهج  بتوحيد  التنفيذي، 
مل��ت��ط��ل��ب��ات امل��ع��ل��وم��ات م���ن خالل 
تطبيق التزامات ت�سريعية جديدة 
ال�سجالت  معلومات  من  للتحقق 
احلكومة  ط���ّورت  كما  وحت��دي��ث��ه��ا، 
حلاالت  ورادع��ة  متنا�سبة  عقوبات 

عدم االلتزام". 

واالحتيال  امل��خ��ال��ف��ة  ال���داخ���ل���ي���ة 
االأن�سطة  ومت����وي����ل  ال�������س���ري���ب���ي 
االإره��اب��ي��ة وغ��ريه��ا م��ن االأن�سطة 

غري القانونية. 
تويل  االإم��������ارات  دول�����ة  اأّن  واأّك�������د 
اأولوية  املالية  اجلرائم  "مكافحة 
ق�������س���وى وذل������ك م����ن خ�����الل رفع 
م�ستويات ال�سفافية وتطبيق النهج 
امل��خ��اط��ر واحلر�س  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م 
الوثيق  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ن�����س��ي��ق  ع��ل��ى 

لقد اأجرت دولة االإمارات تقييمات 
االأم������وال ومتويل  مل��خ��اط��ر غ�����س��ل 
االأ�سخا�س  اأن���واع  لكافة  االإره����اب 
االعتباريني يف الدولة، مبا يف ذلك 
املنتجات  ت�سليم  ق��ن��وات  جم���االت 
واأن�سطة  اجل����غ����رايف  وال���ت���ع���ّر����س 
ال�������س���رك���ات الأن���������واع حم������ددة من 
ال��ك��ي��ان��ات االع��ت��ب��اري��ة. ك��م��ا تعمل 
دول����ة االإم������ارات ع��ل��ى ت��ع��زي��ز فهم 
امل�ستفيد احلقيقي وتعزيز التنفيذ 

وم�ستدام وفعال ملكافحة اجلرمية 
من  "كجزء  اأّن����ه  وت��اب��ع  املالية".  
املكتب  �سي�ستمّر  ا�سرتاتيجيتنا، 
التنفيذي بعقد ور�س عمل وتنظيم 
التدريب املتخ�س�س يف اإطار خدمة 
غ�سل  ملكافحة  الوطنية  االأج��ن��دة 

االأموال ومتويل االإرهاب". 
املكتب  م����ن  م���������س����وؤول����ون  وق��������ّدم 
التنفيذي ثالثة عرو�س تقدميية 
يف اليوم االأول حول اإطار االلتزام 

موؤكدين  ب�ساأنها،  ت�سورات  وو�سع 
املت�سارعة  العاملية  ال��ت��ط��ورات  اأن 
ال�سيا�سية  اأو  امل���ن���اخ���ي���ة  �����س����واء 
تتطلب  وغ���ريه���ا  واالق���ت�������س���ادي���ة 
لقراءتها  وعلمية  معّمقة  درا���س��ة 

وباحثي  امل�������س���وؤول���ني  م���ن  وع�����دد 
البحثية  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة  ت����ري����ن����دز، 
ال���ع���ري���ق���ة ع���ل���ى ه���ام�������س امل���وؤمت���ر 
ال�سنوي الثاين الذي نظمه مركز 
املجل�س  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ت���ري���ن���دز 

املوؤ�س�سة على طبيعة عمل تريندز 
واهتمامه بالبحث العلمي ومتكني 
اأدوات��ه، كما  ال�سباب الباحثني من 
اإ����س���دارات���ه وتنوع  ع��ل��ى  اأط��ل��ع��ه��م 
اهتمامه  وك���ذل���ك  م��و���س��وع��ات��ه��ا 

املنطقة  يف  االإره��اب��ي��ة  التنظيمات 
والعامل.

ج��اء ذل��ك خ��الل ال��زي��ارة التي قام 
بها الدكتور حممد عبداهلل العلي، 
تريندز  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 

�سانعي  ورف������د  ���س��ح��ي��ح،  ب�����س��ك��ل 
بروؤية  املعنية  واملوؤ�س�سات  ال��ق��رار 
ت�ساعد يف و�سع  وازن���ة  وت�����س��ورات 

احللول ومواجهة التحديات.
م�سوؤويل  تريندز  وف��د  اأط��ل��ع  وق��د 

االأط��ل�����س��ي يف وا���س��ن��ط��ن، ح��ي��ث مت 
وبناء  التعاون  تعزيز  فر�س  بحث 

�سراكة بحثية بينهما.
واأكد اجلانبان اأهمية مراكز البحث 
ال��ع��ل��م��ي يف ا���س��ت�����س��راف االأح�����داث 

•• اأبوظبي-وام:

ملواجهة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  ع��ق��د 
غ�سل االأم�����وال ومت��وي��ل االإره����اب 
االأح���������دث �سمن  ال���ع���م���ل  ور�����س����ة 
التدريبية  ال���ور����س  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة 
مكافحة  يف  العاملني  للم�سوؤولني 
اجل����رمي����ة امل���ال���ي���ة حت����ت ع���ن���وان 
الكيانات  ا����س���ت���غ���الل  "اأمناط 
على  ج����رت  وال���ت���ي  االعتبارية"، 
مدى يومني يف دبي، بح�سور اأكرث 
اجلهات  م���ن  م�����س��ارك��ا   150 م���ن 
ال�سركات  وم�����س��ج��ل��ي  ال���رق���اب���ي���ة 
والنيابة  ال��ق��ان��ون  اإن���ف���اذ  وج��ه��ات 

العامة االحتادية. 
واأ�سار �سعادة حامد الزعابي، املدير 
ملواجهة  التنفيذي  للمكتب  ال��ع��ام 
غ�سل االأم����وال ومت��وي��ل االإره���اب، 
اإىل اأّنه رغم اأن ال�سركات ت�سطلع 
ب���دور اأ���س��ا���س��ي يف االق��ت�����س��ادات اإال 
اأن���ه���ا ق���د ُت�����س��ت��غ��ّل الأغ���را����س غري 
�سعادته يف هذا  وق���ال  م�����س��روع��ة.  
ال�سدد: ي�ستغّل املجرمون املاليون 
الكيانات  ال���ع���امل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
االأرباح  ك�سب  اأجل  من  االعتبارية 
االأموال  امل�سروعة عر غ�سل  غري 
واملعامالت  وال��ف�����س��اد  وال���ر����س���وة 

وقّدمت كّل من �سرطة دبي ووحدة 
املعلومات املالية واملكتب التنفيذي 
والنيابة  االنت�سار  وحظر  للرقابة 
العامة والهيئة االحتادية للرقابة 
النووية والهيئة االحتادية للهوية 
واجل���ن�������س���ي���ة واجل������م������ارك واأم������ن 
امل��ن��اف��ذ ع��رو���س��ا ت��ق��دمي��ي��ة حول 
درا�سات احلالة املختلفة واأمناطها 
تنفيذ  ح��ول  جل�سة  اإىل  باالإ�سافة 
امل�ستهدفة  امل���ال���ي���ة  ال���ع���ق���وب���ات 
التابع  االأم�����ن  جم��ل�����س  وق�������رارات 

لالأمم املتحدة. 
ك��م��ا ع��ق��د ك��ل م��ن ���س��وق اأبوظبي 
للخدمات  دب����ي  و���س��ل��ط��ة  ال��ع��امل��ي 
املالية جل�سات حول الرقابة والنهج 
للموؤ�س�سات  املخاطر  على  القائم 
املالية واالأعمال واملهن غري املالية 
ذات  للجهات  واإر����س���ادات  امل��ح��ددة، 
للمخاطر  فهمها  مل�ساعدة  ال�سلة 

اخلا�سة بالقطاع. 
 HSBCو  Citi م��ن  ك��ل  وق����ام 
و  PwCو االإ�سالمي  دب��ي  وبنك 
بتقدمي   Ernst & Young
التعاون  اإط����ار  ح��ال��ة، يف  درا����س���ات 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  ب����ني  ����ع  امل����و�����سّ
واخلا�س يف جمال مكافحة غ�سل 

االأموال ومتويل االإرهاب. 

•• اأبوظبي -الفجر:

املتنوعة  البحثية  ن�ساطاته  �سمن 
وا�سنطن،  االأمريكية  العا�سمة  يف 
ن����ظ����م ف�����ري�����ق م�����رك�����ز ت����ري����ن����دز 
حلقة  واال����س���ت�������س���ارات  ل��ل��ب��ح��وث 
»هرييتج  م��وؤ���س�����س��ة  م���ع  ن��ق��ا���س��ي��ة 
 The heritage( »فاوندي�سن
ناق�س   ،)Foundation
خ��الل��ه��ا م���ع ال��ف��ري��ق ال��ب��ح��ث��ي يف 
املوؤ�س�سة برئا�سة ماك�س برميوراك، 
و�سارة  دوغال�س"،  "مركز  م��دي��ر 
درا�سات  يف  املتخ�س�سة  األ��ي�����س��ون، 
»هرييتج  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة 
الق�سايا  م��ن  ع���دداً  ف��اون��دي�����س��ن«، 
مو�سوع  حول  تركزت  التي  املهمة 
ال����ت����غ����ري امل�����ن�����اخ�����ي وحت�����دي�����ات�����ه، 
التي  االإي����ج����اب����ي����ة  وال�����ت�����اأث�����ريات 
اأف���رزه���ا االت���ف���اق االإب��راه��ي��م��ي يف 
"تريندز"  مركز  وجهود  املنطقة، 
ال�سالم  لق�سايا  الداعمة  البحثية 
التطورات  جانب  اإىل  املنطقة،  يف 
وم�ستقبل  ال��ع��امل��ي��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 

وال�سالم  ال��ت�����س��ام��ح  ق��ي��م  ب��ن�����س��ر 
والتعاي�س وك�سف االأفكار املنحرفة 
ع���ر م��و���س��وع��ت��ه ح����ول االإخ������وان 
الدرا�سات  م��ن  وغ��ريه��ا  امل�سلمني 

البحثية.
وقد اأبدى خراء املوؤ�س�سة اإعجابهم 
ب��ه��ذا ال����دور واأع���رب���وا ع��ن اأملهم 
يف ال��ت��ع��اون مب��ا ي��خ��دم االأه����داف 
امل�سرتكة وي�سهم يف حتقيق اخلري 

واال�ستقرار يف املنطقة والعامل.
»هرييتج  م���وؤ����س�������س���ة  اأن  ي����ذك����ر 
بحثية  م��وؤ���س�����س��ة  ف���اون���دي�������س���ن«، 
وتعليمية، تاأ�س�ست عام 1973 يف 
وا�سنطن، ولها تاأثري بارز يف �سنع 
ال�سيا�سة العامة االأمريكية وتعتر 
واحدة من منظمات البحث االأكرث 
املتحدة، ولها  ال��والي��ات  ت��اأث��رياً يف 
عالقة  ذات  وم��ن�����س��ورات  اأب���ح���اث 
املتحدة  الواليات  روؤ�ساء  ب�سيا�سات 
بارزين  �سيا�سيني  وب���ق���ادة  ك��ل��ه��م، 
�سمنهم  م���ن  اأج���ان���ب وحم��ل��ي��ني، 
اأع�������س���اء يف ال��ك��ون��غ��ر���س وروؤ����س���اء 

دول.

النيابة العامة للدولة تو�سح عقوبة اأعمال ال�سعوذة 
•• اأبوظبي-وام:

اأم�س على  اأو�سحت النيابة العامة للدولة، من خالل تغريدة ن�سرتها 
ح�ساباتها يف مواقع التوا�سل االجتماعي عقوبة اأعمال ال�سعوذة. 

واأ�سارت النيابة العامة اإىل اأنه طبقا للمادة 366 من املر�سوم بقانون 
والعقوبات،  اجلرائم  قانون  با�سدار   2021 ل�سنة   31 رق��م  احت��ادي 
األف  يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن )50،000( خم�سني 
ب�ه، عماًل  االإ���س�����رار  اأو  الغري  ا�ستغالل  بق�سد  ارت��ك��ب  م��ن  ك��ل  دره���م، 
اأو  حقيقة  ذلك  كان  �س�واء  الدجل،  اأو  ال�سعوذة  اأو  املخادعة  اأعمال  من 
خداعاً، مبقابل اأو بدون مقابل، ويعد من هذه االأعمال اإتيان اأفعال اأو 

اأو مقبولة  و�سائل غري جائزة  اأو  اأ�ساليب  ا�ستخدام  اأو  باأقوال  التلفظ 
عقاًل للتاأثري يف بدن الغري اأو قلبه اأو عقله اأو اإرادت��ه مبا�سرة اأو غري 
ال�سيطرة  اأو  النا�س  اأع��ني  على  ..والتمويه  تخياًل  اأو  حقيقة  مبا�سرة، 
ال�سيء على  روؤي��ة  و�سيلة حلملهم على  باأي  اأفئدتهم  اأو  على حوا�سهم 
خالف احلقيقة بق�سد ا�ستغاللهم والتاأثري يف معتقداتهم اأو عقولهم. 
جميع  ويف  ال��دول��ة  عن  االأجنبي  عليه  املحكوم  باإبعاد  املحكمة  وحتكم 

االأحوال حتكم املحكمة مب�سادرة االأ�سياء امل�سبوطة. 
كما ن�ست املادة 367 من ذات املر�سوم بقانون على انه يعاقب باحلب�س 
اأعمال  باآخر يف  ا�ستعان  العقوبتني كل من  باإحدى هاتني  اأو  والغرامة 
ال�سابقة  امل���ادة  يف  عليها  املن�سو�س  ال��دج��ل  اأو  ال�����س��ع��وذة  اأو  امل��خ��ادع��ة 

بق�سد التاأثري يف بدن الغري اأو قلبه اأو عقله اأواإرادت��ه ..وكل من جلب 
اأو ا�ستورد اأو اأدخل اإىل الدولة اأو حاز اأو اأحرز اأو ت�سرف باأي نوع من 
اأنواع الت�سرف يف كتب اأو طال�سم اأو مواد اأو اأدوات خم�س�سة الأعمال 
املخادعة اأو ال�سعوذة اأو الدجل املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة ..وكل 
اأو  امل��خ��ادع��ة  اأع��م��ال  م��ن  الو�سائل الأي عمل  م��ن  و�سيلة  ب���اأي  روج  م��ن 

ال�سعوذة املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة. 
وياأتي ن�سر هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة العامة للدولة امل�ستمرة 
الت�سريعات  ون�سر جميع  املجتمع  اأف��راد  القانونية بني  الثقافة  لتعزيز 
بالقانون،  بالدولة، ورفع م�ستوى وعي اجلمهور  امل�ستحدثة واملحدثة 

وذلك بهدف ن�سر ثقافة القانون كاأ�سلوب حياة. 

وزارة العدل ت�سلط ال�سوء على تقدم الإمارات يف مراجعة ملف حقوق العمال
•• اأبوظبي-وام:

اأ�ساد معايل عبداهلل بن �سلطان بن 
عواد النعيمي وزير العدل، بالتقدم 
ال����ذي اأح���رزت���ه دول����ة االإم������ارات يف 
م��ل��ف ح��ق��وق ال��ع��م��ال، ي���اأت���ي ذلك 
�ساملة  ح��دي��ث��ة  م��راج��ع��ة  اإط����ار  يف 
الوزارة،  اأجرته  العمال  مللف حقوق 
الوطنية  اخلطة  الإ���س��دار  متهيدا 
حلقوق االإن�سان يف مار�س 2023، 
لوزارة  تقييًما  املراجعة  وت�سمنت 
العدل تتعلق بجهود دولة االإمارات 
يف جم����ال ح��م��اي��ة وت��ع��زي��ز حقوق 

االإن�سان.
وت��ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة حلقوق 
االإن�سان حالياً واملوؤ�س�سات املعنية يف 
الدولة على تطوير اخلطة الوطنية 
حلقوق االإن�سان التي �ستحدد اإطاراً 
حلماية حقوق املواطنني واملقيمني 

يف دولة االإمارات.
قال  املراجعة،  عملية  على  وتعليًقا 
معايل النعيمي: "اإن تطوير خطة 
االإن�سان  ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق  ال��ع��م��ل 
و�سركائها  ال���ع���دل  ل������وزارة  ت���وف���ر 
فر�سة لتقييم التقدم الكبري الذي 
حققته دول��ة االإم��ارات يف ال�سنوات 
االأخ����������رية، ح���ي���ث ع������ززت ال���دول���ة 
ال��ق��وان��ني ال��ت��ي متكن ال��ع��م��ال من 

عالقات العمل يف القطاع اخلا�س، 
القيام  ف���ر����س���ة  ال����ع����م����ال  وم����ن����ح 
واحلرة،  وامل��رن��ة  املوؤقتة  ب��االأع��م��ال 
والوظائف  مكثفة،  عمل  وب�ساعات 

امل�سرتكة.
يحظر  ال��ق��ان��ون  اأن  معاليه  وت��اب��ع 
وثائق  حجب  العمل  اأ�سحاب  على 
التحر�س  على  وي��ع��اق��ب  امل��وظ��ف��ني 
اجل�سدي  واالع������ت������داء  اجل���ن�������س���ي 
املوظفني.  والنف�سي على  واللفظي 
ك��م��ا ي��ف��ر���س ال���ق���ان���ون االإم����ارات����ي 
الراحة،  واأي��ام  املدفوعة،  االإج���ازات 
وال����ت����اأم����ني ال�������س���ح���ي واالإق�����ام�����ة، 
احتفاظ  م���ع  ال���وج���ب���ات،  وت���وف���ري 
العمال ببطاقات الهوية ال�سخ�سية 
واحل���������س����ول ع���ل���ى دع������م ق���ان���وين 

جماين.
ع��������الوة ع���ل���ى ذل��������ك، وم������ن اأج�����ل 
خ���دم���ة جم��ت��م��ع��ه��ا امل���ت���ن���وع ال����ذي 
 200 اأك���رث م��ن  ي�سم ع��م��اال م��ن 
االإم�����ارات ور�س  دول���ة، تعقد دول���ة 
م��ع��ت��م��دة )تدبري  م���راك���ز  ع��م��ل يف 
وتوجيه( لتوعيتهم حول حقوقهم 
وال��ت��زام��ات��ه��م وط����رق االإب�����الغ عن 
بحقهم.  مت��ار���س  التي  االنتهاكات 
ا االإبالغ عن  كما ميكن للعمال اأي�سً
االأج����ور غ��ري امل��دف��وع��ة م��ن خالل 
دولة  وجت���ري  خمتلفة.  لغة   13

انتهاكات  نيل حقوقهم واحل��د من 
جميع  يف  بحقهم  العمل  اأ���س��ح��اب 

القطاعات".
"تلتزم وزارة العدل  وتابع معاليه: 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ب���اإج���راء تقييم  حل��ق��وق االإن�������س���ان، 
من  املجال  هذا  يف  لتقدمها  �سامل 
ق��درات جديدة، واقرتاح  بناء  اأج��ل 
ال�سلة،  ذات  ال����ق����وان����ني  ت���ع���دي���ل 
لتعزيز  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  و���س��ي��اغ��ة 

حقوق االإن�سان يف الدولة".
الإجن����ازات  مناق�سته  م��ع��ر���س  ويف 
دولة االإمارات يف ملف العمال، اأكد 
االإم���ارات �سادقت  دول��ة  اأن  معاليه 
على ت�سع اتفاقيات رئي�سية ملنظمة 
ال��ع��م��ل ال���دول���ي���ة، م���ن ب��ي��ن��ه��ا �ست 
 1998 اإع����الن ع���ام  ات��ف��اق��ي��ات يف 
االأ�سا�سية  واحل��ق��وق  امل��ب��ادئ  ب�ساأن 

يف العمل.
واأ�سار اإىل اأن دولة االإمارات اتخذت 
خطوات  االأخ���رية  ال�سنوات  خ��الل 
جريئة لتطوير �سوق العمل لديها 
وا�سعة  اإ������س�����الح�����ات  خ������الل  م�����ن 
اأ�سدر  ال�����س��دد،  ال��ن��ط��اق. ويف ه��ذا 
خليفة  ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
“رحمه اهلل”  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
 33 بقانون احت��ادي رقم  مر�سوما 
تنظيم  ب�����س��اأن   2021 نوفمر  يف 

عمال  ب�ساأن   2022 ل�سنة   9 رق��م 
اخلدمة امل�ساعدة والذي ن�س على 
حظر العمل اجلري واأية ممار�سة 
م���ن ���س��اأن��ه��ا ال���ت���اأث���ري ���س��ل��ب��ي��ا على 

حقوق العامل".
القانون  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����ار 
اخلدمة  بعمال  اخلا�س  االحت���ادي 
امل�ساعدة جاء ليحافظ على حقوق 
�ساحب  لي�سمل  االأط����راف،  جميع 
ومكاتب  امل�ساعدة  والعمالة  العمل 
كل  التزامات  وحتديد  اال�ستقدام، 
منهم جتاه االآخر على نحو وا�سح 
على  القانون  ن�س  فقد  وم��ت��وازن. 
العديد من املبادئ االإن�سانية اأهمها 
التمييزالتي  اأ���س��ك��ال  جميع  حظر 
اإ����س���ع���اف تكافوؤ  ���س��اأن��ه  م���ن  ت��ك��ون 

بني  ب��امل�����س��اواة  امل�سا�س  اأو  ال��ف��ر���س 
العمال، كما جرم التحر�س اجلن�سي 
ب��ال��ع��م��ال��ة امل�������س���اع���دة �����س����واء كان 
وكفل  ج�سدًيا،  اأو  لفظًيا  التحر�س 
القانون حق العامل يف فرتات راحة 
�سنوية  واإج��ازات  واأ�سبوعية  يومية 

وطبية مدفوعة االأجر.
يف  ال������ع������دل  وزارة  ق�����ام�����ت  وق�������د 
حقوق  مل���ل���ف  م���راج���ع���ت���ه���ا  اإط���������ار 
التي  اجل����ه����ود  ال���ع���م���ال،ب���درا����س���ة 
لتعزيز  االإم������ارات  دول����ة  ات��خ��ذت��ه��ا 
جائحة  �سوء  على  العمال  حماية 
اإىل  واأ�سار معاليه  )كوفيد19-(.. 
االحتادية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  اأن 
واملحلية يف دولة االإمارات خ�س�ست 
اأكرث من 100 مليار دوالر اأمريكي 

تفتي�س منتظمة  االإم��ارات عمليات 
العمال،وتقوم  اإق��ام��ة  اأم��اك��ن  على 
بتعليق تراخي�س العمل اأو ا�ستدعاء 
ال�سركات اأمام املدعي العام يف حالة 

عدم االمتثال.
واأ�����س����اف م��ع��ال��ي��ه: " ت����ويل دول���ة 
الإر�ساء  ق�سوى  اأول��وي��ة  االإم�����ارات 
ال��ع��امل��ي حلقوق  م���ب���ادئ االإع������الن 
االإن�����س��ان وق��ي��م��ه، وحت��ق��ي��ًق��ا لذلك 
اأر�ست الدولة �سيا�سات وطنية  فقد 
وم��ن��ظ��وم��ة ت�����س��ري��ع��ي��ة ت��ع��م��ل على 
ك��اف��ة فئات  كفالة وح��م��اي��ة ح��ق��وق 
هذا  ويف  العمال.  وال�سيما  املجتمع 
هذا  يف  ال��دول��ة  قامت  فقد  ال�سدد 
العام بتعديالت ت�سريعية حمورية 
اإ���س��دار ال��ق��ان��ون االحتادي  اأه��م��ه��ا 

وم�ساعدة  االق���ت�������س���اد  ل��ت��ح��ف��ي��ز 
ال�سركات يف االحتفاظ باملوظفني. 
افرتا�سي  عمل  ���س��وق  اأن�����س��اأت  كما 
ع�����ر االإن������رتن������ت ل������الإع������الن عن 
وظ��ائ��ف ج��دي��دة، وتبنت ع���دًدا من 
رعاية  ل�سمان  املبتكرة  ال�سيا�سات 
العمال، مبا يف ذلك تقدمي مبادرة 
للموظفني  لل�سماح  املبكرة  االإجازة 
الذين تاأثر عملهم باجلائحة باأخذ 

اإجازة �سنوية مبكرة يف اأوطانهم.
ال��ع��ام��ل��ني يف دولة  ت��زوي��د  ك��م��ا مت 

االإمارات بالغذاء واالإقامة والدعم 
املايل عند ال�سرورة، وجعلهم على 
كجزء  النف�سيني  باملهنيني  توا�سل 
الوطنية  ال��ت��وع��ي��ة  ح���م���الت  م���ن 

بال�سحة العقلية.
واختتم معاليه: "اإن دولة االإمارات 
توا�سل مراقبة االإجراءات الرامية 
العمل  ظ���روف  حت�سني  زي����ادة  اإىل 
اأن  ل�����س��م��ان  ث��غ��رات  اأي  وم��ع��اجل��ة 
وكرامة  اأم�����ن  يف  اجل��م��ي��ع  ي��ع��ي�����س 

و�سالمة".

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
)رخ�سة   ، )����س.ذ.م.م(  اإنكوربوريتد  منطقة حرة  واأفريقيا  االأو�سط  ال�سرق  كيدو  �سركة/  
 ،  50572 ���س.ب   E-95F-06 رقم  اإيلوب  والكائنة مكتب   )IC20141706   : رقم 
املنطقة احلرة باحلمرية ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة ، مرخ�سة مبوجب راأ�س اخليمة 
ال��ذي عقد  اإجتماعه  االإدارة يف  اإتخاذه بوا�سطة جمل�س  اإع��الن قرارها للكافة وال��ذي مت  يف 

بتاريخ .02-09-2022  ب�ساأن اإغالق وحل ال�سركة.
وفقاً لذلك ، تهيب ال�سركة باأي طرف معني باالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا االإعالن عن طريق الريد امل�سجل اأو 

االإت�سال ب� : اإ�سم ال�سركة: مبارك الكتبي ملراجعة احل�سابات
�س.ب : 235025

دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم : 2665311-04

MFSAUDITING@GMAIL.COM :الريد االإلكرتوين
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة االإ�سعار واملحددة ب�  45 يوماً. 

اإ�صعار ت�صفية 

70021

واج������د على   / امل����دع����و  ف���ق���د 
باك�ستان     ، ع��ب��دال��غ��ف��ور  ب���ت 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)3496501EA(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0507318839

فقدان جواز �سفر
�سميه   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
اوغندا   ، ل��وج��ي��ن��دو  ن��و���س��وال 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)00706730A(  رق����م 

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

    0545939737

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ار�����س����د �����س����اه ����س���ي���د ع���ب���دول 
ب���اك�������س���ت���ان   ، ������س�����اه  ع�����زي�����ز 
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اأخبـار الإمـارات

CISO ان�سمام جمل�س الأمن ال�سيرباين لع�سوية جمل�س اأبحاث جارترن العاملي
•• اأبوظبي-وام:

ان�سم جمل�س االأمن ال�سيراين حلكومة دولة االإمارات لع�سوية جمل�س 
ال��دك��ت��ور حممد حمد  ���س��ع��ادة  CISO ميثله  ال��ع��امل��ي  اأب��ح��اث ج��ارت��ر 
الكويتي رئي�س االأمن ال�سيراين حلكومة دولة االإمارات ما يعك�س مكانة 

االإمارات املتقدمة عامليا ودورها الرائد يف جمال االأمن ال�سيراين.
اأمن  رواد جم��ت��م��ع   CISO ال��ع��امل��ي  اأب���ح���اث ج��ارت��ر  وي�����س��م جم��ل�����س 
حماية  على  يعملون  مم��ن  ال��ع��امل  ح��ول  املوؤ�س�سات  اأك��ر  م��ن  املعلومات 
متكني  على  املجل�س  عمل   1973 عام  ومنذ  العاملي.  الرقمي  امل�ستقبل 

حول  املوؤ�س�سات  اأب���رز  يف  ت��اأث��رياً  االأك���رث  العامليني  التنفيذيني  املديرين 
العامل من حتويل التحديات اإىل فر�س ونتائج ي�ستفيد من العامل .

من  خا�سة  اأب��ح��اث  الإج����راء  �سنوياً  بالت�سويت  املجل�س  اأع�����س��اء  وي��ق��وم 
جمل�س جارتر يتم من خاللها م�ساركة االأفكار واأف�سل املمار�سات التي 

اأثبتت جدواها بهذا املجال اال�سرتاتيجي.
وقال �سعادة الدكتور حممد حمد الكويتي :"فخورون بان�سمام جمل�س 
االأمن ال�سيراين حلكومة دولة االإمارات كاأول جهة احتادية على م�ستوى 
ال�سرق االأو�سط لع�سوية جمل�س اأمن املعلومات العاملي جارتر وتعّد هذه 
الع�سوية مبثابة تاأكيد دويل جديد على التقدم الذي اأحرزته االإمارات 

يف م�سرية االأمن ال�سيراين".
واأك����د ���س��ع��ادت��ه اأن دول���ة االإم�����ارات حت��ر���س ع��ل��ى ال��ت��ع��اون م��ع �سركائها 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة م���ن اأج����ل ال��ع��م��ل م��ع��ا ملواجهة 
تنمية  لتحقيق  لها  املبتكرة  احللول  وو�سع  امل�سرتكة  العاملية  التحديات 

�ساملة وم�ستدامة تعزز م�سرية االزدهار العاملي.
العاملية يف جمال االأمن  العديد من االإجن���ازات  االإم���ارات  وحققت دول��ة 
اأدوات جديدة  ال�سيراين وباتت مركزا دوليا لالإبداع واالبتكار يف خلق 
احلالية  ال�سيرانية  الهجمات  مواجهة  على  ق���ادرة  متطورة  وتقنيات 

وامل�ستقبلية على م�ستوى العامل.

وتبواأت الدولة املركز اخلام�س عامليا يف موؤ�سر االأمن ال�سيراين 2020 
الذي  املتحدة  ل���الأمم  التابع  لالت�ساالت  ال���دويل  االحت���اد  ع��ن  ال�����س��ادر 
ير�سد التح�سن يف م�ستويات الوعي باأهمية االأمن ال�سيراين يف 193 

دولة حول العامل.
دولة  طموحات  ت��واك��ب  متطورة  رقمية  حتتية  بنية  االإم����ارات  ومتتلك 
االإمارات للخم�سني عاما املقبلة كما مت اإن�ساء جمل�س االأمن ال�سيراين 
واإطالق  الوطنية  ال�سحابة  واإن�����س��اء  احت��ادي��ة  اإلكرتونية  �سبكة  وتنفيذ 
واإطالق  الرقمية  املواطنة  و�سهادة  االإلكرتونية  ال�سالمة  يف  م��ب��ادرات 

اإ�سرتاتيجيات االأمن ال�سيراين واالإلكرتوين.

يجري تنفيذها بالتعاون مع �لربنامج �لوطني لل�سعادة وجودة �حلياة بوز�رة تنمية �ملجتمع وهيئة تنمية �ملجتمع بدبي

ح�سة بوحميد ت�سهد املرحلة الثانية من برنامج جامعة حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية للعيادات املتنقلة لتقدمي الرعاية ال�سحية لكبار املواطنني
•• دبي – الفجر:

عي�سى  بنت  ح�سة  معايل  �سهدت 
املجتمع،  تنمية  وزي��رة  بوحميد، 
املرحلة الثانية من برنامج جامعة 
والعلوم  للطب  را�سد  بن  حممد 
املتنقلة،  ل���ل���ع���ي���ادات  ال�����س��ح��ي��ة 
�سخ�ساً   150 ت�����س��ت��ه��دف  ال��ت��ي 
امل�سجلني  امل���واط���ن���ني  ك���ب���ار  م���ن 
وهيئة  املجتمع،  تنمية  وزارة  يف 
تنمية املجتمع، وجمعية االإمارات 
وذلك  املواطنني،  كبار  الأ�سدقاء 
"نادي ذخر االجتماعي"  يف مقر 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ت���اب���ع 
الرعاية  تقدمي  اإط��ار  ويف  بدبي، 
قبل  م��ن  لهم  املجانية  ال�سحية 

كبار  الأ�سدقاء  االإم���ارات  جمعية 
امل�سوؤولني  امل��واط��ن��ني، وع��دد م��ن 
واملتطوعني وذوي كبار املواطنني. 
ويتم تقدمي حزمة من اخلدمات 
امليدانية املجانية يف اإطار التعاون 
الوطني  الرنامج  بني  امل�سرتك 
التابع  ل��ل�����س��ع��ادة وج����ودة احل��ي��اة 
وجامعة  املجتمع،  تنمية  ل���وزارة 
والعلوم  للطب  را�سد  بن  حممد 
العيادات  ت�ستمر  حيث  ال�سحية، 
ب�����س��ك��ل كامل،  امل��ج��ه��زة  امل��ت��ن��ق��ل��ة 
للفئات  خ���دم���ات���ه���ا  ت����ق����دمي  يف 
امل�����س��ت��ه��دف��ة، م���ن ق��ب��ل االأط���ب���اء 
وامل����خ����ت���������س����ني م������ن اجل����ام����ع����ة 
وطلبة  ال��ط��ب  طلبة  اإىل  اإ���س��اف��ة 
الدرا�سات العليا يف طب االأ�سنان، 

متطوعني،  واأخ�����س��ائ��ي��ني  اأط��ب��اء 
اجلاري  اأكتوبر  و18   17 يومي 
الفعالية،   ح�������س���ر   .2022
وكيل  اإ�سماعيل،  نا�سر   : �سعادة 
الرعاية  لقطاع  امل�ساعد  ال���وزارة 
االجتماعية بوزارة تنمية املجتمع، 
وكيل  احل��م��ادي،  يو�سف   : �سعادة 
امل�ساعد لقطاع اخلدمات  الوزارة 
املجتمع،  تنمية  ب���وزارة  امل�ساندة 
ب��ال��ه��ول، ع�سو  ���س��ع��ادة : ���س��رار 
املجل�س الوطني االحتادي، �سعادة 
املجل�س  ع�سو  الك�سف،  حممد   :
ال����وط����ن����ي االحت������������ادي، وح���ري���ز 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  امل�����ر، 
الرعاية و التنمية يف هيئة تنمية 
مدير  ال�سلمان،  ومرمي  املجتمع، 

ومب�����س��ان��دة  ع��دد م��ن املتطوعني 
خدمات  اإي�سال  وت�سهيل  لتنظيم 
العيادات املتنقلة اإىل امل�ستهدفني 
وتت�سمن  ال���ف���ئ���ات.  ك���اف���ة  م����ن 
املقدمة  ال���ع���الج���ي���ة  اخل����دم����ات 
العالمات  امل����واط����ن����ني:  ل���ك���ب���ار 
احل���ي���وي���ة، ط���ب االأ�����س����ن����ان، طب 
جمتمعية  واأن�������س���ط���ة  ال���ع���ي���ون، 
جانبية، وتوزيع للهدايا. وي�سعى 
را�سد  بن  حممد  جامعة  برنامج 
للطب والعلوم ال�سحية للعيادات 
امل��ت��ن��ق��ل��ة، يف اإط�����ار ال���ت���ع���اون مع 
توفري  اإىل  املجتمع،  تنمية  وزارة 
الأ�سحاب  ال��ع��الج��ي��ة  خ���دم���ات���ه 
الهمم وكبار املواطنني واالأطفال 
يف اإم�����ارة دب���ي، ح��ي��ث ي��ق��در عدد 

االأخري  الربع  خالل  امل�ستهدفني 
 800 ب����ن����ح����و   2022 م�������ن 
الفئات.  حم��ت��ل��ف  م���ن  م�ستفيد 
مرحلته  يف  ال��رن��ام��ج  وي�ستمر 
نوفمر  ���س��ه��ر  خ�����الل  ال���ث���ال���ث���ة 
الرعاية  لتقدمي   ،2022 املقبل 
واملتكاملة  امل��ج��ان��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
تليها  الهمم.  اأ�سحاب  من  لعدداً 
حم��ط��ة اأخ����رية يف دي�����س��م��ر هذا 
طفل   200 ت�����س��ت��ه��دف  ال����ع����ام، 
خدمات  خم��ت��ل��ف  ل���ه���م  م  وت����ق����دَّ
الرعاية ال�سحية، مثل العالمات 
احل���ي�����������وي���ة، وط������ب االأ�����س����ن����ان، 
اإىل  اإ�سافة  والتغذية،  والعيون، 
واالأن�سطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ع���دد 

الرتفيهية.

يبحث رفع كفاءة دقة �الأدلة عرب خو�رزميات �لذكاء �ال�سطناعي

�سرطة دبي تبتعث اأول �سابط لنيل درجة الدكتوراة يف مقارنة الآثار اجلنائية الدقيقة
•• دبي-الفجر: 

ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  اب��ت��ع��ث��ت 
م���ه���ن���د����س خبري  ال���ن���ق���ي���ب  دب������ي 
لنيل  را���س��د  ع��ب��داهلل  �سعيد  ح��م��د 
االآثار  مقارنة  يف  الدكتوراة  درج��ة 
بجامعة  ال���دق���ي���ق���ة،  اجل���ن���ائ���ي���ة 
اإطار  يف  ا�سكتلندا،  يف  �سرتاثكليد 
تطوير  ع���ل���ى  ال�����دائ�����م  ح���ر����س���ه���ا 
م�ستوى كوادرها الب�سرية معرفيا 
التخ�س�سات  خمتلف  يف  وعلميا 

العلمية احلديثة والدقيقة.
را�سد  �سعيد  حمد  النقيب  وابتكر 
االآيل"،  ال��ت��ع��ل��م  "خوارزميات 
وال���ت���ي ت�����س��اع��د ال��ف��اح�����س��ني على 
رفع ن�سبة كفاءة الدقة يف املقارنة 
خملفات  مثل  للدليل،  الكيميائية 
الطلق الناري، واالأحبار واالأ�سباغ، 
واأل�������ي�������اف االأق����م���������س����ة وال����������ورق، 

وع�سويات خمتلفة، وهي ع�سو يف 
ب�سرطة  املبتعثني  الطلبة  جمل�س 
املجل�س،  ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��اً  ث���م  دب����ي 
ورئي�س جمعية الطلبة االإماراتيني 
ا�سكتلندا  ج��ال���س��ك��و-  م��دي��ن��ة  يف 
مبتعثاً   40 ح���وايل  ت�سم  وال��ت��ي 
وع�سوية  اجل���ه���ات،  خم��ت��ل��ف  م���ن 
ف���ري���ق ع���م���ل ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ذك���اء 
الكيميائية  مل��ج��االت  اال�سطناعي 
يف   ،"Chemometrics"
جمال االآثار اجلنائية الدقيقة يف 
اال�سكتلندية،  �سرتاثكليد  جامعة 
وع���������س����وي����ة جم���ل�������س االأب������ح������اث 
طالب   2000 م���ن  ب��ال��رت���س��ي��ح 
جامعة  يف  وم��اج�����س��ت��ري  دك����ت����وراة 
�سرتاثكليد، وع�سوية جلنة من�سة 

التناف�سية العاملية.
وع���ن اأب����رز االإجن������ازات، اأ���س��ار اإىل 
القيادات  دورة  اإمت���ام  ا�ستطاع  اأن��ه 

�مل�سرية �لدر��سية
�سعيد  ح���م���د  ال���ن���ق���ي���ب  واأو������س�����ح 
را���س��د، اأن���ه ت��خ��رج يف ع��ام 2012 
الهند�سة  يف  البكالوريو�س  بدرجة 
االلكرتونية والكمبيوتر يف جامعة 
بتقدير جيد  باأ�سرتاليا،  جريفيث 
اأدلة  خبري  كم�ساعد  وعمل  ج���داً، 
لالأدلة  العامة  االإدارة  يف  �سوتية 
ب�سرطة  اجلرمية  وعلم  اجلنائية 
2013، ثم ابتعث  دبي، حتى عام 
لنيل درجة املاج�ستري يف الهند�سة 
املتقدمة للمواد، والتي تعنى بعلم 
املواد،  وكيمياء  اجلنائية  الهند�سة 
وبعد    .2014 ع����ام  يف  وت���خ���رج 
اآثار  تخرجه، ُعني كم�ساعد خبري 
2015 م�ساعد  ع��ام  ح��رائ��ق، ويف 
اجلنائية  االآث��������ار  ف��ح�����س  خ���ب���ري 
ُيعنى  التخ�س�س  وه��ذا  الدقيقة، 
ُترى  ال  ت��ك��اد  ال��ت��ي  امل���واد  بكيمياء 

البيانات  علم  نظرية  با�ستخدام 
االإح�سائي والذكاء اال�سطناعي.

وحول ر�سالته، اأو�سح النقيب حمد 
يدر�س يف جامعة  اأن��ه  را�سد  �سعيد 
باململكة  ج��ال���س��ك��و  ���س��رتاث��ك��ل��ي��د 
الدكتوراه  ر�سالة  وعنوان  املتحدة، 
واملقارنة  االكت�ساف  حول  تتمحور 
اجلنائية  ل����الآث����ار  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
خوارزميات  مب�ساعدة  ال��دق��ي��ق��ة، 
ال��ذك��اء اال���س��ط��ن��اع��ي، م���وؤك���داً اأن 
واقع  ال��ب��ح��ث اىل  ه��دف��ه حت��وي��ل 
م��ل��م��و���س ي�����س��ه��م يف ال��ك�����س��ف عن 
والقب�س على مرتكبيها  اجلرمية 
اأنه وجد  اإىل  فور وقوعها، م�سرياً 
يف االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية 
وع����ل����م اجل����رمي����ة دع����م����اً ك����ب����رياً، 
وحت���ف���ي���زاً م��ن��ق��ط��ع ال��ن��ظ��ري نحو 
م�سواره  ا�ستكمال  يف  قدماً  امل�سي 

العلمي والتخ�س�سي.

بالعني املجردة من �سغر حجمها، 
االأ�سباغ  وم��واد  االأقم�سة  كاألياف 
واالأحبار واملعادن النفي�سة واالآثار 
ال���زج���اج���ي���ة ال���دق���ي���ق���ة، واأي�������س���اً 
ال��ن��اري الناجتة  ال��ط��ل��ق  خم��ل��ف��ات 
واالأ�سلحة،  الذخائر  ا�ستخدام  عن 
خبري  اإىل  ال���ن���ق���ي���ب  ت����رق����ى  ث�����م 
اجلنائية  االآث�����ار  فح�س  م�����س��اع��د 
اأُب���ُت���ِع���ث لنيل  ال��دق��ي��ق��ة، وب��ع��ده��ا 
درجة الدكتوراه يف خملفات الطلق 
الناري " املواد املتفجرة امل�ستخدمة 
يف �سناعتها واملعادن"، واآثار األياف 
با�ستخدام  واالأوراق  االأق��م�����س��ة 
ال��ت��ح��ل��ي��ل ال���ط���ي���ف���ي االه�����ت�����زازي 
اال�سطناعي  ال���ذك���اء  مب�����س��اع��دة 

لقيا�س دقة املقارنة.

ع�سويات و�إجناز�ت
جلنة   35 يف  ع�سو  اأن���ه  واأ����س���اف 

االعتماد على النف�س، وعدم انتظار 
النتزاعها  امل��ب��ادرة  واإمن��ا  الفر�س، 
ا�ستحقاقها،  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  ع����ر 
ال�سعوبات،  خ����و�����س  وال���ث���ال���ث���ة 
النعكا�سها  التحديات،  وم��واج��ه��ة 
�سخ�سية  ب����ن����اء  ع���ل���ى  اإي���ج���اب���ي���ا 
االإن�سان، واأخرياً، �سقل االإمكانات 
وال����ق����درات، وع����دم ال��ت��وق��ف عند 
نقطة اأو مرحلة معينة يف حياتنا.

جو�ئز
خمتلفة،  ج��وائ��ز  النقيب  وح�سد 
العام  القائد  معايل  و�سام  اأب��رزه��ا 
�سنة  ج����دي����د  م����وظ����ف  الأف���������س����ل 
العامة  االإدارة  وج��ائ��زة   ،2015
ل�����س��وؤون االإداري�����ة الأف�����س��ل تقرير 
عن مهمة ر�سمية، والتي كانت عن 
زيارة للواليات املتحدة ب�ساأن اأف�سل 
ملخترات  واالأج����ه����زة  امل��م��ار���س��ات 

ال�سرطة  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��رط��ي��ة 
االأ�سكتلندية، ودورة مديري االأدلة 
واإعداد   ،"ASCLD" اجلنائية 
للطلبة  االآم�����ن�����ة  ال�����ع�����ودة  خ���ل���وة 
الفريق  معايل  بح�سور  املبتعثني 
عبداهلل خليفة املري، القائد العام 
ل�سرطة دبي وما يفوق ال2000 
لطلبة  امل��ي��داين  وال��ن��زول  مبتعث، 
املبتعثني يف منازلهم �سمن مبادرة 
 82 �سملت  ال��ت��ي  م��ل��ت��زم��ون  م��ع��اً 

طالباً مبتعثاً.

كلمة لل�سباب 
لل�سباب  ن�����س��ائ��ح  ال��ن��ق��ي��ب  ووج����ه 
ل��ي��ت��م��ك��ن��وا م����ن حت��ق��ي��ق ال����ري����ادة 
الطموح  اأولها  والتقدم،  واالبتكار 
العلمية  احل��ي��اة  م��راح��ل  يف جميع 
وال��ع��م��ل��ي��ة، وذل����ك ال ي��ت��ح��ق��ق اإال 
ب��اجل��د واالج��ت��ه��اد واالل���ت���زام، ثم 

اأكد  كما  االأب���ع���اد.  ثالثية  طباعة 
حر�سه على التطوع، حمققاً اأكرث 

من 300 �ساعة تطوعية.
وتقدم النقيب حمد بجزيل ال�سكر 
على  دبي،  ل�سرطة  العامة  للقيادة 
ملوظفيها،  ل�����الحم�����دود  دع���م���ه���ا 
خ��ا���س��ة ال�����س��ب��اب، ب��ت��وج��ي��ه��ات من 
ع���ب���داهلل خليفة  ال��ف��ري��ق  م���ع���ايل 
دبي،  ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري، 
للطلبة  ابتعاثهم  على  وحر�سها 
ال���س��ت��ك��م��ال درا����س���ت���ه���م ال��ع��ل��ي��ا يف 
ال������دول������ة وخ�����ارج�����ه�����ا، وت���ط���وي���ر 

قدراتهم املعرفية والعلمية.

جمعية ال�سحفيني الإماراتية ت�سارك يف املوؤمتر العام 
الرابع ع�سر لحتاد ال�سحفيني العرب يف القاهرة 

•• دبي-الفجر:

عبد  الرئي�س  فخامة  رعاية  حتت 
جمهورية  رئي�س  ال�سي�سي  الفتاح 
م�������س���ر ال����ع����رب����ي����ة ي���ع���ق���د احت�����اد 
العام  موؤمتره  العرب  ال�سحفيني 
ال����راب����ع ع�����س��ر يف م���ق���ره ال���دائ���م 
 19  ،18 ي����وم����ي  ال����ق����اه����رة  يف 
اأك��ت��وب��ر اجل������اري، مب�����س��ارك��ة 19 
ن��ق��اب��ة وه��ي��ئ��ة وج��م��ع��ي��ة م���ن 18 
وت�������س���ارك جمعية  ع���رب���ي���ة،  دول�����ة 
ال�سحفيني االإماراتية بوفد ي�سم 
االإدارة  جمل�س  من  اأع�ساء  اأرب��ع��ة 

برئا�سة حممد احلمادي.
�سنوات   4 ك���ل  امل����وؤمت����ر  وي��ن��ع��ق��د 
اأع�ساء من   4 بح�سور وفد ي�سم 
ك���ل دول����ة ع��رب��ي��ة ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

اأع�����س��اء االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ال 15، 
عمل  خطة  العام  املوؤمتر  ويناق�س 
االحتاد يف ال�سنوات املقبلة واختيار 

اأمانة عامة جديدة.

يرفد »وقف �ملديونني« بجزء من �أرباحه �ل�سنوية ويفك كربة �ملتع�سرين

»اأوقاف دبي« متنح »اأمي ثريا « عالمة »دبي للوقف« لدعمها املديونني
•• دبي-الفجر:

م��ن��ح م��رك��ز حم��م��د ب���ن را����س���د العاملي 
املندرج  وال��ه��ب��ة  ال���وق���ف  ال���س��ت�����س��ارات 
و�سوؤون  االوق����اف  موؤ�س�سة  اإدارة  حت��ت 
ال��ق�����س��ر ب���دب���ي، م�����س��روع »اأم�����ي ث��ري��ا « 
»دبي  املطّور، عالمة  االإماراتي  للرتاث 
للوقف« التي مينحها املركز للموؤ�س�سات 
تقدم  ال���ت���ي  واخل����ا�����س����ة،  احل���ك���وم���ي���ة 
مبنية  جمتمعية  وم�ساهمات  م��ب��ادرات 

على مفهوم »الوقف املبتكر«. 
" ثريا حديد" اخلريية  وتقوم مبادرة 
ع��ل��ى م��ن��ح  ن�����س��ب��ة ���س��ن��وي��ة م���ن عوائد 
ديون  لل�سد  مبتكر  ك��وق��ف  م�سروعها 
مركز  م�����ع  ب���ال���ت���ن�������س���ي���ق  امل����ح����ت����اج����ني 

ا�ست�سارات الوقف وجمعية دار الر.
واأثنت موؤ�س�سة االوقاف و�سوؤون الق�سر 
ثريا"  "اأمي  م�����س��اه��م��ة  ع���ل���ى  ب���دب���ي 
من  الرغم  على  �سنوات،  منذ  امل�ستمرة 
للم�سروع  الب�سيطة  امل��ادي��ة  االإم��ك��ان��ات 
املديونني"  "وقف  �سنويا  يرفد  اأن��ه  اإال 
اأرباحه ال�سنوية ويفك كربة  بجزء من 
�سعادة  اأع����رب   جانبه  م��ن  املتع�سرين. 

علي املطوع االأمني العام للموؤ�س�سة عن 
تقديره للدعم املتوا�سل لل�سيدة "ثريا 
اإن  حديد �سبت"  للوقف املبتكر، وق��ال 
املوؤ�س�سة تثمن املبادرات االإن�سانية التي 
ال�سغرية،  امل�سروعات  اأ�سحاب  يقدمها 
واأ�ساف اأن من مزايا امل�سروعات الوقفية 
اأمام اجلميع  اأنها تف�سح املجال  املبتكرة 
بح�سب  اخل���ريي  ال��ع��م��ل  يف  للم�ساركة 
تعزيز  م��اي�����س��ه��م يف  امل��ت��اح��ة  ال����ق����درات 
م��ف��ه��وم امل�����س��ارك��ة اجل��م��اع��ي��ة يف خدمة 
املجتمع وتلبية متطلبات اأفراده. وقالت 

مركز  م��دي��رة  التميمي  جمعة  زي��ن��ب  
ال�ست�سارات  ال��ع��امل��ي  را���س��د  ب��ن  حم��م��د 
الوقف والهبة ا�ستحق م�سروع اأمي ثريا 
عالمة دبي للوقف مل�ساهماته امل�ستمرة 
الأعوام يف دعم املديونني غري القادرين، 
املبتكرة  االأوق��اف  اأن  التميمي  واأ�سافت 
متثل فر�سة الن�سمام اأ�سحاب امل�ساريع 
اخلريي  العمل  ميادين  اإىل  ال�سغرية 
املختلفة  م�����س��ارف��ه  دع���م  وامل�����س��ارك��ة يف 
ورعاية  وال�سحة  التعليم  جم���االت  يف 

االأيتام واالأرامل وعموم اخلري.
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•• دبي-الفجر: 

ال�سماء )ICE( يف  الغدد  ال��دويل لطب  املوؤمتر  دبي  ت�ست�سيف 
التجاري  دبي  مركز  يف   2024 مار�س  الفرتة ما بني 1 حتى 3 

العاملي، والذي يتوقع له ا�ستقطاب حوايل 5000 م�سارك. 
 وجاء اختيار دبي ال�ست�سافة هذا احلدث املهم ملا تتمتع به املدينة 
وا�ست�سافة  ب���االإجن���ازات  احل��اف��ل  و�سجلها  ه��ائ��ل��ة،  اإم��ك��ان��ات  م��ن 
واالإقليمي  املحلي  ال��دع��م  نتيجة  واأي�سا  ك��رى،  عاملية  فعاليات 

القوي عند التقدم لطلب ا�ست�سافة هذا املوؤمتر الدويل املهم.
للغدد  الدولية  للجمعية  رئي�سي  حدث  اأه��م  املوؤمتر  هذا  ويعتر 
امل�سهورة  ال�سخ�سيات  من  نخبة  يجمع  وال��ذي   ،)ISE(ال�سماء
الدوليني،  االأك��ادمي��ي��ني  وك��ذل��ك  ال�سماء،  ال��غ��دد  يف  املتخ�س�سة 
اأنحاء  �ستى  وال�سركاء من  ال�سناعة  املتميزين، وممثلي  والعلماء 
اأول موؤمتر يعقد ح�سوريا منذ   2024 العامل. و�ستكون ن�سخة 
 2020 ن�سختي  انعقاد  بعد  "كوفيد19-"، وذلك  بداية جائحة 
لتبادل  فر�سة  للم�ساركني  يوفر  ما  اإفرتا�سي،  ب�سكل   2022 و 

االآراء واملعرفة، وكذلك تعزيز التوا�سل فيما بينهم.
كونها  ال�سماء  وال��غ��دد  لل�سكري  االإم����ارات  جمعية  تعاونت  وق��د 
دبي  "فعاليات  م��ع  وث��ي��ق  ب�سكل  ال�سفري"  "برنامج  يف  ع�سوا 
دبي،  واملوؤمترات يف  الفعاليات  الر�سمي جلذب  املكتب  لالأعمال"، 
التابع لدائرة االقت�ساد وال�سياحة بدبي، من اأجل تقدمي عر�س 
يف  االأوىل  للمرة  يقام  ال��ذي  املوؤمتر  ال�ست�سافة  وج��ذاب  متكامل 
وقد حظي عر�س  اإفريقيا. هذا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 
اال�ست�سافة اأي�سا بدعم من وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع، وهيئة 
اخلليجية  واملجموعة  الطبية،  االإم��ارات  وجمعية  بدبي،  ال�سحة 
لدرا�سة داء ال�سكري، وجمموعة االحتاد الدويل لل�سكري ملنطقة 
الدعم  اإىل  باالإ�سافة   .IDF اإفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق 
والذي  اال�ست�سافة،  تقدمي عر�س  القوي عند  واالإقليمي  املحلي 
للغدد  الدولية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ا�ستح�سان  الق��ى 
جمعية  مع  واملتميزة  الطويلة  العالقات  ظل  يف  ال�سيما  ال�سماء 
لتكون  دبي  اختيار  ولهذا مت  ال�سماء،  والغدد  لل�سكري  االإم��ارات 
الوجهة القادمة ال�ست�سافة موؤمترها الذي ينعقد كل �سنتني مرة 

تقريبا.
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  اخل��اج��ة،  اأح��م��د  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
با�ست�سافة  "نحن �سعداء بفوز دبي  دبي للمهرجانات والتجزئة: 
ون�سكر   ،2024 ع��ام  يف  ال�سماء  ال��غ��دد  لطب  ال���دويل  امل��وؤمت��ر 
اجلمعية الدولية للغدد ال�سماء على تقديرها واقتناعها بعر�س 
املثمر  التعاون  خالل  من  املدينة  قدمته  التي  املميز  اال�ست�سافة 
والبناء بني جمعية االإمارات لل�سكري والغدد ال�سماء وعدة جهات 
للخراء  املهم من�سة  املوؤمتر  يوفر هذا  و�سوف  اآخرين.  و�سركاء 
واملبتكرين من جميع اأنحاء العامل، فيما �ست�ستمتع الوفود الزائرة 
وكذلك امل�ساركون مبا تقدمه دبي لهم من اأف�سل املرافق واملن�ساآت 

واخلدمات".
املثمر  التعاون  "توا�سل دبي ومن خالل  واأ�ساف اخلاجة قائال: 
االإم����ارات  م��ث��ل جمعية  املحلية  ت��ق��دم��ه اجل��ه��ات  ال���ذي  وال��دع��م 
الدولية  االأع��م��ال  فعاليات  ج��ذب  يف  ال�سماء  وال��غ��دد  لل�سكري 
اإث��راء املعرفة والنمو  امل�ساهمة يف  املهمة واملوؤثرة التي من �ساأنها 
االق��ت�����س��ادي يف امل��دي��ن��ة، وك��ذل��ك االإرت���ق���اء ب��ال��ق��ط��اع��ات واملهن 
الر�سمي  املكتب  لالأعمال"،  دبي  "فعاليات  يقوم  فيما  الرئي�سية. 
جلذب الفعاليات واملوؤمترات يف دبي بتعزيز التعاون مع ال�سركاء 
امل��ح��ل��ي��ني الإي���ج���اد ال��ف��ر���س امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��ت��ق��دم ب��ط��ل��ب��ات وعرو�س 

ا�ست�سافة اأحداث وموؤمترات دولية يف عدة قطاعات مهمة".
الدولية  اجلمعية  رئي�سة  ويرمان،  مارجريت  قالت  جهتها،  ومن 
للغدد ال�سماء: "تعتر جمعية االإمارات لل�سكري والغدد ال�سماء 
ع�سوا مهما يف اجلمعية الدولية للغدد ال�سماء، وقد تعاونا �سويا 
طب  ممار�سة  حول  افرتا�سيا  ناجحة  فعالية  بتنظيم  ال�سابق  يف 
الغدد ال�سماء وذلك يف عام 2021. واإننا مت�سوقون للعودة اإىل 
والعمل على  املوؤمتر  �سخ�سيا،  االأو�سط وح�سور  ال�سرق  منطقة 
توحيد املجتمع الدويل حول روؤية وا�سحة لت�سكيل م�ستقبل طب 

الغدد ال�سماء معا!"
للجمعية  املنتخب  الرئي�س  ر�سا،  عبا�س  �سيد  ق��ال  ناحيته،  وم��ن 
االإمارات  جمعية  بجهود  �سعداء  "نحن  ال�سماء:  للغدد  الدولية 
الغدد  الدويل لطب  املوؤمتر  ال�سماء ال�ست�سافة  لل�سكري والغدد 
الدكتورة  برئا�سة  اجلمعية  اأثبتت  حيث   .2024 لعام  ال�سماء 

فتحية العو�سي حر�سها على اإعطاء االأع�ساء ميزة وقيمة اإ�سافية 
من خالل االأحداث والرامج التعليمية املبتكرة ملجتمع ال�سكري 
والغدد ال�سماء يف دولة االإمارات العربية املتحدة. واأنا اأعتقد اأن 
الرنامج العلمي واملوؤمتر ب�سكل عام �سيكونان من االأحداث التي 
ال تن�سى جلميع امل�ساركني يف املوؤمتر الدويل لطب الغدد ال�سماء! 

واإنني اأتطلع لتجربة م�ستقبل طب الغدد ال�سماء".
وم���ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت م���وزة ع��ب��د اهلل ال�����س��ره��ان، رئ��ي�����س��ة جمعية 
ك��ون��ن��ا جمعية وط��ن��ي��ة متثل  ���س��ع��داء  "نحن  ال��ط��ب��ي��ة:  االإم�����ارات 
املجتمع الطبي يف دولة االإمارات العربية املتحدة باختيار اجلمعية 
الدويل  لعقد موؤمترها  واالإم��ارات  لدبي  ال�سماء  للغدد  الدولية 
املقبل. فيما تعتر جمعية االإمارات لل�سكري والغدد ال�سماء من 
اأكرث اجلمعيات ن�ساطا، وقد اجتذبت خالل العقد املا�سي موؤمتر 
ن�سختني  تنظيم  مت  وال����ذي   ،  IDF لل�سكري  ال����دويل  االحت����اد 
منه يف االإم��ارات، واإن هذا الفوز اجلديد با�ست�سافة هذا املوؤمتر 
الدويل هو دليل اآخر على التزامها بتطوير وتنمية العلم واملعرفة 
دعم  اإىل  نتطلع  واإن��ن��ا  املنطقة.  يف  وك��ذل��ك  املحلي  جمتمعنا  يف 

واإجناح هذا املوؤمتر الدويل".
ومن ناحيتها، اأو�سحت الدكتورة فتحية العو�سي، رئي�سة جمعية 
تنفيذي  اإدارة  جمل�س  وع�سو  ال�سماء  والغدد  لل�سكري  االإم��ارات 
الغدد  لطب  املتزايدة  االأهمية  ال�سماء  للغدد  الدولية  للجمعية 
عاملية  �سبكة  اإي��ج��اد  اإىل  احل��اج��ة  وب��ال��ت��ايل  املنطقة،  يف  ال�سماء 

لتبادل املعرفة والعلوم مبا يحقق الفائدة للجميع.
"بعد النجاح الذي حققناه يف  وقالت الدكتورة فتحية العو�سي: 
ا�ست�سافة املوؤمتر االإقليمي االأول للجمعية الدولية للغدد ال�سماء 
لنا وب�سكل وا�سح   امل��ا���س��ي، تبني  ال��ع��ام  امل��رئ��ي يف  االت�����س��ال  ع��ر 
والعلم  املعرفة  ج�سور  ومد  معا  العمل  اإىل  بحاجة  اأننا  كمجتمع 
مع زمالئنا يف جميع اأنحاء العامل. وال�سك اأن االإم��ارات العربية 
واملوؤمترات  لالجتماعات  رئي�سيا  م��رك��زا  ال��ي��وم  تعتر  امل��ت��ح��دة 
دب��ي من  املهم يف  امل��وؤمت��ر  ا�ست�سافة ه��ذا  و���س��وف يعزز  ال��دول��ي��ة، 
جمل�س  عن  وبالنيابة  واإنني  املنطقة.  يف  للتميز  كمركز  مكانتنا 
اإدارة جمعية االإمارات لل�سكري والغدد ال�سماء نفخر با�ست�سافة 

املوؤمتر الدويل املتميز".

•• ال�شارقة - وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
ب�ساأن  2022م  ل�سنة   )62( رق��م  االأم���ريي  امل��ر���س��وم  ال�سارقة  ح��اك��م  االأع��ل��ى 
�سلطان  بن  بنت حممد  ال�سيخة جواهر  ل�سمو  التنفيذي  املكتب  تنظيم  اإع��ادة 

القا�سمي.
الكاملة  واالأهلية  االعتبارية  بال�سخ�سية  املكتب  يتمتع  اأن  على  املر�سوم  ون�س 
الإجراء الت�سرفات القانونية الالزمة لتحقيق اأهدافه وممار�سة اخت�سا�ساته، 
يف  الرئي�س  املكتب  مقر  ويكون  والفني،  واالإداري  امل��ايل  اال�ستقالل  له  ويكون 
اأخرى له  ُين�سئ فروعا ومكاتب  اأن  مدينة ال�سارقة ويجوز بقرار من الرئي�س 

يف باقي مدن ومناطق االإمارة.
ويهدف املكتب بح�سب املر�سوم اإىل حتقيق ما يلي:

ال�سيخة  تراأ�سها �سمو  التي  املوؤ�س�سات واملجال�س واجلمعيات  1. دعم وم�ساندة 
جواهر بنت حممد القا�سمي والتابعة لها، وتطوير االأداء فيها واالرتقاء بجودة 

اخلدمات املجتمعية التي تقدمها.
الرائدة واملوؤثرة التي متثل االإمارة حملياً ودولياً. القيادات  اإعداد   .2

اإدارة  القا�سمي من خالل  ال�سيخة جواهر بنت حممد  �سمو  روؤي��ة  حتقيق   .3
امل�ساريع التي ُتطلقها ا�ستجابًة حلاجات املجتمع.

ال�سيخة  �سمو  باإ�سراف  اخت�سا�ساته  املكتب  ميار�س  اأن  على  املر�سوم  ن�س  كما 
جواهر بنت حممد القا�سمي واعتمادها، ويكون له يف �سبيل حتقيق اأهدافه ما 

يلي:
واللوائح  والرامج  اال�سرتاتيجية  اخلطط  وو�سع  العامة  ال�سيا�سات  ر�سم   .1

واالأنظمة جلميع املوؤ�س�سات واالإ�سراف على تنفيذها.
التي ت�ساهم يف تطوير االأداء يف املوؤ�س�سات ورفع جودة  الت�سريعات  اقرتاح   .2

اخلدمات املجتمعية فيها.

3. متابعة اخلطط والرامج وامل�ساريع والقرارات التي ُت�سدرها �سمو ال�سيخة 
جواهر بنت حممد القا�سمي ل�سمان ح�سن تنفيذها.

اإعداد  يف  وامل�ساهمة  االأداء  يف  اجل���ودة  م�ستويات  اأع��ل��ى  حتقيق  �سمان   .4
القيادات املجتمعية وتطوير قدراتها يف املجاالت املختلفة.

5. اإبراز اأن�سطة وفعاليات �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي وتعزيز 
احل�سور االإعالمي جلميع االأن�سطة يف املحافل املحلية والدولية.

ت�سجيع املبادرات املجتمعية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة.  .6
اإىل رفع م�ستوى  وال�سعي  املوؤ�س�سات  واأعمال  اأهداف واخت�سا�سات  متابعة   .7

اأدائها.
االإ�سراف والرقابة على احل�سابات امل�سرفية للموؤ�س�سات من النواحي املالية   .8

واالإدارية وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة يف االإمارة.
العقود واالتفاقيات وال�سراكات مع املوؤ�س�سات واجلهات االأخرى داخل  اإبرام   .9

االإمارة وخارجها.
والفني،  االإداري  الدعم  على  للح�سول  املخت�سة  باجلهات  اال�ستعانة   .10
ويجوز له اال�ستعانة باخلراء واال�ست�ساريني وبيوت اخلرة ذات االخت�سا�س 
التي  املو�سوعات  يف  االأخ���رى  اجلهات  مع  والتعاون  باأعماله،  يتعلق  ما  كل  يف 

تدخل �سمن اأهدافه.
وبرامج  خطط  اإجن��از  يف  التقدم  م��دى  املت�سمنة  االأداء  تقارير  اإع���داد   .11

وم�ساريع املوؤ�س�سات.
ال�سيخة  �سمو  اأو  احلاكم  من  املكتب  بها  يكّلف  اأخ��رى  اخت�سا�سات  اأي   .12

جواهر بنت حممد القا�سمي.
اأمريي،  مر�سوم  بتعيينه  ي�سدر  رئي�س  املكتب  اإدارة  يتوىل  للمر�سوم  ووف��ق��اً 
القا�سمي  ال�سيخة جواهر بنت حممد  اإ�سراف �سمو  وميار�س �سالحياته حتت 

ويرفع اأعماله لها للموافقة اأو االعتماد، وله على وجه اخل�سو�س ما يلي:
العامة للمكتب وبراجمه وم�سروعاته. ال�سيا�سات  اإعداد   .1

بال�سيا�سة العامة للموؤ�س�سات التابعة لها. يتعلق  فيما  التوجيهات  تنفيذ   .2
يرمها  التي  وال�سراكات  التفاهم  ومذكرات  واالتفاقيات  العقود  توقيع   .3

املكتب وفقاً لل�سالحيات املخّولة له.
املوظفني  ب�سوؤون  املتعلقة  واللوائح  للمكتب  واالإدارية  املالية  اللوائح  و�سع   .4

فيه.
والعاملني فيه. املكتب  تطوير  تكفل  التي  والرامج  اخلطط  و�سع   .5

يف املادة )5( من هذا  عليها  املن�سو�س  االخت�سا�سات  كافة  تنفيذ  �سمان   .6
املر�سوم.

امل��ق��ررة يف  لالعتمادات  للمكتب وفقاً  املالية  امل���وارد  اإن��ف��اق  على  اال���س��راف   .7
امليزانية.

االإج����راءات  وات��خ��اذ  للمكتب  اخلتامي  واحل�����س��اب  ال�سنوية  امل��وازن��ة  اإع���داد   .8
الالزمة العتمادها.

العتمادها. الالزمة  االإجراءات  واتخاذ  للمكتب  التنظيمي  الهيكل  اقرتاح   .9
10. اأي مهام اأخرى يتم تكليفه بها من قبل �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد 

القا�سمي.
بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  من  بقرار  ُيعنّي  تنفيذي  مدير  للمكتب  يكون  كما 
املكتب مبا  �سوؤون  ت�سريف  الرئي�س يف  اأم��ام  م�سوؤواًل  ويكون  القا�سمي،  حممد 
يكفل حتقيق غاياته يف حدود ال�سالحيات املخّولة له، وله على وجه اخل�سو�س 

ما يلي:
1. تنفيذ اخلطط اال�سرتاتيجية للمكتب وتطبيق �سيا�ستها واقرتاح ال�سيا�سات 

املنظمة لذلك.
واالأنظمة  الت�سريعات  وفق  املكتب  يف  العمل  �سري  على  واالإ���س��راف  االإدارة   .2

ال�سارية، واإ�سدار القرارات االإدارية والتعاميم الالزمة ومتابعة تنفيذها.
اأمور  اأي  املكتب مبا يف ذلك  العمل يف  املتعلقة ب�سري  التقارير  كافة  اإع��داد   .3

اإدارية ومالية وت�سغيلية ورفعها للرئي�س.

يتم تكليفه بها من قبل الرئي�س. اأخرى  مهام  اأي   .4
وتتكون املوارد املالية للمكتب مما يلي:

احلكومية. املخ�س�سات   .1
للمكتب نتيجة ملمار�سة اخت�سا�ساته. الذاتية  االإيرادات   .2

اأخرى  م��وارد  اأي  اأو  واخلارجية  الداخلية  والهيئات  املوؤ�س�سات  م�ساهمات   .3
توافق عليها �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي.

بنت حممد  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو  م��ن  ب��ق��رار  ي��ج��وز  اأن  على  امل��ر���س��وم  ون�����س 
التابعة  العمل  وف��رق  املوؤقتة  اأو  الدائمة  اللجان  ت�سكيل  الرئي�س  اأو  القا�سمي 
للمكتب مل�ساعدته يف حتقيق اأهدافه واخت�سا�ساته، وُيحدد الرئي�س مهام ونظام 

عمل تلك اللجان.
ي�ستمر  اأن  2010م، على  ل�سنة  املر�سوم رقم )43(  املر�سوم حمل  ويحل هذا 
اأن  اإىل  التنفيذية ال�سادرة مبوجبه  العمل بكافة االأنظمة واللوائح والقرارات 

تعّدل اأو تلغى مبوجب هذا املر�سوم اأو القرارات ال�سادرة مبوجبه.

حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سومًا اأمييًا ب�ساأن اإعادة تنظيم املكتب 
التنفيذي لل�سيخة جواهر بنت حممد بن �سلطان القا�سمي

•• دبي - وام: 

بتقنيات  املتخ�س�سة  "اإجنازات"  و�سركة  العربي"  ال�سباب  "مركز  وقع 
التحول الرقمي واخلدمات ال�سحابية واالأمن ال�سيراين وبالتزامن مع 
فعاليات اأ�سبوع التقنية "جيتك�س جلوبال 2022" بدبي التي اختتمت 
التكنولوجيا  �سابة يف تخ�س�سات  تفاهم الإع��داد قيادات  موؤخرا، مذكرة 
من  للمتميزين  تدريبية  فر�س  وتوفري  اال�سطناعي  والذكاء  املتقدمة 

اأجل متكينهم من توظيف التكنولوجيا لبناء امل�ستقبل.
وزيرة  املزروعي  فار�س  بن  �سهيل  بنت  �سما  معايل  التفاهم  وقع مذكرة 
ومن�سور  ال��ع��رب��ي،  ال�سباب  م��رك��ز  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�سباب  ل�����س��وؤون  دول���ة 
املن�سوري، رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اإجن��ازات، بح�سور عدد من كوادر 
التجاري  دب��ي  مركز  "جيتك�س" يف  معر�س  يف  وذل��ك  وال�سركة،  امل��رك��ز 

العاملي.
�سابة  عربية  ق��ي��ادات  اإع���داد  على  اجلانبان  يتعاون  االتفاقية  ومبوجب 
وتعّلم  التكنولوجي  واالبتكار  اال�سطناعي  الذكاء  جمال  يف  متخ�س�سة 
االآلة من خالل الرتكيز على تنمية املواهب ال�سابة وتطويرها، وتوفري 
من�سة لتدريب وتطوير ال�سباب العربي يف جماالت التكنولوجيا املتقدمة 
ال�سيراين  واالأم��ن  والرجمة  اال�سطناعي  الذكاء  تطبيقات  وحتديداً 
مع  واللقاءات  العمل  وور���س  اجلل�سات  خ��الل  من  الذكية  والتطبيقات 

اخلراء املخت�سني بالتكنولوجيا.
واأكدت معايل �سما املزروعي اأن جانباً كبرياً من م�ستقبل العمل لل�سباب 
واحلكومات  واملوؤ�س�سات  لالأفراد  وتطبيقاتها  التكنولوجيا  على  �سيقوم 
والدول، وهو ما يتطلب متكينهم باملهارات املتقدمة واخلرات النوعية 

التي متّكنهم من النجاح يف م�ساراتهم املهنية التي يختارونها.

يدعم  مب��ا  لل�سباب  تناف�سية  ف��ر���س  ت��وف��ري  ميكن  اإن���ه  معاليها  وق��ال��ت 
موؤ�س�سات  مع  بالتعاون  م�ستقباًل  واالقت�سادات  املجتمعات  يف  التنمية 
متخ�س�سة يف تطبيقات التكنولوجيا والتدريب اأ�سا�سي بالن�سبة للمواهب 
ال�سابة والكفاءات الواعدة يف هذا املجال، ال �سيما يف االخت�سا�سات التي 
اال�سطناعي  ال��ذك��اء  وتطبيقات  املتقدمة  كالتكنولوجيا  ال�سباب  تهم 

واالقت�ساد الرقمي واملعريف."
من جانبه قال من�سور املن�سوري : " ي�سّرنا تزويد ال�سباب باأهم املهارات 
الرقمية ملواكبة متطلبات امل�ستقبل بالتعاون مع مركز ال�سباب العربي، 
الذي مل يّدخر جهداً يف توفري فر�س التدريب لل�سباب ومتكينهم من 
ال��وزارة وروؤيتها  اإىل دعم جهود  اأه��داف االأجندة الوطنية ونتطلع  دعم 

اال�سرتاتيجية الرامية اإىل متكني ال�سباب " .
رقمية  مب��ه��ارات  ال�سباب  تزويد  امل�ستقبل  وظائف  " تتطلب   : واأ���س��اف 

ال�سيراين  واالأم��ن  اال�سطناعي  الذكاء  بتقنيات  وا�سعة  واإحاطة  قوية 
االقت�ساد  يف  م�ساركتهم  ي��دع��م  مب��ا  ال��ذك��ي��ة،  والتطبيقات  وال��رجم��ة 
الرقمي ويعزز م�ستويات االزده��ار، ون�سعى يف اإجن��ازات اإىل تعزيز جناح 
ودعم  النبيلة  الق�سية  هذه  خلدمة  خراتنا  تكري�س  وي�سّرنا  االإن�سان، 

الدولة يف بناء اقت�ساد وقوى عاملة مزودة باإمكانات رقمية مميزة".
ال�سركات  اإح���دى  مبادلة،  جمموعة  حت��ت  املن�سوية  "اإجنازات"،  وتعد 
الرائدة يف توفري خدمات التكنولوجيا والتحّول الرقمي باملنطقة، حيث 
ت�سطلع بدور حموري يف تطوير االقت�ساد الرقمي. وت�ساهم "اإجنازات" 
االأعمال اخلا�سة  اأه��داف  الرتكيز على حتقيق  ال�سركات من  يف متكني 
النا�سئة،  والتكنولوجيا  ال�سحابية  احل��و���س��ب��ة  ح��ل��ول  ب��ا���س��ت��خ��دام  ب��ه��ا، 
وتوفري من�سات وخدمات رقمية متقدمة، عر تبني نهج ال�سراكات بني 

القطاعني العام واخلا�س.

تعاون بني مركز ال�سباب العربي و»اإجنازات«

من �ملتوقع ح�سور �أكرث من 5000 م�سارك من �مل�ست�سارين و�ملتخ�س�سني �مل�سهورين 

اختيار دبي ل�ست�سافة املوؤمتر الدويل لطب الغدد ال�سماء يف عام 2024
•• عجمان-الفجر:

– عجمان على تعزيز ثقافة  النقل  اإط��ار حر�س هيئة  يف 
اإ�ست�سراف امل�ستقبل �سمن عملها املوؤ�س�سي من خالل ن�سر 
ت�سمن  التي  امل�ساريع  و  امل��ب��ادرات  تبني  و  باأهميته  الوعي 
حتقيقه. نظم يف مركز �سبيد لفح�س و ت�سجيل املركبات 
و  املتعاملني  اإ���س��راك  اإ�ستهدفت  التي  و  )روؤي��ت��ي(  م��ب��ادرة 

املوظفني يف اإ�ست�سراف امل�ستقبل.
حيث ت�سمنت مبادرة )روؤيتي( و�سع املتعاملني و املوظفني 
لروؤيتهم عن خدمات منظمومة النقل و ت�سميمها و اآلية 

تقدميها  من خالل ر�سم روؤيتهم لدولة االإمارات العربية 
املتحدة يف اخلم�سني �سنة القادمة .

التنفيذي  املدير  املطرو�سي  �سقر  احمد  ال�سيد  اأ�ساف  و 
امل�ستقبل  اإ�ست�سراف  اأن  اإىل  التجارية  اخل��دم��ات  ملوؤ�س�سة 
�سرورة ت�سمن االإبتكار و االإ�ستفادة من الفر�س و ت�سخري 

التحديات امل�ستقبلية و توظيفها لالإ�ستفادة منها .
و�سع خطط  �ساهم يف  امل�ستقبل  اإ�ست�سراف  اأن  اإىل  اأ�سار  و 
تقدمي  للموؤ�س�سات احلكومية من خالل  اإ�ستباقية  نهج  و 
ي�سهم يف تعزيز  للمتعاملني تفوق توقعاتهم مما  خدمات 

جودة احلياة .

مبادرة )روؤيتي( ت�ست�سرف امل�ستقبل خلدمات منظومة النقل يف عجمان

دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية   العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

ل�سركة خمازن لال�ستثمار )�س.م.خ(
يت�سرف  جمل�س �د�رة �سركة خمازن لال�ستثمار �س.م.خ بدعوة �ل�سادة �مل�ساهمني حل�سور �جتماع �جلمعية �لعمومية عن طريق ��ستخد�م تقنية 
�حل�سور عن ُبعد )) بنظام �لفيديو كول دون �حل�سور �ل�سخ�سي((  بخا�سية �لتو��سل �ملرئي �للحظي و�لت�سويت �اللكرتوين وذلك فى متام �ل�ساعة 

�لو�حدة ظهر يوم �الأثنني  �ملو�فق تاريخ 14-11-2022  وذلك  للنظر يف جدول �العمال �لتايل  :
1- �ملو�فقة مبوجب قر�ر خا�س على تخفي�س ر��س مال �ل�سركة من 295,000,000 �سهم بقيمة 295,000,000 درهم �إىل 191,750,000 �سهم 

بقيمة 191,750,000 درهم وتعديل �ملادة )6( من �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة �ملتعلقة بر��س �ملال تبعا لذلك

ن�س �ملادة )6( قبل �لتعديل
وت�سعون  مائتني وخم�سة  موزع على )295,000,000(  مليون درهم  وت�سعون  مائتني وخم�سة  �ل�سركة مببلغ )295,000,000(  مال  ر��س  حدد 

مليون �سهم بقيمة ��سمية وقدرها )1( درهم و�حد لل�سهم وجميعها �أ�سهم نقدية.

ن�س �ملادة )6( بعد �لتعديل 
حدد ر��س مال �ل�سركة مببلغ )191,750,000( مائة وو�حد وت�سعون مليون و�سبعمائة وخم�سون �ألف درهم موزع على )191,750,000( مائة 

وو�حد وت�سعون مليون و�سبعمائة وخم�سون �ألف �سهم بقيمة ��سمية وقدرها )1( درهم و�حد لل�سهم وجميعها �أ�سهم نقدية
2- تفوي�س جمل�س �الإد�رة يف تنفيذ قر�ر تخفي�س ر��س �ملال و�لقيام بكافة �الإجر�ء�ت �لالزمة لتعديل �ملادة )6( من �لنظام �الأ�سا�سي وت�سجيل 

ذلك لدى وز�رة �القت�ساد ود�ئرة �لتنمية �القت�سادية وكافة �جلهات �الأخرى �ملعنية.

ورو�بط  �الأعمال  جدول  على  �لت�سويت  رو�بط  باإر�سال  �ستقوم  بدورها  �لتي  �ملالية  لالأور�ق  �أبوظبي  �سوق   / �ل�سادة  �الجتماع  �إد�رة  • �سيتوىل 
�لدخول �إىل �لفيديو كول عرب ر�سائل ن�سية على �لهو�تف �مل�سجلة للم�ساهمني لديهم و�لذي �سيتو�فر على �ملوقع �اللكرتوين لل�سوق وتفعيلها قبل 

�الجتماع.  من  �ساعة   24
��سئلة تتعلق ببنود جدول  , يجوز للم�ساهم �دخال �ية  �لنقال وت�سجيل ح�سوره عن طريق �لر�بط  • يرجى من كل م�ساهم حتديث رقم هاتفه 
�الأعمال خالل يوم �لعمل �ل�سابق النعقاد �الجتماع �أي�سا من خالل �لر�بط �لذي �سيتم �ر�ساله , و�ستتيح �ل�سركة �آلية �لتو��سل �ملرئي و�ل�سوتي 

لالجتماع و�سيقوم �ملجل�س و�ملدقق �خلارجي بالرد على ��ستف�سار�تكم ويتم ت�سجيل وقائع �الجتماع .
عنه  ينيب  �أن  وله  �لكرتونيا  لل�سركة  �لعمومية  �جلمعية  ح�سور  حق   2022-11-14 بتاريخ  �ل�سركة  �أ�سهم  �سجل  فى  م�سجل  م�ساهم  لكل   •
�لتوكيل  منوذج  �أ�سل  على  كتابة  ثابت  خا�س  توكيل  مبوجب  �أعاله  �الجتماع  حل�سور  �ل�سركة  �إد�رة  جمل�س  �أع�ساء  �ل�سادة  غري  من  يختاره  من 
�ملرفق , ويجب �أن ال يكون �لوكيل حائزً� بهذه �ل�سفة على �كرث من )%5( من ر�أ�س مال �ل�سركة فيما عد� �ملمثلني للموؤ�س�سات و�ل�سركات �مل�ساهمة 
samerdaher@ �الإلكرتوين  �لربيد  على  �لتوكيل  �إيد�ع  يتم  �أن  وميكن  قانونا(  عنهم  �لنائبون  وفاقديها  �الأهلية  ناق�س  )وميثل  �ل�سركة  فى 
hotmail.com  قبل يومني على �القل من �لتاريخ �ملحدد لالجتماع وذلك لتدوينه فى �ل�سجالت �خلا�سة فيكون للوكيل �حلق يف �لت�سويت يف 

�جلمعية �لعمومية .
و�ذ�   , �ل�سركة  مال  ر�أ�س  جمموع  من   )%  50( �القل  على  ميثلون  �مل�ساهمني  من  عدد  ح�سره  �ذ�  �سحيحًا  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  • �سيكون 
مل يكمل �لن�ساب �لقانوين لهذ� �الجتماع ف�سوف ينعقد �الجتماع �لثاين على �ل�ساعة �لو�حدة من يوم �الأثنني  �ملو�فق  21-11-2022  بنف�س 

طريقة �النعقاد مبن ح�سر.
�إلغاوؤها �سر�حة من قبل �مل�ساهم باإ�سعار  • تعترب �لتوكيالت �ل�سادرة حل�سور �الجتماع �الول �سحيحة ونافذة الأي �جتماعات الحقة ما مل يتم 

يوجه �ىل �أمني �سجل م�ساهمي �ل�سركة وذلك قبل يومني على �الأقل من موعد �الجتماع �لالحق .
�اللكرتوين  و�لربيد   0569539650 �لهاتف   رقم  على  لل�سركة  �لتنفيذي  �ملدير  ظاهر  �سامر   / �ل�سيد  مع  �لتو��سل  يرجى  �ال�ستعالم   •

  samerdaher@hotmail.com
وتف�سلو� بقبول فائق �الحرت�م و�لتقدير ,,,

�سركة خمازن لال�ستثمار �س م خ 
رئي�س جمل�س �الإد�رة

ادن  ه������اىل   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
ال���������س����وم����ال     ، ا�����س����م����اع����ي����ل 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)p00951989(  رق�����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0507775119

فقدان جواز �سفر
بخ�س  ن�������ور   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ب����اك���������س����ت����ان   ، ب����خ���������س  ق������������ادر 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم 
يرجى   )DM3341702(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
اقرب  او  الباك�ستانية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
كومار  �سينوج   / امل��دع��و  فقد 
ايرامات فا�سو ايرامات ، الهند 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى    )P3695262(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
امل���دع���و / حم��م��د حم�سن  ف��ق��د 
الدين،  اح��م��د حم��م��د ج��ا���س��ي��م 
ب���ن���غ���الدي�������س اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز 
  )EF0215841( سفره رقم�
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه 
بال�سفارة البنغالدي�سية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ان���������س����ه   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
اث���ي���وب���ي���ا   ، ي����ون���������س  ع����م����ر 
 اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم

)EP4757449( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  االثيوبية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

�سلطان  بنت  ب��دور  ال�سيخة  بح�سور 
ال��ق��ا���س��م��ي، رئ��ي�����س��ة االحت�����اد ال���دويل 
للنا�سرين، وممثلني عن جامعة الدول 
النا�سرين  ج��م��ع��ي��ة  ت��ن��ظ��م  ال��ع��رب��ي��ة، 
االإماراتيني واحتاد النا�سرين العرب، 
الدورة ال�ساد�سة من موؤمتر النا�سرين 
العرب، يومي 2، 3 نوفمر املقبل، يف 

مركز اإك�سبو ال�سارقة.
بجامعة  ال��ع��ام  ه��ذا  امل��وؤمت��ر  ويحتفي 
دورته  ���س��رف  ال��ع��رب��ي��ة �سيف  ال����دول 
تعقد  التي  فعالياته  وتقام  اجلديدة، 
ال�41  ال���دورة  فعاليات  م��ع  ال��ت��زام��ن 
ال�سارقة الدويل للكتاب،  من معر�س 
العربي  املحتوى  "�سناعة  �سعار  حتت 

وحتديات ما بعد اجلائحة".
ب�سراكة  يقام  ال��ذي  امل��وؤمت��ر،  ويجمع 
ال�سارقة  "هيئة  م���ع  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وم��ت��ح��دث��اً  يف  ن��ا���س��راً    35 للكتاب"، 
بينهم  يومني،  مدار  على  جل�سات   8
العربية  الكتب  معار�س  عن  ممثلني 
وروؤ�ساء احتادات وجمعيات النا�سرين 
العرب، وخراء وخمت�سني يف جمال 
وال�سناعات  واملحتوى  الن�سر  �سناعة 

االإبداعية.
جتارب  على  ال�سوء  امل��وؤمت��ر  وي�سّلط 
ال��ن��ا���س��ري��ن ال���ع���رب يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
ف��ر���س��ت��ه��ا جائحة  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات 
�سناعة  ع��ل��ى  وخ�����س��و���س��اً  ك����ورون����ا، 
التوريد،  و�سال�سل  والتعليم  الكتاب 
وفر�س ت�سويق الكتاب العربي ما بعد 
الرقمنة  اأث���ر  يناق�س  كما  اجل��ائ��ح��ة، 
الكتاب  ومعار�س  الن�سر،  حقوق  على 

املكتبات  وم�ستقبل  الرقمنة،  زم��ن  يف 
جانب  اإىل  التعبري،  وح��ري��ة  العربية 
العربية  اللغة  واأهمية  املهارات  فجوة 

وتاأثري الكاتب والنا�سر عليها.
واأك����د االأ���س��ت��اذ حم��م��د ر����س���اد، رئي�س 
ال�سارقة  اأن  العرب،  النا�سرين  احت��اد 
حم��ط��ة اأ���س��ا���س��ي��ة ل��ك��ل ن��ا���س��ر عربي 
نظراً الإ�سهامها عر خمتلف جهودها 
ل��ل��ك��ت��اب يف خ��دم��ة �سناعة  ال��داع��م��ة 
ال��ن�����س��ر ع���رب���ي���اً وع���امل���ي���اً، م���ن خالل 
ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  ال������دورات  م��ق��ارب��ة 
لق�سايا  ال���ع���رب  ال��ن��ا���س��ري��ن  مل���وؤمت���ر 
بطرح  �سلة  وذات  جوهرية  وحم���اور 
املعاجلات العملية واملبتكرة للتحديات 
وا�ست�سراف  النا�سرين،  ت��واج��ه  التي 
روح  وتعزيز  ال�سناعة  ه��ذه  م�ستقبل 
املبادرة وتوفري فر�سة لتبادل االأفكار 
اإ�سافة  ال��ن��ا���س��ري��ن،  ب���ني  وال���ت���ج���ارب 
م�سوؤويل  م��ع  التن�سيق  تكثيف  اإىل 
والقائمني  العربية  الكتاب  معار�س 
النا�سرين،  وجمعيات  احت����ادات  على 
وك��ل ه��ذا احل���راك يبلور ك��ل ع��ام من 
ت��ع��زز من  وم��ب��ادرات  ال�سارقة ح��ل��واًل 
وا�ستدامة  ال��ع��رب��ي  ال��ن��ا���س��ر  ح�����س��ور 

�سناعة الكتاب يف املنطقة.
جمعية  رئي�س  ح���امت،  ب��ن  علي  وق���ال 
مدى  "على  االإم��ارات��ي��ني:  النا�سرين 
يومني يتطرق امل�ساركون يف النقا�سات 
واجل��ل�����س��ات احل���واري���ة ل��ل��م��وؤمت��ر اإىل 
عدة ق�سايا، تعك�س بتنوعها و�سمولها 
تواجه  ال����ت����ي  ال���ت���ح���دي���ات  خم���ت���ل���ف 
النا�سر العربي، وتعك�س اأهمية من�سة 
ال��ع��رب كم�ساحة  ال��ن��ا���س��ري��ن  م��وؤمت��ر 
ح�������وار وت����وا�����س����ل م�������س���رتك���ة جتمع 

املعار�س  وم�����س��وؤويل  النا�سرين  ك��ب��ار 
العربية".

واأ���س��اف: "من خ��الل امل��وؤمت��ر ت�سلط 
جمعية النا�سرين االإماراتيني ال�سوء 
وروؤيته  االإم��ارات��ي  الن�سر  قطاع  على 
ن�سر  يف  االب��ت��ك��ار  تبني  على  القائمة 
الكتاب ودعم مبداأ حق جميع االأفراد 
الثقافة  م�������س���ادر  اإىل  ال���و����س���ول  يف 
وامل���ع���رف���ة، وت��ر���س��ي��خ ع�����ادة ال���ق���راءة، 

املعرفة بني  ن�سر  لتتكاتف اجلهود يف 
النا�سرين وخمتلف االأطراف اأ�سحاب 
امل�����س��ل��ح��ة م����ن م���وؤ����س�������س���ات واأف�������راد 

وفعاليات مثل معار�س الكتاب".
ال�ساد�سة  ال����دورة  ب��رن��ام��ج  ويت�سمن 
جل�سات   4 االأول  ي��وم��ه  يف  للموؤمتر 
الن�سر  �سناعة  تنمية  فر�س  تتناول 
الكتاب  ت�����س��وي��ق  م�����س��اح��ة  وت��و���س��ي��ع 
الرقمنة  واأث��ر  اجلائحة،  بعد  العربي 

فجوة  وم��ع��اجل��ة  الن�سر،  ح��ق��وق  على 
املهارات.

اليوم  امل���وؤمت���ر ج��ل�����س��ات��ه يف  وي��خ��ت��ت��م 
ال���ت���داع���ي���ات التي  ال���ث���اين مب��ن��اق�����س��ة 
ك���ورون���ا ع��ل��ى �سناعة  اأزم�����ة  ت��رك��ت��ه��ا 
وتاأثري  اللغة  وواق��ع  والتعليم،  الن�سر 
املعا�سر  ال��ع��رب��ي  وال��ن��ا���س��ر  ال��ك��ات��ب 
اأزمة  واأث��ر  املكتبات  وم�ستقبل  عليها، 

التوريد العاملية على قطاع الن�سر.

•• الذيد-الفجر:

التابع  الو�سطى  باملنطقة  والطالبات  الطلبة  اأم��ور  اأولياء  جمل�س  نظم 
ملجل�س ال�سارقة للتعليم بحكومة ال�سارقة عددا من الزيارات اإىل مدار�س 
الق�سايا  وبحث  الرتبوية  زياراته  اإط��ار  يف  احلكومية  البطائح  منطقة 

التعليمية الرامية اإىل رفع حت�سيل الطلبة.
جاء ذلك خالل زياراته التي قام بها اإىل كل من مدر�سة البطائح احللقة 
الثانية والتعليم الثانوي بنني ومدر�سة البطائح احللقة االأوىل والثانية 
املدر�سي  املجتمع  اأط��راف  بني  للتالحم  تعزيزا  بنات  الثانوي  والتعليم 

ومتا�سيا مع ا�سرتاتيجيات املجل�س بالتوا�سل مع املدار�س.
الطلبة  اأم��ور  اأولياء  املحيان رئي�س جمل�س  را�سد عبد اهلل  بالزيارة  قام 
وهم  املجل�س  اأع�ساء  م��ن  ع��دد  وراف��ق��ه  الو�سطى  باملنطقة  والطالبات 
الكتبي  حلي�س  خ��ادم  وعفراء  املالية  اللجنة  رئي�س  الكعبي  �سامل  �سهيل 
رئي�س جلنة التميز والتطوير املوؤ�س�سي ومهري اخليال الطنيجي رئي�س 
ا�ستقبالهم  يف  كان  حيث  باملجل�س،  الوظيفي  والكادر  الرتبوية  اللجنة 

مديري واإداريي املدر�ستني
خالل الزيارة التقى املجل�س بالطلبة وحثهم على اجلد والن�ساط وحتمل 
ال�سلوكي  والتميز  ال��درا���س��ي،  التفوق  موا�سلة  اإىل  ودع��اه��م  امل�سوؤولية 

واالأخالقي، والعمل على رد اجلميل للوطن، بنيل اأعلى املراتب العلمية. 
التعاون  اأهمية  على  املجل�س  تاأكيد  بالطلبة  ال��رتب��وي  اللقاء  وتخلل 
تفوق  ا�ستمرار  و�سمان  الدرا�سي،  العام  الإجناح  والتكاتف بني اجلميع، 
للوطن  واالنتماء  وال��والء  وامل�سوؤولية،  الوطن  حب  واإك�سابهم  الطلبة، 
وقيادته الر�سيدة. يف نهاية الزيارة �سارك الطلبة باإلقاء الق�سائد اأمام 
لل�سعر  خا�سة  فعالية  تنظيم  املجل�س  اعتمد  اأن  بعد  وذل��ك  احل�سور 
البطائح  مدر�سة  م��ع  بالتعاون  ال�سعر  ت��ذوق  على  الطلبة  ح��ث  بهدف 
احللقة االأوىل والثانية والتعليم الثانوي بنات وجرى يف نهاية الفعالية 

تكرمني الطلبة املتميزين يف اإلقاء ال�سعر.

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات باملنطقة الو�سطى 
ينظم زيارة تربية ملدار�س منطقة البطائح ويلتقي الطلبة 

جتمع 35  نا�سرً� وخبريً� ملناق�سة تطوير �سناعة �لن�سر

ال�سارقة ت�ست�سيف الدورة 6 من موؤمتر النا�سرين العرب وحتتفي بجامعة الدول العربية �سيف �سرف 

•• اأبوظبي-الفجر:

لدائرة  التابع  – اإي����واء،  االإن�سانية  وال��رع��اي��ة  ل��الإي��واء  اأب��وظ��ب��ي  مركز  اجتمع 
»جورجتاون«،  املبكرة وجامعة  للطفولة  اأبوظبي  املجتمع، مبمثلي هيئة  تنمية 
اإحدى اأبرز املوؤ�س�سات العاملية يف جمال علوم ودرا�سات تنمية الطفولة، للتعريف 
ب�سالحياته ودوره يف حماية ورعاية فئة االأطفال املعّر�سني للعنف واالإي��ذاء و 

بحث اأطر التعاون امل�سرتك يف امل�ستقبل.

وا�ستعر�س املركز خدماته واأحدث اآليات ونظم حماية الطفل لديه والتدريبات 
يف  يعمل  التي  وال�سيا�سات  والت�سريعات  املجال  هذا  يف  لالخت�سا�سيني  املتاحة 

اإطارها، والقنوات املتاحة ال�ستقبال احلاالت ومن اأهمها املن�سات الرقمية.
واأكد املركز حر�سه على وقاية الطفل من خالل التدخل املبكر يف حالة االأطفال 
املعّر�سني خلطر العنف، وتقدمي خدمات الرعاية والتاأهيل، والرعاية الالحقة. 
واملدر�سة  البيت  يف  طفل  لكل  �ساماًل  تقييًما  الالحقة  الرعاية  برامج  وت�سمل 

ومتابعة الظروف املحيطة به.

وناق�س االجتماع جملة من املوا�سيع والتحديات املتعلقة بحماية الطفل، وبحث 
اأن حت�ّسن م�ستوى اخلدمات املقدمة ودرا�سة  �ساأنها  التي من  املمار�سات  اأف�سل 
التحديات القائمة وكيفية اال�ستفادة من دور ال�سركاء يف تخطيها وطرح احللول 
املنا�سبة. واأجرى امل�ساركون عقب االجتماع جولة ميدانية يف دار اإيواء االأطفال 
اإي��واء، لالطالع على املرافق والتجهيزات املتاحة فيه لتوفري بيئة  التابع ملركز 
الرعاية  بينما يخ�سعون لرامج  االإي��واء  واآمنة لالأطفال خالل فرتة  مريحة 

ال�ساملة، وذلك ل�سمان مطابقتها الأف�سل املعايري العاملية.

ويقدم املركز خدمات متكاملة جلميع الفئات املعّر�سة للعنف واالإيذاء يف اإمارة 
واالإحالة،  االإب����الغ،  اخل��دم��ات:  وتت�سمن  الطفل.  فئة  اأهمها  وم��ن  اأب��وظ��ب��ي، 
واجلماعي،  ال��ف��ردي  النف�سي  وال��دع��م  االجتماعي،  والتاأهيل  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
وتوفري  االأ�سرية،  اال�ست�سارات  جل�سات  وعقد  القانوين،  والدعم  واال�ست�سارات 
واإعداد  االأم��ر،  تطلب  اإذا  والفورية  االأ�سا�سية  االحتياجات  يلبي  موؤقت  م��اأوى 
واالإي��ذاء واالجتار  العنف  واال�ستبيانات حول  والبحوث  الدرا�سات  وامل�ساركة يف 

بالب�سر، وتقدمي م�ساهمات املجتمع واملوؤ�س�سات للحاالت واإدارتها.

•• دبي-الفجر:

زار معايل املهند�س حمد م�سعوين، 
وزير الداخلية يف جمهورية تنزانيا 
االحتادية، القيادة العامة ل�سرطة 
دب����ي، وك����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال��ه، معايل 
ال��ف��ري��ق ع��ب��د اهلل خ��ل��ي��ف��ة امل����ري، 
واللواء  دبي،  ل�سرطة  العام  القائد 
م�ساعد  ال��غ��ي��ث��ي،  ع��ل��ي  اهلل  ع��ب��د 
العمليات،  ل�����س��وؤون  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
وال����ل����واء ���س��ي��ف م��ه��ري امل����زروع����ي، 
مدير االإدارة العامة للمرور، وعدد 

من ال�سباط.

تعزيز �لتعاون
خالل  امل��ري  الفريق  معايل  واأك���د 
العامة  ال���ق���ي���ادة  ح���ر����س  ال���ل���ق���اء، 

ل�سرطة دبي، على تعزيز عالقاتها 
و�سراكاتها الدولية، وتبادل املعارف 
التطبيقات  واأف�������س���ل  واخل������رات 
املجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  ال�����س��رط��ي��ة 

ال�سرطية واالأمنية.
التعاون  تعزيز  �سبل  اللقاء  وبحث 
االأمنية  املجاالت  بني اجلانبني يف 
بهذه  االرت��ق��اء  و�سبل  وال�سرطية 

العالقات وتطويرها.

مركز �لقيادة و�ل�سيطرة
الداخلية  وزي���ر  زار  ال��ل��ق��اء،  وب��ع��د 
القيادة  م���رك���ز  اإدارة  ال���ت���ن���زاين 
العامة  االإدارة  يف  وال�������س���ي���ط���رة 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات، اط���ل���ع خ���الل���ه���ا على 
منظومة العمل يف االإدارة واأحدث 
اخل���دم���ات وامل����ب����ادرات ال��ت��ي تعزز 

االأم�����ن واالأم������ان يف االإم�������ارة، اإىل 
جانب اطالعه على اأبرز جتهيزات 
امل��رك��ز واالإ���س��اف��ات احل��دي��ث��ة فيه 
االأبعاد  ث��الث��ي��ة  "اخلريطة  م��ث��ل 
الدوريات"  ومراقبة  اإدارة  ونظام 
وت���وزي���ع���ه���ا ع���ل���ى اأر���������س ال����واق����ع 
مب��ا ي��ح��ق��ق ه���دف ���س��رط��ة دب���ي يف 
للبالغات  ال�����س��ري��ع��ة  اال���س��ت��ج��اب��ة 
والتقنيات  اال���س��ت��غ��اث��ة  ون������داءات 
تدعم  ال��ت��ي  وال��و���س��ائ��ل  واالأدوات 
للبالغات  ال�����س��ري��ع��ة  اال���س��ت��ج��اب��ة 

واملكاملات يف اأي وقت.

�سبط �أمن �لطريق
م�سعوين  ح��م��د  م���ع���ايل  زار  ك��م��ا 
تعرف  ل���ل���م���رور،  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
التي  اخل��دم��ات  اأه��م  على  خاللها 

دب�����ي يف جمال  ����س���رط���ة  ت��ق��دم��ه��ا 
�سبط اأم���ن ال��ط��ري��ق، ودوره�����ا يف 
من  الوفيات  ح��وادث  ن�سبة  تقليل 
خالل تنظيمها للرامج التوعوية 
والت�سديد يف االإجراءات ال�سبطية، 
وكذلك املبادرات املجتمعية املقدمة 
مل�ستخدمي الطريق، باالإ�سافة اإىل 
امل��ه��ام وال��واج��ب��ات ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
للمرور يف احلفاظ  العامة  االإدارة 
على اأمن الطريق، عر اإمكانياتها 
الكفاءة  ذات  امل���وؤه���ل���ة  ال��ب�����س��ري��ة 
والتقنيات  والتجهيزات  العالية، 

احلديثة التي متتلكها.

�إد�رة حركة �ل�سري
ك��م��ا اط��ل��ع خ���الل زي��ارت��ه ل����الإدارة 
اأنظمة  ع���ل���ى  ل����ل����م����رور،  ال���ع���ام���ة 

حركة  اإدارة  يف  ال��ذك��ي��ة  ال�����س��ب��ط 
ال�����س��ري، وال�����دورات وور�����س العمل 
واملتعلقة  االإدارة،  تنظمها  ال��ت��ي 
مل�ستخدمي  امل���روري���ة  ب��ال�����س��الم��ة 
الطريق، وم�سوؤويل حرا�س االأمن، 
وكذلك االآليات واملعدات واالأجهزة 
تخطيط  يف  امل�ستخدمة  التقنية 
امل��روري��ة وطريقة جمع  احل���وادث 
االأدل��ة واإع��ادة بناء تلك احلوادث، 
بهدف الك�سف عن اأ�سباب وقوعها، 
احلمالت  ب��رام��ج  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
االإدارة  ت���ق���وم  ال���ت���ي  واالأن�������س���ط���ة 
عليها،  ب��االإ���س��راف  للمرور  العامة 
الوعي  ن�����س��ر  جم�����ال  يف  ودوره��������ا 
املرورية بني م�ستخدمي  والثقافة 

الطريق.
معايل  ع���ر  ال�����زي�����ارة،  خ���ت���ام  ويف 

امل���ه���ن���د����س ح���م���د م�������س���ع���وين عن 
اإع��ج��اب��ه ال��ك��ب��ري مب��ا ���س��اه��ده من 
العمل  جم��ال  يف  متطور  م�ستوى 
ال�سرطي واالأمني بالقيادة العامة 
م��ن متيز  مل�سه  وم��ا  دب���ي،  ل�سرطة 
م�سيداً  العمل،  يف  كبرية  وحرفية 

ب��ك��ف��اءة ف���رق ال��ع��م��ل ل���دى �سرطة 
م��ا هو  لكل  وم��دى مواكبتها  دب��ي 
التكنولوجيا  جم�����ال  يف  ج���دي���د 
خدمة  يف  �سخرتها  التي  احلديثة 
و�سالمة  املجتمع  واأم���ن  االإن�����س��ان 

املواطنني واملقيمني والزوار.

من جانبه عر معايل الفريق عبد 
اهلل خليفة املري، عن �سعادته بهذه 
ق��ام بها معايل وزير  التي  ال��زي��ارة 
تنزانيا  ج��م��ه��وري��ة  يف  ال��داخ��ل��ي��ة 
االحتادية اىل مقر القيادة العامة 

ل�سرطة دبي.

��ستعر�س �لتجهيز�ت �ملتوفرة لالأطفال يف د�ر �الإيو�ء

 اإيواء يعقد جل�سة تبادل معريف مع اأبوظبي للطفولة املبكرة وجورجتاون

وزير الداخلية يف جمهورية تنزانيا الحتادية يزور �سرطة دبي

•• ال�شارقة-وام:

قدم �سمو ال�سيخ �سلطان بن اأحمد بن �سلطان القا�سمي 
وف��اة علي  ال��ع��زاء يف  واج��ب  اأم�س  ال�سارقة  نائب حاكم 

مو�سى النقبي وذلك مبجل�س العزاء يف ال�سارقة. 
الفقيد،  وذوي  الأ�سرة  تعازيه  �سادق  �سموه عن  واأع��رب 
داعياً املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�سع رحمته واأن ي�سكنه 

ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سر وال�سلوان. 

•• اأبوظبي -وام:

النووية  للرقابة  االحت��ادي��ة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  اطلع 
بالدولة، خالل اجتماعه على اآخر التطورات يف الوحدات 
االأربع ملحطة براكة للطاقة النووية، اإذ تعمل الوحدتان 
االأوىل والثانية ب�سكل جتاري فيما حققت الوحدة الثالثة 
مرحلة احلرجية اأو ما يعرف بالت�سغيل املبدئي حيث مت 

تو�سيلها موؤخراً ب�سبكة الكهرباء.
ت�سغيل  واأم���ان  اأم��ن  �سمان  اأهمية  االإدارة  جمل�س  واأك���د 

حمطة براكة للطاقة النووية.

معدلة  ن�سخة  اإ����س���دار  ع��ل��ى  االإدارة  جمل�س  واف���ق  ك��م��ا 
يف  ال��ن��ووي  ل��الأم��ان  واالإدارة  ب��ال��ق��ي��ادة  املعنية  ل��الئ��ح��ة 
الفنية  ب��اخل��دم��ات  املعنية  وال��الئ��ح��ة  ال��ن��ووي��ة  امل��ن�����س��اآت 
التنفيذ  الالئحتان حيز  اال�سعاع. و�ستدخل  للوقاية من 
املجل�س على  وواف��ق  الر�سمية.  ن�سرهما يف اجلريدة  بعد 
الفرن�سي  ال��وط��ن��ي  وامل��ع��ه��د  الهيئة  ب��ني  اتفاقية  توقيع 
التعليم  جم���االت  يف  للتعاون  والتقنية  ال��ن��ووي��ة  للعلوم 
والتدريب يف املفاعالت النووية والوقود واملواد النووية. 
القدرات  بناء  اأهمية  على  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  و�سدد 

االإماراتية يف هذا املجال الهام.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يقدم واجب 
العزاء يف وفاة علي مو�سى النقبي 

الرقابة النووية ت�ستعر�س م�ستجدات حمطة 
براكة .. وتوافق على اتفاقيات دولية
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اأخبـار الإمـارات

•• ليوا – الظفرة-الفجر:

تعر�س  دول���ي���ة  م��ن�����س��ة   27 ت��ب��اه��ت 
ليوا  وم����زاد  م��ه��رج��ان  يف  منتجاتها 
للتمور �سمن القرية العاملية للتمور، 
باأجود اأنواع التمور وم�ستقاتها والتي 
ت�ستعر�س وتراهن على اجلودة العالية 
للتمور املعرو�سة من اأجل فتح اأ�سواق 
عاملية ج��دي��دة ���س��واء داخ��ل االإم���ارات 
فيما  العامل،  دول  كافة  اأو  املنطقة  اأو 
املهرجان  وم�سابقات  فعاليات  ت�ستمر 
اجل��اري يف مدينة  اأكتوبر   24 لغاية 
ليوا بالظفرة حتت رعاية �سمو ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان، ممثل  اآل  ب���ن زاي����د  ح���م���دان 
بتنظيم  الظفرة،  منطقة  يف  احل��اك��م 
والرامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة 

الثقافية والرتاثية باأبوظبي.
دول  م������ن  ال�����ع�����ار������س�����ون  وت�������ب�������ارى 
ج����م����ه����وري����ة م�سر  م�������ن   خم���ت���ل���ف���ة 
اململكة  ال�سودان،  جمهورية  العربية، 
املغربية،  اململكة  الها�سمية،  االأردن��ي��ة 
املوريتانية،  االإ�سالمية  اجلمهورية 
بنغالدي�س،  ك��ن��دا،  بريطانيا،  الهند، 
التعريف  يف  وغريها  ولبنان  امل��غ��رب، 
ا�ستخدام  وط��رق  منتجاتهم  مبيزات 
اأخ����رى م�ساعدة  ���س��ن��اع��ات  ال��ت��م��ر يف 
التعاون  ف���ر����س  ب��ح��ث  اإىل  اإ����س���اف���ة 

واإقامة �سراكة دولية. 
عبدالفتاح  اأ���س��ام��ة  ق���ال  ناحيته  م��ن 
ال�سروق  م�سنع  يف  ال��ت��ط��وي��ر  م��دي��ر 
العربية  م�سر  جمهورية  يف  للتمور 
اإن مهرجان ومزاد ليوا للتمور ير�سخ 
اأب���وظ���ب���ي كالعب  م��ك��ان��ة ال��ع��ا���س��م��ة 
اأ�سا�سي يف قطاع التمور على م�ستوى 
ال�سرق االأو�سط والعامل، ال�سيما واأن 
التوا�سل  ان�سيابية  يحقق  املهرجان 
ب���ني م��ن��ت��ج��ي وم�����س��ن��ع��ي ال���ت���م���ور يف 
املنطقة مع كبار التجار وامل�ستثمرين 
ي�����س��اه��م يف تعزيز  ال���ع���امل مب���ا  ح���ول 
العربي  امل�ستوى  على  الغذائي  االأمن 

والدويل.
واأ�ساف عبدالفتاح اإن م�سنع ال�سروق 
متخ�س�س يف ت�سنيع م�ستقات التمور 
ت�سدر  والتي  القهوة  ومت��ور  ال�سوداء 
اإنه  م�سيفاً  االأم��ري��ك��ي��ة،  ال�سوق  اإىل 
يتم عقد �سراكات والبحث عن وكالء 
وع����م����الء ج�����دد يف دول������ة االإم��������ارات 
للم�ساركات  ن��ظ��راً  وال��ع��امل  واملنطقة 
العاملية التي جتمعها قرية التمور يف 

املهرجان.
وقالت �سرف اأحمد مالكة �سركة طيبة 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  للتمور 
املنورة  املدينة  يف  الكائنة  ال�سركة  اإن 
عجمان  اإم���ارة  يف  لها  ف��رع��اً  افتتحت 
لالإقبال  ن��ظ��راً  ���س��ن��وات   4 نحو  منذ 
املتنامي على منتجاتها، الفتة اإىل اأن 
املهرجان ي�سخر كافة اإمكاناته ليكون 
ملتقى للمهتمني يف التمور يف العامل 

�سواء منتجني اأو ُم�سنعني اأو جتار.
ال�سركة  اأن  اأح�����م�����د  واأو������س�����ح�����ت 
رائعة  امل��دي��ن��ة  ع��ج��وة  يف  تتخ�س�س 
ع�����س��وي حا�سل  منتج  وه���و  ال�����س��ه��رة 
على ���س��ه��ادات اع���رتاف وم��ن ث��م فاإن 
امل�ساركة يف املهرجان تفتح لنا قنوات 
ت�سويق جديدة واإقامة �سراكات دولية 

للت�سويق ملنتجاتنا.
من ناحيته راأى يا�سر الغاليل مالك 
اململكة  يف  ل��ل��ت��م��ور  ال���غ���اليل  ���س��رك��ة 
املهرجان  اأن  ال��ه��ا���س��م��ي��ة،  االأردن����ي����ة 
يعتر فر�سة مواتية لعر�س منتجات 
مزارعه من متر املجدول اإ�سافة اإىل 
منتجات  على  للتعرف  من�سة  ك��ون��ه 
الطرق  والتعرف على  العاملية  امل��زارع 
ال�سجرة  ورع���اي���ة  ل�����س��ون  احل��دي��ث��ة 

املباركة.
وقال حممد عي�ساوي مدير الت�سويق 
فل�سطني،  م����ن  الم���ي���ك���و  ����س���رك���ة  يف 
اإن ال��ت��واج��د و���س��ط ه���ذا ال��زخ��م من  
وم�سدري  ملنتجي  الدولية  امل�ساركات 
فر�سة  ي����وف����ر  ال���ت���م���ور  وم�������س���ن���ع���ي 
االإط�����������الع  ع���ل���ى جت�������ارب وخ������رات 
العامل  دول  ك���اف���ة  م����ن  امل��خ��ت�����س��ني 

واال�ستفادة منها.
 

م�سابقات  يف  �لفائزين  تتويج 
ليو�  ونخبة  �ل�سكري  م��ز�ي��ن��ة 

للتمور وتغليف �لتمور
ملهرجان  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت���وج���ت 
وم������زاد ل���ي���وا ل��ل��ت��م��ور ال���ف���ائ���زي���ن يف 
املفتوح  ال�����س��ك��ري  م�����س��اب��ق��ات م��زاي��ن��ة 
التعاون  جمل�س  ودول  الدولة  الأبناء 
ليوا  ن��خ��ب��ة  وم�����س��اب��ق��ة  اخل���ل���ي���ج���ي، 

التمور،  تغليف  وم�����س��اب��ق��ة  ل��ل��ت��م��ور، 
بح�سور عبيد خلفان املزروعي مدير 
جلنة  وامل�������س���اري���ع  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اإدارة 
الثقافية  والرامج  املهرجانات  اإدارة 
مبارك  و�سعادة  باأبوظبي،  والرتاثية 
علي الق�سيلي املن�سوري مدير مزاينة 
التمور، وعبداهلل بطي القبي�سى مدير 

اإدارة الفعاليات واالت�سال باللجنة.
ال�سكري،  النتائج يف مزاينة  واأ�سفرت 
جمل�س  ودول  ال��دول��ة  الأب��ن��اء  املفتوح 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، ع���ن ف���وز خالد 
باملركز  ال���ع���ب���ي���د  ع���ل���ي  ال�������س���ل���ي���م���ان 
فهد  نا�سر  الثاين  املركز  ويف  االأول، 
الثالث  امل���رك���ز  ويف  امل��ج��م��اج،  ن��ا���س��ر 
املركز  ويف  العريني،  �سليمان  يو�سف 
يعروف  اأح��م��د  حممد  �سالح  الثالث 

املن�سوري.
جاء  للتمور  ليوا  نخبة  م�سابقة  ويف 
حممد  �سعيد  �سلطان  االأول  باملركز 
���س��ل��ط��ان ال���ع���ري���اين م���ن ال���ع���ني، ويف 
ال���ث���اين ورث�����ة ع��ي�����س��ى فار�س  امل���رك���ز 
املركز  ويف  ليوا،  من  امل��زروع��ي  �سعيد 
العرياين  م��ب��ارك  ورث���ة علي  ال��ث��ال��ث 
م��ن ال��ع��ني، ويف امل��رك��ز ال��راب��ع حميد 
من  العرياين  �سلطان  حممد  �سعيد 
امل��رك��ز اخل��ام�����س مبارك  ال��ع��ني، ويف 

جمعة مبارك �سلهوم القبي�سي.

ويف م�سابقة تغليف التمور فئة ال�سادة 
�سلطان  م��رمي  االأول  امل��رك��ز  ح�سدت 
املركز  اأب��وظ��ب��ي، ويف  م��ن  ال��ع��ري��اين 
ال���ث���اين ج����اءت واح����ة خ��ن��ور للتمور 
املحلية، ويف املركز الثالث عبيد �سعيد 
ن�سيب خمي�س املزروعي من اأبوظبي، 
�سلطان  ع��اي�����س��ة  ال���راب���ع  امل���رك���ز  ويف 
م����ب����ارك ال����ع����ري����اين م����ن اأب���وظ���ب���ي، 
خ���ال���د حممد  اخل���ام�������س  امل���رك���ز  ويف 

املزروعي.
 

مز�د  يف  بيعت  �لتمور  من  طن   5
�لتمور خالل يومني

ب��ل��غ��ت ح�����س��ي��ل��ة م�������زادات ال���ت���م���ور يف 
مهرجان ومزاد ليوا للتمور اأكرث من 
5 طن من التمور القادمة من مزارع 
دول��ة االإم���ارات وم��ن اإن��ت��اج ه��ذا العام 
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����س���ن���دوق م����ن ال���ت���م���ور االإم����ارات����ي����ة 
من  كبرية  م�ساركات  و�سط  الفاخرة، 

املتناف�سني.
املهرجان  خ��الل  التمور  م���زاد  وي��ق��ام 
ب�����س��ك��ل ي���وم���ي، ب���واق���ع 10 م�����زادات، 
اإىل  االأح���ب  امل���زاد احل���دث  اإذ يعتر  
قلب ع�ساق التمور من جميع اأقطاب 
التمور  اإب�����راز  اإىل  وي���ه���دف  ال���ع���امل، 
االإم���ارات���ي���ة وج��ودت��ه��ا ل��ك��اف��ة ال����زوار 

اأنواع  واأف��خ��ر  اأج��ود  باقتناء  املهتمني 
التمور.

�سركة �لفوعة حتتفي بالتمور يف 
�ملهرجان

ال��ف��وع��ة يف مهرجان  ���س��رك��ة  ت�����س��ارك 
املبا�سر  الرتباطه  للتمور  ليوا  وم��زاد 
وللتعريف  وال��ت��م��ور،  النخيل  بقطاع 
بالرتاث وتوثيقه وتقدميه لالأجيال 
على  ال�����س��وء  ت�سليط  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
عا�س  التي  االقت�سادية  ال��رثوة  ه��ذه 
ع��ل��ي��ه��ا اأج����دادن����ا م��ن��ذ ال���ق���دم، حيث 
هذا  تطوير  الوطنية  ال�سركة  تتوىل 

القطاع احليوي الواعد بالدولة.
الق�سيلي  غ��امن  حممد  �سعادة  واأك���د 
التنفيذي  الرئي�س  نائب  املن�سوري، 
ل�سركة الفوعة، اأن الفوعة �ساهمت يف 
اأهداف وروؤية الدولة الرامية للتنويع 
االقت�سادي من خالل ت�سدرها قائمة 
وامل�سدرة  امل��ن��ت��ج��ة  ال�����س��رك��ات  ك���رى 
موؤكداً  ال��ع��امل،  م�ستوى  على  للتمور 
اأن التمور امل�ستلمة من املزارعني عر 
الدولة  اإمارات  كافة  8 مراكز تغطي 
ت��ع��ت��ر اإن����ت����اج����اً حم���ل���ي���اً م����ن م�����زارع 
اأنحاء  خمتلف  يف  املنت�سرة  املواطنني 
الدولة، ليتم تعبئة التمور وت�سنيعها 
التمور  ب���اأن  علماً  ال�سركة،  مب�سانع 

اأكرث  يف  تتواجد  الفاخرة  االإماراتية 
م��ن 45 دول���ة ح���ول ال��ع��امل، ك��م��ا اأن 
ع�سوية  مزرعة  اأك��ر  متلك  ال�سركة 

يف العامل.
ت�سع  الفوعة  اأن  املن�سوري  واأو���س��ح 
اأه��م االأول��وي��ات فهم  املزارعني �سمن 
لنجاح  ال��رئ��ي�����س  امل���ح���ور  ي���ع���ت���رون 
قطاع النخيل والتمور، حيث حتر�س 
املزارعني  ب��ي��د  االأخ�����ذ  ع��ل��ى  ال��ف��وع��ة 
خالل  من  متورهم  بجودة  لالرتقاء 
الزراعية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ب��اأه��م  ال��ت��وع��ي��ة 
واأف�سل املمار�سات ال�سحيحة يف جمال 
باالإ�سافة  النخيل،  باأ�سجار  العناية 
االأ�سناف  زراع��ة  على  ت�سجيعهم  اإىل 
ذات القيمة العالية واملرغوبة جتارياً، 
املزارع  دخ��ل  حت�سني  على  يعمل  مم��ا 
التجارية  العوائد  ا�ستدامة  وي�سمن 
ل���دي���ه ب�����س��ك��ل خ����ا�����س، وي���ع���م���ل على 
التناف�سية  ال��ق��درة  وحت�سني  تطوير 
املحلي  امل�ستوى  االإم��ارات على  لتمور 

والدويل ب�سكل عام.
املهرجان  اأن  اإىل  امل��ن�����س��وري  ول��ف��ت 
جلميع  وملتقى  هامة  من�سة  ي�سكل 
املهتمني واملخت�سني بالتمور والنخيل 
من  املباركة  النخلة  �سجرة  حتمله  ملا 
حيث  عظيمة  وف��وائ��د  �سامية  مكانة 
يتناف�س املزارعون لتقدمي كل ما هو 

ج��دي��د ومم��ي��ز وذا ج���ودة ع��ال��ي��ة من 
التمور، م�سيداً  بدور هذه الفعاليات 
املتعلقة بالنخيل وتاأثرياته يف جمتمع 
دول��ة االإم���ارات يف تعزيز الروابط ما 
بني حا�سر الدولة وموروثها ال�سعبي 
وذلك من خالل هذا املهرجان املميز 
مثل  اإىل  اجل��م��ي��ع  ي�ستقطب  ال����ذي 
تعرف  التي  الثقافية  الفعاليات  هذه 

بالعادات والتقاليد االأ�سيلة.
واأو�سح املن�سوري اأن الفوعة حتر�س 
التي متتاز  املنتجات  على طرح  دائماً 
بالتنوع واالبتكار باالإ�سافة اإىل اإر�ساء 
مع  تتما�سى  التي  امل�ستهلكني  اأذواق 
العالمات  كافة  وت��اأت��ي  احتياجاتهم، 
وعبوات  م��ب��ت��ك��ر  ب��ط��اب��ع  ال���ت���ج���اري���ة 
الطاقة  اأن  م���وؤك���داً  راق���ي���ة،  ج���دي���دة 
الفوعة تبلغ نحو  الت�سنيعية ل�سركة 

�سنويا. طن  األف    260
 

الإبر�ز  ..نافذة  "�لغدير"  جناح 
جهود 240 حرفية �إمار�تية

للتمور  ليوا  وم��زاد  مهرجان  حر�س 
عر  الثقايف،  باملوروث  التعريف  على 
اأم����ام م�ساريع  م��ن�����س��ات ع��ر���س  ف��ت��ح 
واملوؤ�س�سات  املنتجة  االإماراتية  االأ�سر 
الداعمة لها، من اأجل التعريف بدور 
هذه املوؤ�س�سات ومبادراتها الوطنية يف 

دعم اأ�سحاب هذه امل�ساريع لال�ستمرار 
والتطوير.

وم���ن ب���ني امل����ب����ادرات ال��داع��م��ة لهذه 
للحرف  ال���غ���دي���ر  م�������س���روع  االأ������س�����ر، 
االإماراتية، اأحد م�ساريع هيئة الهالل 
تعتر  ال���ت���ي  االإم�������ارات�������ي،  االأح����م����ر 
لتمكني  االإم����ارات  يف  موؤ�س�سة  اأ�سمل 
امل���ح���دود من  ال���دخ���ل  ذوات  ال��ن�����س��اء 
ما  امل�ستدامة، وتوفري  خالل احلرف 
منتجات  ل�سنع  دع���م  م��ن  يحتاجنه 
بطابع اإماراتي خال�س، حيث يتجاوز 
240 حرفية  املوؤ�س�سة  عدد حرفيات 
متفاوتة  ب��اأع��م��ار  وم��ق��ي��م��ة  م��واط��ن��ة 
اأن��ح��اء االإم����ارات، ي�سنعن  م��ن جميع 
م���ن���ت���ج���ات م���ت���ن���وع���ة م���ث���ل ال�������س���دو 
والقرطا�سية  املنزل  وزينة  واخلو�س 

والهدايا.
م�سروع  مدير  املحريبي  هند  وقالت 
من  ي����ه����دف  امل���������س����روع  اإن  ال���غ���دي���ر 
اإيجاد  اإىل  امل���ه���رج���ان  يف  م�����س��ارك��ت��ه 
منتجات  ل��ع��ر���س  ج���دي���دة  م��ن�����س��ات 
بخدمات  ال���زوار  وتعريف  احلرفيات 
امل��وؤ���س�����س��ة، ومم��ار���س��ة ب��ع�����س احلرف 
اأمام  مبا�سرة  االإم��ارات��ي��ة  التقليدية 
اأب��دى اإعجاباً  اجلمهور، ال��ذي ب��دوره 
ومتكنهن  احلرفيات  مب��ه��ارات  كبرياً 
القدمية  ت��ل��ك احل�����رف  اأ�����س����رار  م���ن 
اإحيائها وتعريف  يعملن على  الالتي 
املوروث  ونقل  بها،  اجلديدة  االأجيال 
اإىل  احل���رف  تلك  يف  املتمثل  ال��ث��ق��ايف 

اجليل اجلديد.
املتميز  مل��وق��ع��ه  امل��ح��ريب��ي  واأ����س���اف���ت 
للمهرجان،  ال��رئ��ي�����س��ة  ال��ب��واب��ة  ع��ن��د 
يجذب جناح م�سروع الغدير للحرف 
االإماراتية الكثري من الزوار متعددي 
ال��ث��ق��اف��ات وااله���ت���م���ام���ات م���ن كافة 
ي��ب��دون جتاوباً  اجل��ن�����س��ي��ات، وال��ذي��ن 
احلرف  على  للتعرف  ك��ب��رياً  و�سغفاً 
متار�سها  التي  االإم��ارات��ي��ة،  الرتاثية 
احلرفيات يف اجلناح ب�سكل مبا�سر كل 

يوم طوال فرتة املهرجان.
ل�سمان  اأن���ه  اإىل  امل��ح��ريب��ي  واأ����س���ارت 
امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى امل��������وروث ال���رتاث���ي 
القدمية  التقليدية  احل��رف  وو�سول 
امل�سروع  يتيح  القادمة،  االأج��ي��ال  اإىل 
الراغبني  جل��م��ي��ع  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 
واملهتمني بهذه احلرف، خ�سو�ساً فئة 
املهني  التدريب  عر  وذل��ك  ال�سباب، 
باحلرف  وامل��ع��رف��ة  امل��ه��ارات  لتطوير 
ور�س  خالل  من  الرتاثية  االإماراتية 

عمل تعليمية
حرفيات  ي�����س��م  اجل���ن���اح  اأن  وب��ي��ن��ت 
ميار�سن العديد من احلرف الرتاثية 
ال�سدو،  م���ث���ل:  ل��ل��ج��م��ي��ع  امل���ع���روف���ة 
الراقع  وق��ر���س  واخل��و���س،  والتلي، 
باأ�سرارها  ال����زوار  وت��ع��ري��ف  وال��غ��زل، 
امل�ستخدمة يف منتجات  وامل��واد اخل��ام 
ك���ل ح���رف���ة، وك��ي��ف ط����ّوع االإم���ارات���ي 
القدمي كل ما كانت جتود به الطبيعة 
ل�سناعة الكثري من القطع التي كانت 
م��ن��اح��ي احلياة  ت�����س��ت��خ��دم يف ج��م��ي��ع 
القدمية، باالإ�سافة اإىل تعريف الزوار 
ودخول  احل��رف  ه��ذه  تطور  مبراحل 
منتجاتها  م��ك��ون��ات  يف  امل�����واد  ب��ع�����س 

لتتما�سى مع روح الع�سر احلديث.

�لقرية �لعاملية للتمور.. 27 منفذً� لعر�س منتجات �لتمور حول �لعامل

تتويج الفائزين يف م�سابقات مزاينة ال�سكري ونخبة ليوا للتمور وتغليف التمور

••  دبي - د.حممود علياء

للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  ا�ستقبل 
فران�سوا  ال�����س��ي��د  ب���دب���ي،  وال�������رتاث 
اأورت���ال���و م��اج��ن��ي، ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة لندن 
هدفت  حيث  بريطانيا،  يف  ل��الأع��م��ال 
املركز ودوره  اإىل  التعرف  اإىل  الزيارة 
االإن�ساين،  ال����رتاث  ح��ف��ظ  يف  ال��رائ��د 
باالإ�سافة اإىل اخلدمات التي يقدمها 

للباحثني والدار�سني. 
فران�سوا  ال�����س��ي��د  ا���س��ت��ق��ب��ال  يف  وك����ان 
االأ�ستاذ عبد اهلل خالد املاجد، واالأ�ستاذ 
والدكتور حممد  املاجد،  ماجد خالد 
كامل جاد، مدير عام املركز، واالأ�ستاذ 
اأنور الظاهري، رئي�س �سعبة العالقات 

العامة يف املركز.

وق���د راف����ق االأ����س���ت���اذ ع��ب��د اهلل خالد 
املاجد ال�سيف يف جولة باأق�سام املركز 
امل��ك��ت��ب��ات اخلا�سة،  ق�����س��م  م���ن  ب�����داأت 
املكتبات  اأه����م  ال�����س��ي��ف  ���س��اه��د  ح��ي��ث 
اخلا�سة التي اأُْهِديت للمركز، واملعمل 
حتويل  طريقة  على  ��ل��ع  واَطّ الرقمي، 
لت�سهيل  رق��م��ي��ة  اأوع���ي���ة  اإىل  ال��ك��ت��ب 
حفظها وتخزينها واإر�سالها للباحثني 
لع  واملهتمني ، ثم زار قاعة املراجع واَطّ
للباحثني،  م  ُتَقَدّ التي  اخلدمات  على 
اإىل معر�س م�سرية  وبعد ذلك توجه 
التي  ال�سور  على  اطلع  العطاء،حيث 
املركز  زارت  التي  ال�سخ�سيات  تو�سح 
التي  االتفاقيات  وتوثق  بداياته،  منذ 
الثقافية  املوؤ�س�سات  مع  املركز  وقعها 
اطلع  كما  املختلفة،  العاملية  واملكتبات 

اأي�ساً على بع�س ما يقتنيه املركز من 
ن��وادرم��ط��ب��وع��ات ال��ك��ت��ب م��ث��ل طبعة 
القانون يف الطبالبن �سينا  من كتاب 
1593 م ، وطبعة من  تعود اإىل عام 
بباري�س  ُطِبَعت    ، م�سر  و�سف  كتاب 
عام 1809 م ، ون�سخة من م�سحف 

الفرن�سية  اإىل  العربية  م��ن  م��رتج��م 
ُطِبع عام1649 م، ون�سخة من الكتاب 
املقد�س، باللغة الفرن�سية، ُطِبَعت عام 
1759 م ، وكتاب الكوميديا االإلهية 
باالإ�سافة  األيغيريي،  دانتي  للموؤلف 
مناملوطاأ  عتيقة  خطية  ن�سخة  اإىل 

عام  اإىل  تعود  اأن�س  بن  مالك  لالإمام 
 . ه�   421

 ويف ختام الزيارة �سكر ال�سيف املركز 
بحجم  واأ�ساد  اال�ستقبال،  ح�سن  على 
املركز  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي  الكبري  العمل 

خلدمة الكتاب والباحثني.

عميد كلية لندن لالأعمال يزور مركز جمعة املاجد

م�سابقة تغليف �لتمور فئة �ل�سادة  يف  �الأول  �ملركز  حت�سد  �لعرياين  • مرمي 
يف مز�د �لتمور خالل يومني بيعت  �لتمور  من  �أطنان   5 •

�إمار�تية حرفية   240 جهود  الإبر�ز  �لغدير..نافذة  • جناح 
�ملهرجان يف  بالتمور  حتتفي  �لفوعة  • �سركة 
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العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
واحة  :مطعم  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN املدينة  رخ�سة رقم:1226288 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة علي حميد �سامل بطي الدرعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سليمان حمد علي عامر الدرعي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
الذهبية  :حراز  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN للمقاوالت وال�سيانة العامة  رخ�سة رقم:4577691 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حمود حارب �سامل ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سعيد حممد مبارك يروان املن�سوري

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم 

بيز للماأكوالت البحرية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3773694 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كريبتو 

�سيليو�سني للو�ساطة التجارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3796839 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/فر�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سمل للنظافة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2509978 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:انرتنا�سونال ميد جلف لال�ستثمارات التجارية ذ.م.م
جزيرة   OTW606 واخلدمات  لالدارة  ا�سواق  مبنى  ال�سركة:   عنوان 

ابوظبي �سرق 16-1 ق 105 - مكتب
CN 1190322 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

2 - تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون - كم�سفي قانوين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/30  لل�سركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205020802 

- تاريخ التعديل:2022/10/17
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

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

 - القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  املن�سوري  حمود  التجاري:حممد  اال�سم 
�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

العقارية  ابراج جارديان  0.40 مبنى  ابوظبي �سرق  ال�سركة:  جزيرة  عنوان 
ذ.م.م

CN 2180524 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي
�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
 - واملراجعه  للمحا�سبة  با�سندوة  علي  جمدي  ال�سادة/مكتب  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/13  لل�سركة  قانوين  كم�سفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار 

بالرقم:2250024491 - تاريخ التعديل:2022/10/17
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
ال�سيارات  ال�سادة : روؤيه املدينة لتجارة قطع غيار  باأن /  تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية 

امل�ستعملة  رخ�سة رقم:CN 3939062 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سيد حممد نظر اال�سالم ليت نور اال�سالم %100

تعديل مدير / اإ�سافة �سيد حممد نظر اال�سالم ليت نور اال�سالم
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نهيان عبداهلل علوى احمد امل�سعبى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ روؤيه املدينة لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة

RUYAT ALMADINA USED AUTO SPARE PARTS TRADING

اإىل/ روؤيه املدينه لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعمله - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
RUYAT ALMADINA USED AUTO SPARE PARTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

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

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بيت كري للحيوانات االليفة ذ.م.م - فرع

رخ�سة رقم:CN 3724607 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبدال�سمد كارى حممد كارى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبدال�سمد كارى حممد كارى من 49 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف رعد جمال الدين عبدال�ستار عاي�س االن�سارى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل فرع

تعديل اإ�سم جتاري من/ بيت كري للحيوانات االليفة ذ.م.م - فرع

PETCARE FOR PETS TRADING L.L.C. - BRANCH

اإىل/ بيت كري للحيوانات االليفة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م - فرع

PETCARE FOR PETS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH  

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

خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كول اند مور العمال التكييف املركزي ذ.م.م  

رخ�سة رقم:CN 2192680 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة نور االمني را�سل �سهاب الدين

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / نور االمني را�سل �سهاب الدين من �سريك اإىل مالك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / نور االمني را�سل �سهاب الدين من 85 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خمي�س �سعيد بخيت عبداهلل ال�سويدى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ كول اند مور العمال التكييف املركزي ذ.م.م
COOL & MORE AIRCONDITION WORKS LLC

اإىل/ كول اند مور العمال التكييف املركزي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
COOL & MORE AIRCONDITION WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : مطعم كوتيور لوينج - �سركة 

ال�سخ�س الواحد ذ م م

رخ�سة رقم:CN 2274428 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم كوتيور لوينج - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

COUTURE LOUNGE RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ مطعم اوفا - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

UVA RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري 

م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات 

املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
اأجنليا  نورد  مدر�سة   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

االأمريكية الدولية ذ.م.م 
رخ�سة رقم:CN 4112596 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ مدر�سة نورد اأجنليا االأمريكية الدولية ذ.م.م
NORD ANGLIA AMERICAN INTERNATIONAL SCHOO L.L.C

اإىل / مدر�سة نورد اأجنليا الدولية ذ.م.م
NORD ANGLIA INTERNATIONAL SCHOOL L.L.C 

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : باك ا�سيا خلدمات ال�سحن

رخ�سة رقم:CN 4092580 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رحمت �سالم نافل خان %100

تعديل مدير / اإ�سافة رحمت �سالم نافل خان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمدان حمزه ا�سماعيل حممد املال

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/ باك ا�سيا خلدمات ال�سحن
PAK ASIA CARGO SERVICES

اإىل/ باك ا�سيا خلدمات ال�سحن - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
PAK ASIA CARGO SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كهرباء لبنان احلديث لل�سيارات

رخ�سة رقم:CN 1104429 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ كهرباء لبنان احلديث لل�سيارات

MODERN LEBANON AUTO ELECTRIC REPAIR SHOP

اإىل/ موؤ�س�سة لبنان احلديث لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة
MODERN LEBANON CARS USED SPARE PARTS TRADING ESTABLISHMENT

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة قطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات 4530003
 تعديل ن�ساط / حذف اإ�سالح كهرباء ال�سيارات  4520005

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري 
م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات 

املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : اي �سى اى العمال الزجاج واالأملنيوم

رخ�سة رقم:CN 4149905 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة حممد ابوطارق حممد ابوطاهر �سوداجر

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد ابوطارق حممد ابوطاهر �سوداجر  %49
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فهد م�سفر عبدالرحمن هادى االحبابى  %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فهد م�سفر عبدالرحمن هادى االحبابى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من اي �سى اى العمال الزجاج واالأملنيوم
ACI GLASS AND ALUMINIUM WORKS

اإىل/ اي �سى اى العمال الزجاج واالأملنيوم ذ.م.م
ACI GLASS AND ALUMINIUM WORKS L.L.C

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

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : الرو�سة لتجارة و تركيب احلجر ال�سناعي

رخ�سة رقم:CN 1141536 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 50000

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ الرو�سة لتجارة و تركيب احلجر ال�سناعي

ALRAWDAH FOR TRADE AND INSTALLATION OF ARTIFICIAL STONE

اإىل/ الرو�سة لتجارة وتركيب احلجر - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ALRAWDAH FOR TRADE AND INSTALLATION OF ARTIFICIAL STONE  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة احلجر الطبيعي - باجلملة  4663008

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

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : وورك اوت جيم ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 4363924 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / غامن هالل غامن هالل املهريى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / غامن هالل غامن هالل املهريى من 51 % اإىل %100
تعديل مدير / اإ�سافة غامن هالل غامن هالل املهريى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف با�سم عجاج اجلوهرى
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 300000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ وورك اوت جيم ذ.م.م

WORKOUT GYM L.L.C
اإىل/ وورك اوت جيم - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

WORKOUT GYM - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : موؤ�س�سة امني �سريف لبيع قطع غيار 

ال�سيارات  رخ�سة رقم:CN 1104061 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة حممد �سراج اال�سالم احمد ح�سني

تعديل وكيل خدمات / حذف ابراهيم عبدالرحمن مراد ابراهيم البلو�سى
تعديل راأ�س املال / من 20000 اإىل 150000

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 امني �سريف لبيع قطع غيار ال�سيارات

AMIN SHARIF AUTO SPARE PARTS EST

اإىل/ امني �سريف لبيع قطع غيار ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AMIN SHARIF AUTO SPARE PARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بيال تيندا للديكور

رخ�سة رقم:CN 3841883 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة توما�س �سابو بانيكوالجنارا %50

تعديل مدير / اإ�سافة توما�س �سابو بانيكوالجنارا
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / جومون توما�س من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / جومون توما�س من 100 % اإىل %50
تعديل وكيل خدمات / حذف على جالل على حممد احلب�سى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ بيال تيندا للديكور
BELLA TENDA INTERIORS

اإىل/ بيال تيندا للديكور ذ.م.م
  BELLA TENDA INTERIORS L.L.C

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

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

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية - مكتب تنمية ال�سناعة باأن / ال�سادة :امل�ساريع 

االإ�سمنتية للخر�سانة اجلاهزة �سيمك�س - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

رخ�سة رقم:IN 1000946 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة نعيم حاج م�سطفى يو�سف جاداهلل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد مطر علي را�سد الكعبي

تعديل راأ�س املال/ اإجمايل راأ�س املال من 5500000 اإىل 300000

تعديل راأ�س املال/جملة اال�ستثمار )بالدرهم ( من 73911249 اإىل 500000

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

ن�سر  تاريخ  اأربعة ع�سر يوما من  ال�سناعة خالل  تنمية  االقت�سادية - مكتب 

هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء 

هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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بداأت القوات الكورية اجلنوبية اأم�س االثنني تدريبات دفاعية �سنوية 
ال�سمالية  كوريا  تهديدات  على  الرد  على  قدرتها  تعزيز  اإىل  تهدف 
الع�سكرية  االأن�سطة  ب�ساأن  �سديد  توتر  و�سط  وال�ساروخية  النووية 

للجانبني.
التي  الع�سكرية  التدريبات  �سل�سلة  يف  م��ن��اورات  اأح���دث  ه��ذه  وتعد 
اأجرتها كوريا اجلنوبية يف االأ�سابيع االأخ��رية مبا يف ذلك االأن�سطة 
اأن تنتهي هذه  امل�سرتكة مع الواليات املتحدة واليابان. ومن املقرر 

التدريبات يوم ال�سبت.
اختبارات  باإجراء  ال�سمالية  كوريا  قيام  مع  التدريبات  هذه  وج��اءت 
�ساروخا  اأط��ل��ق��ت  حيث  ال��ع��ام  ه��ذا  م�سبوقة  غ��ري  ب��وت��رية  الأ�سلحة 
من  ب��ال��ق��رب  املدفعية  ق��ذائ��ف  م��ن  وم��ئ��ات  امل���دى  ق�سري  بالي�ستيا 

احلدود املدججة بال�سالح بني الكوريتني يوم اجلمعة.
وردت بيوجنياجن بغ�سب على االأن�سطة الع�سكرية الكورية اجلنوبية 
اإج����راءات  ب��ات��خ��اذ  وه���ددت  ا���س��ت��ف��زازات  ب��اأن��ه��ا  وو�سفتها  وامل�سرتكة 

م�سادة. وتقول �سول اإن تدريباتها منتظمة وذات توجه دفاعي.
وقالت هيئة االأركان الكورية اجلنوبية امل�سرتكة اإن القوات الكورية 
االأمريكية �سرتكز على  القوات  اإليها بع�س  ان�سمت  التي  اجلنوبية 
احلفاظ على اال�ستعداد وحت�سني قدرة القوات على تنفيذ عمليات 

م�سرتكة خالل تدريبات هوجوك.

 
زارت وزي����رة ي��اب��ان��ي��ة م��ن ال��ي��م��ني ال��ق��وم��ي  اأم�����س االث��ن��ني ن�سب 
االآ�سيوية  ال��دول  الذي يرى فيه عدد من  املثري للجدل  يا�سوكوين 
بار�سال  ال��وزراء  رئي�س  اكتفى  بينما  الع�سكري،  اليابان  ملا�سي  رمزا 

قربان.
وي��خ��ل��د م��وق��ع ي��ا���س��وك��وين يف ط��وك��ي��و ذك����رى 2،5 م��ل��ي��ون جندي 
امراطورية  اأج���ل  م��ن  وق��ت��ل��وا  ال��ي��اب��اين  للجي�س  عملوا  و�سخ�س 
احلرب  نهاية  حتى   ”1869“ ميجي  ع�سر  ب��داي��ة  منذ  ال��ي��اب��ان 

العاملية الثانية.
ق����ادة ع�سكريني  اأ���س��م��اء  ���س��ج��الت��ه  اأدرج�����ت يف   ،1978 م��ن��ذ  ل��ك��ن 
بعد  احللفاء  قبل  من  ح��رب  كمجرمي  اأدي��ن��وا  يابانيني  و�سيا�سيني 
احلرب العاملية الثانية، وهو ما يثري غ�سب كوريا اجلنوبية وال�سني 
اللتني عانتا الفظائع التي ارتكبتها القوات اليابانية خالل ا�ستعمارها 
اجلزئي  واالح��ت��الل   ”1945-1910“ ال��ك��وري��ة  اجل��زي��رة  �سبه 
النزعة  املعبد يكرم  اأن  وهما تعتران   ،”1945-1931“ لل�سني 
اإن وزيرة االأمن  الع�سكرية اليابانية. قالت متحدثة با�سم ال�سريح 
مبنا�سبة  االثنني  اأم�س  الن�سب  زارت  تاكاي�سي  �ساناي  االقت�سادي 
عيد اخلريف. كما زار وزير االقت�ساد يا�سوتو�سي ني�سيمورا ال�سريح 
يا�سوكوين،  بزيارة  كي�سيدا  فوميو  ال��وزراء  رئي�س  يقم  اجلمعة. مل 

واأر�سل بداًل من ذلك قرباناً.

ح�����ّس ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون اأمل��ان��ي��ا ع��ل��ى اإب����داء 
من  حمّذرا  الطاقة،  اأ�سعار  ارتفاع  مواجهة  يف  “ت�سامن” اأوروبي 
“اإخالل بالتوازن” على �سعيد التناف�س ميكن اأن ينجم عن اخلطة 

االأملانية ال�سخمة مل�ساعدة االأ�سر واالأفراد.
قال  االإث��ن��ني  �سُتن�سر  “ليزيكو”  �سحيفة  معه  اأجرتها  مقابلة  ويف 
ماكرون “ال ميكننا اأن من�سي قدما ب�سيا�سات وطنية الأن هذا االأمر 

يت�سبب باإخالل بالتوازن يف القارة االأوروبية«.
اأمام  اأزم��ة كوفيد  اإب��ان  اأوروب��ا وعلى غ��رار ما ح�سل  “قارتنا  وتابع 

حلظة حقيقة “...”علينا اأن نتحّرك بوحدة �سف وت�سامن«.
نهج  ب��اّت��ب��اع  م��ّت��ه��م��ة  �سولت�س  اأوالف  االأمل�����اين  امل�����س��ت�����س��ار  وح��ك��وم��ة 
 200 قدرها  مالية  مب��وارد  م�ساعدة  خطة  باإعدادها  “اأحادي” 
مليار يورو لدعم االأ�سر وال�سركات، وهي تتعّر�س ل�سغوط ميار�سها 
عدد من ال�سركاء يف االحت��اد االأوروب��ي الإب��داء مزيد من الت�سامن 
لنموذجها  تغيري  بلحظة  “اأملانيا متر  اإن  ماكرون  وق��ال  االأوروب���ي. 

يجب اأال نقلل من اأهمية طابعها املزعزع لال�ستقرار«.
وتابع “لكن اإذا اأردنا اأن نكون مّت�سقني، يجب اأال نتبنى ا�سرتاتيجيات 
وط��ن��ي��ة ب���ل ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة اأوروب����ي����ة«. واأب�����دى م���اك���رون ث��ق��ت��ه “يف 
و�سع  على  معا  البلدين  وق���درة  الفرن�سية-االأملانية  ال�سراكة  ق��وة 

ا�سرتاتيجية طموحة مو�سع تطبيق«.

عوا�شم

�شول

طوكيو

باري�ص

 موديرنا توقع �سفقة لتوفي لقاحات 
معدلة �سد كوفيد ملبادرة كوفاك�س 

•• لندن-رويرتز:

وافقت �سركة موديرنا على توفري لقاح كوفيد-19 اجلديد املعدل ملبادرة 
كوفاك�س، وهي برنامج عاملي يهدف اإىل توفري اللقاحات اإىل االأ�سد فقرا 

يف العامل.
و�ستقوم �سركة التكنولوجيا احليوية وحتالف جايف باإلغاء �سفقة التوريد 
احلالية للقاحات املعدة اأ�سا�سا ملكافحة الفريو�س االأ�سلي. وبدال من ذلك، 
�ستوفر موديرنا ما ي�سل اإىل 100 مليون جرعة من لقاحاتها اجلديدة 

املعدلة باأقل �سعر متاح لها اعتبارا من عام 2023.
ال�سحة  منظمة  مع  جنب  اإىل  جنبا  كوفاك�س  مبادرة  جايف  حتالف  ويقود 
العاملية وهيئات عاملية اأخرى. وقدم الرنامج 1.79 مليار جرعة من لقاح 
كوفيد اإىل 146 دولة، مبا يف ذلك ما يقرب من 186 مليون جرعة من 

اللقاح االأ�سلي ل�سركة موديرنا.
مع  جيدة  فر�س  على  للح�سول  ال��ب��داي��ة  يف  تعاين  امل��ب��ادرة  كانت  وبينما 
اقتنا�س الدول الغنية لالإمدادات املحدودة، كان لديها هذا العام وفرة يف 
اللقاحات االأ�سلية، مما دفع املفاو�سات �سوب حماولة مواءمة العر�س مع 
التكافوؤ من �سركة موديرنا،  الثنائي  اللقاح  اأف�سل. وح�سل  ب�سكل  الطلب 
والذي يحتوي على �ساللة الفريو�س االأ�سلية واملتغري اأوميكرون بي.اأيه.1 

على موافقة اجلهات التنظيمية يف جميع اأنحاء العامل.
 

فاينان�سال تاميز: النظام الإيراين يهتز على وقع الحتجاجات

�أكدت ��ستعد�دها للحو�ر 

احلكومة الإثيوبية تعتزم ا�ستعادة ال�سيطرة على املواقع الفدرالية يف تيغراي 

رئي�س وزراء اليابان ياأمر بفتح حتقيق يف »كني�سة التوحيد« 
ال�سيا�سيني  بكب��������ار  الكني�س�����ة  �س������الت  عن  الك�س������ف  اأن 
�س�����عبية  يف  ملحوظ  انخف�������ا�س  ال�������ى  اأدى  الب���������الد  يف 

كي�سيدا.
والريا�سة  والثقافة  التعليم  وزي���رة  ناغاوكا  كيكو  وق��ال��ت 
والعلوم لل�سحافيني اإن كي�سيدا “كلفني با�ستخدام حقنا يف 
“�ساأبداأ على  م�سيفة  التوحيد”،  فتح حتقيق بحق كني�سة 

الفور«.
وقت  يف  االأم���ر  ه��ذا  اىل  كي�سيدا  يتطرق  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
الحق االثنني، لكن و�سائل اإعالم حملية قالت اإن التحقيق 
�سينظر يف ما اإذا كانت الكني�سة قد اأ�سرت بال�سالح العام اأو 

ارتكبت اأعماال تتعار�س مع و�سعها كمنظمة دينية.

م�سوؤولية ال�سعوبات املالية التي تواجهها عائلته نظراً اإىل 
اأن والدته قدمت ترعات كبرية لها.

من  االأ���س��رة  “احتاد  با�سم  ر�سميا  ُت��ع��رف  ال��ت��ي  والكن�سية 
تاأ�س�ست يف كوريا على يد  العاملي والتوحيد”  ال�سالم  اأجل 
ا�سم  اأحيانا  اأع�سائها  على  يطلق  ولهذا  م��ون،  ميونغ  �سون 

“املونيون«.
وك���ان م���ون ع��ل��ى اق��ت��ن��اع ب���اأن دوره ه��و اإك��م��ال امل��ه��م��ة غري 
النقاء من  اإىل حالة  الب�سرية  اإع��ادة  املنجزة للم�سيح، وهي 

اخلطايا.
اأع�ساء  اأن  اإال  خمالف�����ات،  ارتكاب  الكني�سة  نف��������ي  ورغ�����م 
كما  علن�����ي،  ب�س����كل  ممار�س�����اتها  انتقدوا  فيه������ا  �س������ابقني 

وميكن اأن يوؤدي التحقيق اإىل �سدور اأمر بحل الكني�سة، لكن 
رغم اأن قرارا كهذا ميكن اأن يفقدها و�سعها كمنظمة دينية 
اأنها �ستكون قادرة على اال�ستمرار  اإال  معفاة من ال�سرائب 

يف العمل.
و�سبق اأن مت حل طائفتني دينيتني يف ال�سابق، وفق و�سائل 
�سيريكيو  اأوم  طائفة  كانت  منهما  واح��دة  حملية،  اإع��الم 
 1995 عام  ال�سارين  بغاز  هجوما  منها  اأع�ساء  نفذ  التي 

داخل مرتو طوكيو.
قرار  اإ���س��دار  ب�ساأن  م��رتددة  كي�سيدا  حكومة  اإن  ُيقال  لكن 
بحل “كني�سة التوحيد” خ�سية اتهامها بالتعر�س للحريات 

الدينية.

•• طوكيو-اأ ف ب:

اأم�س االثنني  الياباين فوميو كي�سيدا   ال��وزراء  اأمر رئي�س 
اأعاد  اأن  بعد  التوحيد”  “كني�سة  يف  ر�سمي  حتقيق  بفتح 
ال�سوء  ت�سليط  اآب��ي  �سينزو  ال�سابق  ال���وزراء  رئي�س  اغتيال 

على هذه الطائفة.
وعادت الكني�سة اىل الواجهة بعد الك�سف عن دوافع حمتملة 
بالكني�سة  تتعلق  اآب���ي  بقتل  امل��ت��ه��م  ي��ام��اغ��ام��ي  لتيت�سويا 
لتقدمي  االأع�����س��اء  ع��ل��ى  �سغطها  ب�سبب  منها  وا���س��ت��ي��ائ��ه 

ترعات.
وذكرت تقارير اإعالمية يابانية اأن ياماغامي يحّمل الكني�سة 

•• وا�شنطن-وكاالت

�سبان  �سهر، وقف  يقرب من  ما  منذ 
اإي���ران���ي���ون، رج�����ال، ون�����س��اء، وطالب 
ج��ام��ع��ات، وت��الم��ي��ذ، يف وج���ه قوات 
اإي��ران، لتعزيز زخم موجة  االأم��ن يف 
التي  ال���ع���ادي���ة  االح���ت���ج���اج���ات غ���ري 
اأثارها مقتل �سابة يف حجز لل�سرطة. 
و�ساهد العامل برهبة ن�ساء �سجاعات 
اأزل�����ن احل���ج���اب ع���ن روؤو����س���ه���ن علناً 
واأحرقنه، وهن يعرفن جيداً عواقب 

االأمر املحتملة.
ا�ستقطاب  اإىل  املعلن  حتديهن  اأدى 
وتوحيد  ال�����ب�����الد،  يف  دع�����م  م���وج���ة 
اجليل  واأظ��ه��ر  املتباينة.  للجماعات 
�سوى احلياة  ال��ذي مل يعرف  ال�ساب 
ال��دي��ن��ي��ة، ون�ساأ  يف ظ��ل اجل��م��ه��وري��ة 
يف ع�سر االإن��رتن��ت ع��زمي��ة، ال تلني 
املركزية  امل���ع���ت���ق���دات  م����ن  ل��ل��ف��ك��اك 

للحكم الديني.
تاميز”  “فاينن�سال  �سحيفة  وقالت 
الريطانية يف افتتاحيتها اإن النظام 

ب�سبب  اهتز  ال�سن،  يف  املتقدمة  املحافظة  قيادته  م��ع 
االحتجاجات االأكرث �سخباً منذ �سنوات، والتي �سلطت 
النظام  على  الكثريين  غ�سب  م�ستوى  على  ال�����س��وء 

القمعي.
حافل  ت��اري��خ  للنظام  اإن  ال�سحيفة  ت��ق��ول  ذل���ك،  وم��ع 
م���ن ال��ن��ج��اة م���ن االأزم������ات وي��ت��م��ي��ز ب��ف��ع��ال��ي��ة يف قمع 
40 �سخ�ساً يف  اأك��رث م��ن  وُق��ت��ل  ب��ال رح��م��ة.  املعار�سة 
اال�سطرابات ر�سمياً، رغم اأن من املتوقع اأن يكون العدد 
االأمن  ق��وات  ا�ستخدمت  اإذ  ذل��ك،  م��ن  اأع��ل��ى  احلقيقي 

•• اأدي�س اأبابا-اأ ف ب:

ج���ددت احل��ك��وم��ة االإث��ي��وب��ي��ة اإع��الن��ه��ا االث��ن��ني اأنها 
ال��وق��ت ذاته  م�ستعّدة الإج���راء حم��ادث��ات، م��وؤك��دة يف 
احتادية يف  مواقع  على  ال�سيطرة  ا�ستعادة  تريد  اأنها 

وذلك  ال�سمالية،  ت��ي��غ��راي  منطقة 
غ�������داة دع�������وة االحت��������اد االأف���ري���ق���ي 
لالأعمال  “الفوري”  ال��وق��ف  اإىل 

العدائية.
عل  “جمرة  اإنها  احلكومة  وقالت 
دف��اع��ي��ة حلماية  اإج�������راءات  ات���خ���اذ 
يف  البالد”  اأرا���س��ي  و�سالمة  �سيادة 
من  املتكررة”  “الهجمات  مواجهة 
تيغراي  يف  املتمردين  �سلطات  قبل 
“املتواطئة ب�سكل ن�سط” مع “قوى 
اأ�سارت  ح�سبما  معادية”،  اأجنبية 

ال�سلطات الفدرالية يف بيان.
ال�سروري  م��ن  “لذلك،  واأ���س��اف��ت 
االإثيوبية  احل��ك��وم��ة  ت�����س��ت��ع��ي��د  اأن 
ال�����س��ي��ط��رة ب�����س��ك��ل ف�����وري ع��ل��ى كل 
املطارات والبنية التحتية الفدرالية 
منطقة”  يف  وامل���ن�������س���اآت  االأخ��������رى 
و�سالمة  �سيادة  ل�”حماية  تيغراي، 
اأنها  اإىل  م�سرية  البالد”،  اأرا���س��ي 
لل�سراع  �سلمي  حّل  على  “م�سّممة 

عالنيًة بنظام اأكرث دميقراطية وعلمانية.

عود ثقاب �أ�سعل �لنري�ن
اأ�سعل  ال���ذي  الثقاب  ك��ان م��وت مه�سا ع��ود  وم��ع ذل���ك، 
مه�سا  ال�سحيفة.  تعبري  ح��د  على  ال���ب���ارود،  ���س��ن��دوق 
طالبة واعدة من عائلة تقليدية يف كرد�ستان تبلغ 22 
عندما  حمت�سمة،  مبالب�س  طهران  ت��زور  كانت  ع��ام��اً، 
اعتقلتها �سرطة االأخالق �سيئة ال�سمعة، والتي تفر�س 

قواعد لبا�س �سارمة.
مل ُت�ساهد مه�سا مرة اأخرى حتى ُعرث عليها يف غيبوبة 

للدموع �سد  امل�سيل  والغاز  والهراوات  الذخرية احلية 
الف�سائل  بع�س  وحتى  ال��رج��ال،  واأع���رب  املتظاهرين. 
يف  انت�سرت  التي  لالحتجاجات،  دعمهم  عن  الدينية، 
اإىل طهران واأبعد.  اإي��ران، من كرد�ستان،  اأنحاء  جميع 
وحتول اإحباط املواطنني اإىل غ�سب يف بلد يعي�س فيه 
الغربية  ال��ع��ق��وب��ات  ب�سبب  ال��ف��ق��ر،  خ��ط  حت��ت   30%
و�سوء االإدارة احلكومية املزمن، اذ يبلغ معدل الت�سخم 

%42 ر�سمياً.
مه�سا  م��وت  م��ن  اأك���ر  �س����يئاً  االآن  امل��ظ��اه��رات  وتعني 
يطالبون  ف��امل��ت��ظ��اه��رون  احل���ج���اب،  ف��ر���س  اأو  اأم��ي��ن��ي 

االأ�سبوع  نهاية  خماوفها  عن  خا�س  ب�سكل  االأوروب���ي 
ق�سف  بعد  ا  خ�سو�سً تيغراي  يف  الو�سع  عن  املا�سي 
بلدة �ساير البعيدة نحو 40 كيلومرًتا جنوب احلدود 

االإثيوبية مع اإريرتيا.
وتويف اأحد اأع�ساء جلنة االإنقاذ الدولية متاأثرا بجروح 

االإفريقي«.  االحت���اد  برعاية  ال�سالم  حم��ادث��ات  ع��ر 
وكان رئي�س مفو�سية االحتاد االإفريقي مو�سى فقي 
م�سروط  وغ���ري  ف����وري  “وقف  اإىل  دع���ا  ق��د  حم��م��د 

الإطالق النار«.
واالحتاد  املتحدة  وال��والي��ات  املتحدة  االأمم  واأع��رب��ت 

ق�ستها  والق�����ت  م�����س��ت�����س��ف��ى.  داخ�����ل 
�سدى لدى ال�سكان الذين راأوا فيها 
الرئي�س  ح��ت��ى  ال��ن�����س��اء.  ل��ك��ل  رم�����زاً 
اإنه  ق��ال  امل��ت�����س��دد،  رئي�سي،  اإب��راه��ي��م 
ال�سلطات  ون��ف��ت  اب��ن��ت��ه.  ك��اأن��ه��ا  �سعر 
اأي عنف ج�سدي �سدها. لكن ب�سبب 
���س��ك االإي���ران���ي���ني يف ق���ادت���ه���م، فقد 
لالأحداث  الر�سمية  الرواية  رف�سوا 

على نطاق وا�سع.
تتمتع اإيران بثقافة احتجاج �سحية، 
جهاز  رغ������م  االف���ت���ت���اح���ي���ة،  ح�������س���ب 
ال��ق��م��ع و���س��ي��ط��رة ال�����س��ل��ط��ات. لكن 
اأول  ت�سكل  احل��ال��ي��ة  اال���س��ط��راب��ات 
االأيام  احتجاج جماهريي كبري منذ 
ال�سنوات  يف   .1979 ل��ث��ورة  االأوىل 
يف  خا�سة  الن�ساء،  �سعرت  االأخ����رية، 
ارتداء  عند  متزايدة  براحة  طهران، 
على  اأو  ف�سفا�س  ب�سكل  االأو���س��ح��ة 
اأك��ت��اف��ه��ن. وم���ع ذل����ك، ك��ان��ت هناك 
امل��الب�����س يف ظل  حملة ج��دي��دة ع��ل��ى 
املت�سددون  يوؤكد  حيث  رئي�سي  قيادة 

�سلطتهم.

�الحتجاجات �ستتو��سل
االإ�سالمية  اجلمهورية  “تتمتع  االفتتاحية:  وق��ال��ت 
ب��غ��ري��زة ج��ي��دة ل��ل��ب��ق��اء، ول��ك��ن ح��ت��ى ل��و ت��ال���س��ت هذه 
االح���ت���ج���اج���ات، ف�����اإن ال��غ�����س��ب وخ��ي��ب��ة االأم������ل التي 
واأبرزت  التفاقم.  يف  �سي�ستمر  اال���س��ط��راب��ات،  اأج��ج��ت 
اال�سطرابات انعدام الثقة العميق ال�سائد بني احلكومة 
ال�سباب يف  اأف��راده��ا، خا�سًة بني  والعديد من  الدينية 

بلد تقل اأعمار ن�سف �سكانه عن 40 عاماً«.

يف  م�سادر  بح�سب  ق�سف،  خالل  اجلمعة  بها  اأ�سيب 
واأعربت  اأحد زمالئه.  اأُ�سيب  فيما  االإن�ساين،  املجال 
احلكومة االإثيوبية االثنني عن “اأ�سفها العميق” لكّل 
“االأ�سرار التي حلقت باملدنيني، مبن فيهم العاملون 
خالل النزاع الدائر يف منطقة  يف املجال االإن�ساين”، 

تيغراي االإثيوبية.
“دعوتها  بيان  احلكومة يف  وك��ّررت 
املجال  يف  وال���ع���ام���ل���ني  ل��ل��م��دن��ي��ني 
املن�ساآت  عن  االبتعاد  اإىل  االإن�ساين 
الع�سكرية” للمتمّردين يف تيغراي، 
الرا�سخة  “عادتهم  م�����س��ت��ن��ك��رة 
ك������دروع  امل����دن����ي����ني  ا�����س����ت����خ����دام  يف 
الأغرا�س  مدنية  ومن�ساآت  ب�سرية 

ع�سكرية«.
اآب-اغ�سط�س  يف  امل��ع��ارك  وجت���ددت 
اأ�سهر  ا���س��ت��م��ر خ��م�����س��ة  ه����دوء  ب��ع��د 
النزاع  ب��ت�����س��وي��ة  االآم������ال  م��زع��زع��ة 
ال��������ذي ح�������س���د ع��������ددا ك����ب����ريا من 
ال�سحايا املدنيني وتخللته فظائع. 
امل����ع����ارك يف وقف  وت�����س��ب��ب جت�����دد 
الإقليم  ال�������س���روري���ة  امل�������س���اع���دات 
املتحدة  االأمم  تفيد  حيث  تيغراي 
اإىل  اأن ماليني ال�سخا�س ا�سطروا 
االآالف  مغادرة منازلهم فيما مئات 

على �سفري املجاعة.

مواجهة حادة بني بول�سونارو ولول يف اأول مناظرة بينهما  •• �شاو باولو-اأ ف ب:

اليميني  الرازيلي  الرئي�س  تبادل 
املتطرف جاير بول�سونارو ومناف�سه 
ال��ي�����س��اري ل��وي�����س اإي��ن��ا���س��ي��و ل���وال دا 
اأول  يف  وال�ستائم  االإه��ان��ات  �سيلفا 
مناظرة مبا�سرة بينهما االأحد، قبل 
اأ�سبوعني من موعد اجلولة الثانية 
لالنتخابات الرئا�سية يف الرازيل.

بول�سونارو  خ�����س��م��ه  ل����وال  وات���ه���م 
الزائفة”،  االأخ����ب����ار  “ملك  ب���اأن���ه 
لريد عليه االأخري باتهامه بالكذب 
والف�ساد وحيازة �سجل “م�سني”، يف 
املواجهة  قبل  حادة  كالمية  مبارزة 
ا�ستقطابا  ت��ث��ري  ال��ت��ي  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
حادا يف 30 ت�سرين االأول-اأكتوبر.

نرة  االأحيان  بع�س  يف  ا�ستدت  واإذ 
امل��ن��اظ��رة ال��ت��ي ا���س��ت��م��رت اأق����ل من 
بانديرانت�س،  ق��ن��اة  ع��ل��ى  ���س��اع��ت��ني 
من  ح��دة  اأق��ل  كانت  اللهجة  اأن  اإال 
التي  االأوىل  اجل���ول���ة  م���ن���اظ���رات 

�سارك فيها مر�سحون اآخرون.
ل�سالح  املناظرة  دارت  ال��ب��داي��ة،  يف 
لوي�س  ال�سابق  ال��ي�����س��اري  الرئي�س 
-2003“ �سيلفا  دا  ل��وال  اإينا�سيو 
2010” الذي وجه اتهامات قا�سية 
“االإهمال”  ب���  تتعلق  لبول�سونارو 
لكن   .19- كوفيد  جائحة  خ��الل 

احلايل  املتطرف  اليميني  الرئي�س 
ا���س��ت��ع��اد ال���دف���ة يف ال��ن��ه��اي��ة، لدى 
وبخا�سة  الف�ساد،  ملو�سوع  تطرقه 
ف�����س��ي��ح��ة ف�����س��اد ب���رتوب���را����س التي 
ملدة  ال�سابق  النقابّي  ب�سببها  �ُسجن 

18 �سهرا يف 2018 و2019.
كري�ستوفر  ال�سيا�سي  اخلبري  وقال 
م��ي��ن��دون�����س��ا ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
اأداوؤهما  ك���ان  امل��ر���س��ح��ني  “كال  اإن 
الرئي�س  اأداء  ل���ك���ن  م���ت���ب���اي���ن���اً، 
اأف�سل  ك��ان  ع��ام  ب�سكل  بول�سونارو 
اأمام لوال الذي  يف معظم االأوقات”، 

بدا “متوترا«.
يجب  “لوال،  ب���ول�������س���ون���ارو  وق�����ال 
وت�ستمتع  امل����ن����زل،  اإىل  ت���ع���ود  اأن 
باحلياة، بداًل من العودة اإىل م�سرح 
اجلرمية. اأنت عار وطني!” منتقداً 
يف  وا�����س����ع  ن���ط���اق  ع���ل���ى  “الف�ساد 

الرازيل” خالل واليتي مناف�سه.
م�����ن ج����ان����ب����ه مل ي��������رتدد ل�������وال يف 
ب�  والي��ت��ه  املنتهية  الرئي�س  و���س��ف 
اإياه  متهماً  ال�سغري”  “الديكتاتور 
ب�����س��ك��ل خ��ا���س ب��ال�����س��ع��ي اإىل زي���ادة 
عدد ق�ساة املحكمة العليا الإ�سعاف 

ال�سلطة الق�سائية.
ورّك������ز ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق ل����وال دا 
الذي   ”2010-2003“ �سيلفا 
يف  وه��و  ال�سلطة  اىل  للعودة  ي�سعى 
على  احل��اد  هجومه  عاما   76 �سن 
ب��ول�����س��ون��ارو ح���ول ط��ري��ق��ة تعامله 
اأودى بحياة  ال��ذي  وب��اء كوفيد  مع 
الرازيل  يف  ���س��خ�����س  األ����ف   687
الوفيات  ع��دد  يف  ي�سبقها  مل  ال��ت��ي 

�سوى الواليات املتحدة.
برف�سه  بول�سونارو  اإن  ل��وال  وق��ال 
الأدوية  وال��رتوي��ج  اللقاحات  ���س��راء 
غري متحقق منها “يحمل وزر هذه 

الوفيات على كتفيه«.
بول�سونارو  اىل  متوجها  واأ����س���اف 
“اأدى اإهمالك اإىل وفاة 680 األف 
�سخ�س، بينما كان من املمكن اإنقاذ 

اأكرث من ن�سفهم«.
عاماً-   67- ب��ول�����س��ون��ارو  واأ����س���اف 
“لوال، ك��ف ع��ن ال��ك��ذب، ه��ذا �سيء 
حم����اول����ة  يف  هذا”،  ع����م����رك  يف 
للدفاع عن �سجله يف الوالية االأوىل 
املتقدم  ل��وال  عمر  على  والت�سويب 
يف الوقت نف�سه. ورد عليه لوال باأنه 

“ملك االأخبار الزائفة«.
عامل  بول�سونارو  ج��اي��ر  ات��ه��م  كما 
“ال  ب��اأن��ه  ال�سابق  ال�سلب  م�سانع 
الفتاً  فقراً”  باالأكرث  بتاتاً  يكرتث 
اإىل اأنه وافق على نفقات ا�ستثنائية 
ت�سل اإىل 600 ريال “حوايل 97 
�سهرياً  ُت��دف��ع  ك��م�����س��اع��دات  يورو” 

لالأ�سر االأ�سد فقًرا.
ب�����س��ك��ل��ه��ا اجلديد  امل���ن���اظ���رة  ت��خ��ل��ل 
بالتحرك  للمر�سحني  �سمح  ال��ذي 
من  اأوق���ات���اً  اال���س��ت��ودي��و،  بحرية يف 

الدعابة.
و�سع  ال�������س���م���ت،  �����س����اد  اأن  وب����ع����د 
ي��ده على  يبت�سم  وه��و  ب��ول�����س��ون��ارو 

اأن  اأك��د االأخ��ري  كتف ل��وال. وحينها 
اأن  قبل  له”  “يتملق  ك��ان  مناف�سه 
“لقد  ق��ائ��ال  ال��ل��دود  ع���دوه  ي�سبح 
ال���ك���ث���ري م����ن خطبك  ت��ب��ل��غ��ت ع����ن 
التي تتحدث فيها ب�سكل جيد عني 

عندما كنت نائبا وكنت اأنا رئي�سا«.
املت�سدد  املحافظ  بول�سونارو  وح��ل 
 2019 ع���ام  رئي�سا  ان��ت��خ��ب  ال���ذي 
ثانيا يف انتخابات اجلولة االأوىل يف 
بح�سوله  االأول-اأكتوبر  ت�سرين   2
االأ�سوات،  م��ن  ب��امل��ئ��ة   43،2 ع��ل��ى 

مقابل 48،3 باملئة ملناف�سه لوال.

و�سهدت احلملة االنتخابية انتقادات 
املر�ّسحني  ب����ني  م���ت���ب���ادل���ة  ح�������ادة 
باأكل  مزاعم  �سملت  ومع�سكريهما، 
واع����ت����داءات جن�سية  ال��ب�����س��ر  حل���وم 
على االأطفال والتوّرط يف اجلرمية 

املنّظمة.
الي�سارية  املعار�سة  وّجهت  وال�سبت 
املنتهية  ل��ل��رئ��ي�����س  ح����ادة  ان��ت��ق��ادات 
واليته على خلفية ت�سريحات اأدىل 
 2021 العام  فيها حول دخوله يف 
فنزويليات  ف��ت��ي��ات  ت��ق��ط��ن��ه  م��ن��زال 

قا�سرات ملح اإىل اأنهن موم�سات.
ت�سريحات  ا����س���ت���دع���ت  اأن  ب���ع���د 
بول�سونارو �سيال من االنتقادات، رّد 
منتقديه  على  ال��رازي��ل��ي  الرئي�س 
كافح  “لطاملا  اأن���ه  على  بالت�سديد 

التحر�س اجلن�سي باالأطفال«
يف لفتة ا�ستفزازية، و�سع لوال على 
���س��رتت��ه دب���و����س ���س��ع��ار ح��م��ل��ة �سد 
االأطفال  ع��ل��ى  اجل��ن�����س��ي  االع���ت���داء 

واملراهقني.
االنتخابية  امل��ح��ك��م��ة  رئ��ي�����س  اأم�����ر 
االأح�����د  م����وراي���������س  دي  ال���ك�������س���ن���در 
تربط  التي  الفيديو  باإزالة مقاطع 
ب��ول�����س��ون��ارو مب��ي��ل جن�سي  ج���اي���ر 
لالأطفال، من اأبرز و�سائل التوا�سل 
ت�سريحات  اأن  معتراً  االجتماعي، 

الرئي�س “خرجت عن �سياقها«.
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عربي ودويل

مع حتذير من مزيد من �الأمطار 
الأ�سرتاليون يقيرّمون حجم 

الأ�سرار الناجمة عن الفي�سانات 
•• �شيدين-رويرتز:

عاد اآالف االأ�سرتاليني اإىل منازلهم واأعمالهم اأم�س االثنني لتقييم االأ�سرار 
الناجمة عن الفي�سانات حتى مع ا�ستمرار �سريان ن�سائح االإجالء يف املناطق 
الداخلية من جنوب �سرق البالد كما حذرت ال�سلطات من احتمال هطول 

مزيد من االأمطار خالل الفرتة املقبلة مما 
قد يوؤدي اإىل جتدد الفي�سانات.

حدوث  م��ن  رئي�سية  حت��ذي��رات  اإ���س��دار  ومت 
في�سانات يف العديد من املناطق على الرغم 
االأ�سبوع  مطلع  يف  االأم��ط��ار  هطول  قلة  من 
كثري من  املياه يف  من�سوب  ارت��ف��اع  توقع  مع 
هذا  الفي�سانات  م�ستويات  ذروة  اإىل  االأنهار 
االأ�سبوع. وقال رئي�س الوزراء اأنتوين األبانيز 
فورب�س  مدينة  م��ن  �سحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل 
االأك�����رث ت�����س��ررا يف والي����ة ن��ي��و ����س���اوث ويلز 
االأيام  يف  للغاية  خ��ط��رية  اأوق���ات  يف  “نعي�س 

واالأ�سابيع املقبلة«. واأ�ساف “من املتوقع هطول مزيد من االمطار يف وقت 
الحق هذا االأ�سبوع لذلك ال يزال الو�سع خطري للغاية«.

 50 اإىل  ي�سل من�سوبها  اأم��ط��ار  ه��ط��ول  اجل��وي��ة  االأر���س��اد  وت��وق��ع مكتب 
مليمرتا عر بع�س املناطق املت�سررة من الفي�سانات.

وت��ع��ّر���س��ت ك��ي��ي��ف يف وق���ت ���س��اب��ق االث���ن���ني ل���واب���ل من 
الهجمات من قبل ما و�سفها مكتب الرئي�س االأوكراين 

باأّنها “طائرات انتحارية بدون طيار«.
وجاءت هذه الهجمات بعد اأ�سبوع على قيام رو�سيا ب�سّن 
حملة ق�سف �ساروخي على العا�سمة االأوكرانية وعلى 

مدٍن يف جميع اأنحاء البالد.
ال�سابقة  الت�سيلية  الرئي�سة  يخلف  ال��ذي  ت��ورك  وق��ال 
مي�سيل با�سليه على راأ�س مكتب االأمم املتحدة حلقوق 
االإن�سان، “لقد تلّقينا تقارير من زمالئنا على االأر�س 

ب�ساأن هذه الهجمات بالطائرات بدون طيار«.

•• جنيف-اأ ف ب:

اأعرب املفّو�س اجلديد حلقوق االإن�سان يف االأمم املتحدة 
اأوكرانيا، يف الوقت  اإزاء ال�سراع املت�ساعد يف  عن قلقه 
الذي ت�سّلم فيه من�سبه  اأم�س االثنني، حيث اأ�سّر على 

�سرورة حماية املدنيني.
االإن�سان  املتحدة حلقوق  ال�سامي لالأمم  املفّو�س  وقال 
ل��ه يف  ي��وم  اأول  لل�سحفيني يف جنيف يف  ت��ورك  فولكر 
بالن�سبة  للغاية  مقلق  احل���رب  يف  ت�سعيد  “اأّي  عمله 

اإلينا، وهو ما يحدث يف اأوكرانيا«.

واأ�ساف “من املهم للغاية عدم ا�ستهداف املواقع املدنية 
يف  للغاي�����ة  �سعب  “ه�������ذا  اأّن  من  حم��ّذراً  واملدنيني”، 

املن�������اطق احل�سري��������ة املكتظة بال�سكان«.
واأكد تورك، وهو مواطن من�ساوي اأم�سى معظم حياته 
املهنية داخل منظومة االأمم املتحدة، اأّن احرتام القانون 

الدويل “اأمر بالغ االأهمية«.
وقال “النداء الكبري هو لوقف الت�سعيد واإيجاد ال�سبل 

والو�سائل الحرتام القانون الدويل«.
ال  ال��ذي��ن  بالب�سر  االأم���ر  يتعّلق  النهاية،  “يف  واأ���س��اف 

ي�ساركون يف احلروب، ويحتاجون اإىل احلماية«.

�س ال�سامي اجلديد حلقوق الإن�سان: ت�سعيد احلرب يف اأوكرانيا »مقلق للغاية«  املفورّ

•• باري�س-اأ ف ب:

الفرن�سية  ال���وزراء  رئي�سة  ح��ّذرت 
اإليزابيت بورن عّمال قطاع النفط 
اأن احل��ك��وم��ة قد  امل�����س��رب��ني م���ن 
ال�سالحيات  جم�����ددا  ت�����س��ت��خ��دم 
التي تخّولها اإجبارهم على العودة 
الوقود  �سح  لتخفيف  العمل  اإىل 

الناجم عن حتّركهم.
يف االأثناء اأّيد زعيم حزب “فرن�سا 
لوك  ج����ان  ال��ي�����س��اري  املتمردة” 
لالإ�سراب  ال���دع���وات  ميالن�سون 

العام الثالثاء.
“تي. حمطة  ع��ر  لها  كلمة  ويف 
اإن  ال����وزراء  رئي�سة  قالت  اف.1” 
االإثنني  ���س��ائ��دا  ب��ق��ي  اإذا  ال��ت��وت��ر 
ف�����اإن ال�����س��ل��ط��ات ���س��ت��ل��ج��اأ جم���ددا 
اإجبار  يف  �سالحياتها  ال�ستخدام 
ق�����س��م اآخ�����ر م���ن امل�����س��رب��ني على 

العودة اإىل العمل.
وت�����واج�����ه م����ا ن�����س��ب��ت��ه ن���ح���و 30 
الوقود  توزيع  حمطات  من  باملئة 
االإم����دادات  �سعيد  على  �سعوبات 
ب��اأح��د اأن�����واع ال���وق���ود، وف���ق بورن 
التي اعترت اأن هذا العدد “كبري 

جدا«.
توتال  �سركة  ع��ّم��ال  ب���ورن  ودع���ت 
باالإ�سراب  امل�ستمرين  اإي��رج��ي��ز 
بكل  ال����ب����الد  “تقييد  ع�����دم  اإىل 
ال�����س��ع��وب��ات ال���ت���ي ي�����س��ب��ب��ه��ا هذا 

االأمر«.
التحّرك  يوؤثر  احلكومة  وبح�سب 
على ثالث من اأ�سل �سبع م�ساف 
ل��ل��ن��ف��ط وخ��م�����س��ة خ���زان���ات وق���ود 

كرى “من اأ�سل 200«.
وقال رئي�س جمعية اأ�سحاب العمل 
بيزيو  دو  رو  ج��وف��روا  الفرن�سية 
“هذا لي�س اإ�سرابا عاديا، احلق يف 
اأن  معترا  حدود”،  له  االإ���س��راب 
“150 �سخ�سا يعملون يف امل�سايف 

ياأخذون الفرن�سيني رهينة«.
�سعوبات  امل������زارع������ون  وي�����واج�����ه 
يف اال����س���ت���ح�������س���ال ع���ل���ى ال���وق���ود 
ال�ستوية، خ�سو�سا يف  ملزروعاتهم 

�سمال البالد.
تظاهر  بعدما  بورن  وجاء حتذير 
ع�سرات اآالف االأ�سخا�س االأحد يف 
باري�س بدعوة من الي�سار املعار�س 
ل���ل���رئ���ي�������س اإمي����ان����وي����ل م����اك����رون 
املعي�سة  غ�����الء  ع���ل���ى  اح���ت���ج���اج���ا 
الت�سدي  يف  احل��ك��وم��ة  وت��ق��اع�����س 

للتغري املناخي.
ونّظمت امل�سرية بدعم من جمعيات 
على  احتجاجا  نقابية  واحت����ادات 
غالء املعي�سة والتقاع�س يف جمال 
امل��ن��اخ، وب��ل��غ ع��دد امل�����س��ارك��ني فيها 
األف �سخ�س وفق املنظمني   140
ال�سرطة،  �سخ�س وفق  األ��ف  و30 
وفق  �سخ�س  و500  األ��ف��ا  و29 
“اأوكوران�س”  مركز  اأج��راه  تعداد 
لعدد من الو�سائل االإعالمية من 

بينها وكالة فران�س بر�س.
التظاهرة  خ�����الل  ت�����س��ّج��ل  ومل 

تعزيز  م��اك��رون  معار�سو  وي��اأم��ل 
زخ����م حت��ّرك��ه��م ب��اال���س��ت��ف��ادة من 
عّمال  اإ�سراب  حول  القائم  النزاع 
امل�سايف الذي بداأ يف نهاية اأيلول-

�سبتمر.
التجّمع  “اإنه  م��ي��الن�����س��ون  وق���ال 
ال��ك��ب��ري، ن��ح��ن م���ن ب���داأن���اه بهذه 
امل�سرية التي تكّللت بنجاح كبري”، 
م�سريا اإىل “ت�سكيل جبهة �سعبية 
جديدة �ستتوىل ال�سلطة يف البالد 

عندما يحني الوقت«.
وداف���������ع م���ي���الن�������س���ون ع�����ن ط���رح 
“االإ�سراب العام” املقرر الثالثاء، 
اأطلقت يف هذا  اإىل دعوات  م�سريا 
النقل  االجت��اه خ�سو�سا يف قطاع 

والوظائف العامة.
اأدت االأرباح الطائلة التي حتّققها 
ال�������س���رك���ات ال��ن��ف��ط��ي��ة م���ن ج���راء 
تعاطف  اإىل  الوقود  اأ�سعار  ارتفاع 
يطالبون  ال���ذي���ن  م��وّظ��ف��ي��ه��ا  م���ع 

بزيادة اأجورهم.
الذي  ال�سائقني  م��ن  بع�سا  ل��ك��ن 
يواجهون �سعوبات يف اال�ستح�سال 
على وقود ل�سياراتهم بداأ �سرهم 
من  كثرية  �سركات  وح���ّدت  ينفد. 
ال�سفر والتنقالت، كما تعاين من 

ال�سح �سّيارات خدمات الطوارئ.
“بي. مل���رك���ز  ا���س��ت��ط��الع  واأظ����ه����ر 
باملئة   37 اأن  اجلمعة  ُن�سر  يف.اآ” 

واجهات  اأن  اإال  �سدامات خطرية، 
على  للتك�سري  تعّر�ست  زج��اج��ي��ة 
مواجهات  ���س��ّج��ل��ت  ك��م��ا  ه��ام�����س��ه��ا 
وفق مرا�سلي وكالة فران�س بر�س.

وق��د ت��دّخ��ل��ت ق���وات االأم���ن مرارا 
للدموع  امل�سيل  ال��غ��از  م�ستخدمة 

حزب  يف  والنا�سط  �سنوات  خم�س 
وق���ت  “حان  امل����ت����م����ردة  ف���رن�������س���ا 
“نحن  م�����س��ي��ف��ا  اال�ستفاقة”، 
كل  مل��اذا،  نعرف  ال  �سرائب  ن�سدد 
اأن  يفرت�س  املنطق  يتبخر.  �سيء 

تّتحد الن�ساالت«.

للر�سق  ع��ن��ا���س��ره��ا  ت��ع��ّر���س  ب��ع��د 
مبقذوفات. كما عمد ملّثمون اإىل 

�سرقة فرع م�سريف.
كبري من  امل�سرية عدد  و�سارك يف 
ال�سفراء”  “ال�سرتات  ن�����س��ط��اء 
وامل���ت���ق���اع���دي���ن، وق����د اع��ت��م��ر كرث 

قبعات فريجية “قبعات احلرية” 
على وقع االأنا�سيد وحتى مو�سيقى 
“حرب  وورز”  “�ستار  ف���ي���ل���م 

النجوم«.
 47- �سافيدان  كري�ستوف  وق��ال 
ع���ام���ا- ال��ع��اط��ل ع���ن ال��ع��م��ل منذ 

التوقف  يوؤيدون  امل�ستطلَعني  من 
احلكومة  وت���راق���ب  ال��ع��م��ل.  ع���ن 
والتحركات  االإ���س��راب��ات  كثب  عن 
اإىل  ت�سعى  حني  يف  االحتجاجية، 
التقاعد  نظام  على  تعديل  اإدخ��ال 

يف االأ�سهر القليلة املقبلة.
وكان ماكرون الذي فاز يف منت�سف 
رئا�سية  ب���والي���ة  ن��ي�����س��ان-اأب��ري��ل 
التقاعد  �سن  رفع  تعّهد  قد  ثانية 
اأن  املفرت�س  وم��ن  عاما،   62 اإىل 
قبل  التنفيذ  التعديل حّيز  يدخل 

نهاية ال�ستاء.
واالأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي ق���ال ن��ائ��ب يف 
احلزب احلاكم يف ت�سريح لوكالة 
ف��ران�����س ب��ر���س ط��ال��ب��ا ع���دم ك�سف 
داعيا  جدا”،  ق��ل��ق  “اأنا  ه��وي��ت��ه 
اإيجاد حل يوفق بني احلاجة  اإىل 
النا�س  اأن  وواق�������ع  ل��ل��ت��ع��دي��الت 

غا�سبني ومتعبني.
اإيرجيز  ت��وت��ال  اأعلنت  واجلمعة 
ب�ساأن  ات���ف���اق  اإىل  ت��و���س��ل��ت  اأن���ه���ا 
زيادة االأجور مع احتادين ميثالن 
“االحتاد  م�سافيها  عمال  اأغلبية 
للعمل”  الدميوقراطي  الفرن�سي 
“�سي اف دي تي” و”االحتاد العام 
للكوادر”  ال��ع��ام  ل��الأط��ر-االحت��اد 

“�سي اف او-�سي جي �سي«.
لكن االحتاد العام للعمال يوا�سل 
املطالبة بن�سبة ع�سرة باملئة مقابل 
تقا�سم”  ج��ان��ب  اإىل  “الت�سخم 
االأرباح التي حققتها �سركة النفط 
وبلغت 5،7 مليارات دوالر “5،8 
الثاين  للف�سل  يورو”  م��ل��ي��ارات 

وحده من العام.

املا�سي،  �سبتمر  يف  اأ���س��ت��ان��ا  يف 
جيو�سيا�سية  حت���دي���ات  و����س���ط 
ع��امل��ي��ة، وك��ذل��ك م�����س��ارك��ة البابا 
فران�سي�س ، ي�سري اإىل االعرتاف 
فريدة  ك��م��ن�����س��ة  ب��ك��ازاخ�����س��ت��ان 
الق�سايا  حل  و  ملناق�سة  للحوار 

العاملية التي تهم العامل.
االأ�سا�سية  االإ���س��الح��ات  ُت��ظ��ه��ر 
يف  اإج���راوؤه���ا  مت  ال��ت��ي  وال�ساملة 

•• اأ�شتانا-الفجر:

تخطط جمهورية كازاخ�ستان - 
الو�سطى  اأ�سيا  يف  اقت�ساد  اأك��ر 
واحد اأهم دول املنطقة - الإجراء 
وفقاً  مبكرة  رئا�سية  ان��ت��خ��اب��ات 
لقوانني جديدة يف 20 نوفمر 

املقبل.
اإع����ادة  ال���دول���ة عملية  واأط��ل��ق��ت 
ملوؤ�س�ساتها  ����س���ام���ل���ة  ه���ي���ك���ل���ة 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة مب����ا ي��ت��م��ا���س��ى مع 
لرئي�س  اال�سرتاتيجية اجلديدة 
االنتباه  الرئي�س  ولفت  الدولة، 
االن�سجام  ت��ع��زي��ز  اأه���م���ي���ة  اإىل 
وال�سراكة على ال�سعيد الوطني 
باتباع  واملجتمع،  احلكومة  ب��ني 
وقد  ت�ستمع”،  “دولة  م��ف��ه��وم 
منهجية  �سياغة  يف  ال�سروع  مت 
جديدة للنظام ال�سيا�سي )رئي�س 
ب��رمل��ان م��وؤث��ر - حكومة  ق���وي - 
والرتويج  للم�ساءلة(  خا�سعة 

احلياة  حت���دي���ث  ب���ه���دف   ، ل���ه���ا 
االجتماعية وال�سيا�سية للبلد.

ال��ت��وج��ه اجلديد،  ل��ه��ذا  ووف���ق���اً 
كازاخ�ستان  م���واط���ن���و  ح�����س��ل 
ال�سلمي  التجمع  يف  احل��ق  على 
روؤ������س�����اء  ان����ت����خ����اب  ، وف����ر�����س����ة 
للمقاطعات  )اأك���ي���م(  ال��ب��ل��دي��ات 
تعزيز  مت  ك��م��ا  وامل�����س��ت��وط��ن��ات، 
الد�ستورية  احل����ق����وق  ح���م���اي���ة 
اإن�ساء  البالد: مت  للمواطنني يف 
ومنحت   ، ال��د���س��ت��وري��ة  املحكمة 
احل�سانة ملفو�س حقوق االإن�سان، 
واأل���غ���ي���ت ع��ق��وب��ة االإع�������دام، ومت 
تب�سيط �سروط ت�سجيل االأحزاب 
تخفي�س  مت  ح��ي��ث  ال�سيا�سية: 
احلد االأدن��ى لعدد االأع�ساء من 
مت   .5000 اإىل   40.000
نظام  اإىل  باالنتقال  ق��رار  اتخاذ 
ن�سبي  انتخابي خمتلط )70 % 
اأغلبية(، الأول مرة منذ   %30 و 
حق  م���ن���ح  ي���ت���م   ،  2004 ع�����ام 

الت�سويت �سد جميع املر�سحني.
اجلديدة،  ال���ق���واع���د  ومب���وج���ب 
 5 م��ن  الرئا�سة  ف��رتة  تغيري  مت 
�سنوات اإىل 7 �سنوات ، دون احلق 
يف اإعادة االنتخاب لفرتة اأخرى، 
ل���ن ي�����س��م��ح ه����ذا ال���ن���م���وذج بعد 
باحتكار  الوظيفة  ل�ساغل  االآن 
و�سوف يحد من  الدولة،  �سلطة 
ال�سيا�سية  ال�سلطة  يف  االإف���راط 
القوى  على  ال�سغط  واإم��ك��ان��ي��ة 

ال�سيا�سية واالأوليغار�سية.
ال�سعب،  ث��ق��ة  ن��ي��ل  اأج�����ل  وم����ن 
ومنفتحة  مت�سقة  �سيا�سة  هناك 
ت��ه��دف اإىل ب��ن��اء ك��ازاخ�����س��ت��ان ، 
ب�سرعة  ال��دول��ة  ت�ستجيب  حيث 
البناءة  املطالب  وفعالية جلميع 
ل��ل��م��واط��ن��ني م��ن خ���الل احلوار 
امل�ستمر بني ال�سلطات واملجتمع.

ووف�������ًق�������ا مل�������س���ت�������س���ار ال�����دول�����ة 
ال��ك��ازاخ�����س��ت��اين ي��ريالن��ك��اري��ن ، 
يف  ال�سيا�سية  االإ���س��الح��ات  ف���اإن 

اخلارجية عدة مرات. وزار وزير 
ووف��ود من  االأمريكي  اخلارجية 
اأع�����س��اء ال��ك��وجن��ر���س اأ���س��ت��ان��ا، يف 
الرئي�س  ���س��رح   ، نف�سه  ال��وق��ت 
توكاييف �سخ�سيا اأن كازاخ�ستان 
�ست�ستمر يف االلتزام ب� )عالقات 
الواليات  م��ع  الوثيقة  ال�سراكة 

املتحدة(.
ويف ال�سياق نف�سه، توا�سل احلوار 
م���ع االحت�����اد االأوروب��������ي، عالوة 
توكاييف  ط����م����اأن   ، ذل�����ك  ع���ل���ى 
االأوروبي  رئي�س جمل�س االحتاد 
كازاخ�ستان  اأن  مي�سيل  ت�سارلز 
التقليل من  اأن ت�ساعد يف  ميكن 
اجليو�سيا�سية  اخل��الف��ات  ح��دة 
بني الغرب ورو�سيا ، حيث تعمل 
النزيه”  “الو�سيط  مب���ث���اب���ة 
وال���غ���رب واجلنوب  ال�����س��رق  ب��ني 

وال�سمال.
لزعماء  ال�سابع  املوؤمتر  عقد  اإن 
والتقليدية  ال��ع��امل��ي��ة  االأدي��������ان 

التداول  “�ست�سمن  كازاخ�ستان 
امل��ن��ت��ظ��م ل��ل�����س��ل��ط��ة ، وال����ق����درة 
ال��ت��ن��ب��وؤ وا���س��ت��دام��ة النظام  ع��ل��ى 

ال�سيا�سي ككل«.
�سيا�سة  توكاييف  الرئي�س  اتبع 
توليه  االجت��اه��ات منذ  م��ت��ع��ددة 
بن�ساط  ي��ع��م��ل  ف��ه��و  ال���رئ���ا����س���ة، 
تركيا،  م��ع  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على 
اتفاقية  كازاخ�ستان  وقعت  حيث 
مو�سعة(  ا�سرتاتيجية  )�سراكة 
اتفاق  اإىل  وت��و���س��ل��ت  اأن��ق��رة  م��ع 
ا�ستطالع،  ط��ائ��رات  اإن��ت��اج  ب�ساأن 
ب��دون طيار تركية يف  وط��ائ��رات 
اأ�ستانا  دعمت  كما  كازاخ�ستان، 
امل�ستمر  اخل���الف  يف  اأذرب��ي��ج��ان 
الو�سع  حول  ويريفان  باكو  بني 

يف ناغورنو كاراباخ.
ب��������داأت   ، ن���ف�������س���ه  ال������وق������ت  يف   
تعزيز  ن�������س���اط  ك����ازاخ���������س����ت����ان 
العربي  اخل��ل��ي��ج  يف  ع��الق��ات��ه��ا 
وت�ستمر  االأو������س�����ط،  وال�������س���رق 

ن�����س��ط من  ل��ع��ب دور  اأ���س��ت��ان��ا يف 
حمادثات  اإىل  ال��ت��و���س��ل  اأج�����ل 

�سالم حلل ال�سراع ال�سوري.
ك��ازاخ�����س��ت��ان مكانة  ك��م��ا حت��ت��ل 
ب��ك��ني، وقام  ���س��ي��ا���س��ة  خ��ا���س��ة يف 
الرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ 
ب������اأول زي������ارة خ���ارج���ي���ة ل���ه منذ 
الوباء اإىل كازاخ�ستان على وجه 
التحديد، معلناً اأن العالقات بني 
كال�سخرة(،  )م��ت��ي��ن��ة  ال��ب��ل��دي��ن 
ال�سني  اأن م�سالح  وا�سحا  وبدا 
اأ�سا�سي  ب�سكل  املنطقة ترتكز  يف 

يف كازاخ�ستان.
يف ال��وق��ت ذات��ه ت��ع��ززت ال�سراكة 
وا�سنطن  م���ع  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�سنة  ون�����س��ف  ال�سنتني  خ���الل 
الرئي�س  زار  ح��ي��ث  امل��ا���س��ي��ت��ني، 
املتحدة  ال�����والي�����ات  ت���وك���اي���ي���ف 
2019، وقد  ع���ام  م��ن��ذ  م��رت��ني 
امل��م��ث��ل اخل��ا���س لرئي�س  اأج����رى 
وزارة  مع  حمادثات  كازاخ�ستان 

البالد التزام كازاخ�ستان باإقامة 
حيث  دمي�����ق�����راط�����ي،  جم���ت���م���ع 
واأم��ن كل  الدولة حقوق  ت�سمن 
مواطن، كما اأن التدابري املتخذة 
توطيد  بهدف  ال�سلطة  ل��ت��داول 
الوحدة الوطنية يف البالد تخلق 
مكانة  ت�سمن  اإ���س��اف��ي��ة  ع��وام��ل 
به  موثوق  ك�سريك  كازاخ�ستان 

وم�ستقر على امل�سار اخلارجي.

مع ��ستمر�ر �إ�سر�بات قطاع �لطاقة 

ال على العودة اإىل العمل  ح باإجبار عمرّ  رئي�سة احلكومة الفرن�سية تلورّ

جتري �نتخابات رئا�سية مبكرة وفقا لقو�نني جديدة يف 20 نوفمرب �ملقبل

كازاخ�ستان اجلديدة »جمتمع دميقراطي.. تداول لل�سلطة..
 �سراكات وثيقة مع خمتلف الدول.. ودور بارز يف حل النزاعات بالعامل«

عالقة الأمية مارتا لويز مبعالج تقليدي اأميكي ت�ستفز الرنوجيني 
•• اأو�شلو-اأ ف ب:

الروحي  املر�سد  مع  حياتها  اإكمال  لويز  مارتا  الروجية  االأم��رية  ق��ررت 
دوري����ك ف��ريي��ت ال���ذي يحقق رواج�����اً يف اأو����س���اط ه���ول���ي���وود... ل��ك��ّن هذا 
اجلدلية  ال�سخ�سية  ب�سبب  ال���روج  يف  ك��ب��رية  حتفظات  يثري  االرت��ب��اط 

للعري�س االأمريكي.
51 عاماً، وهي االبنة  مبباركة من امللك هارالد، عقدت االأمرية البالغة 
دوري��ك فرييت يف  الروجيني، خطوبتها على  امللكيني  للزوجني  الكرى 
متقباًل  يبدو  ال  الروجي  العام  ال��راأي  اأن  غري  الفائت.  حزيران-يونيو 
“�سامان  باأنه  نفه  ي�سف  ال��ذي  فرييت  ت�سريحات  ب�سبب  العالقة،  لهذه 
ومن بني اأتباعه م�ساهري من اأمثال غوينث بالرتو  من اجليل ال�ساد�س”، 

واأنطونيو بانديرا�س.
ويلمح االأمريكي االأ�سود يف كتابه “�سبرييت هاكينغ” “خطف الروح” اإىل 
اأن االإ�سابة بال�سرطان خيار �سخ�سي، كما يعر�س متارين من اأجل اإزالة 
كما  رج��ال،  مار�سن اجلن�س مع عدة  اللواتي  للن�ساء  املهبلية  “الب�سمة” 
اأوبتيمايزر”  “�سبرييت  222 دوالراً ميدالية حتمل ا�سم  اأنه يبيع ب�سعر 

“معزز الروح” يقول اإنها �ساعدته على تخطي االإ�سابة بكوفيد.
عن  عموماً  البعيد  ال��روج��ي  املجتمع  يف  ان��زع��اج��اً  تثري  كثرية  ادع����اءات 

املعتقدات اأو اخلرافات.
وو�سف الكاتب واملعلق ال�ساخر داغفني نوردبو، االأمريكي دوريك فرييت 

اب وحمتال«. باأنه “منتحل �سفة ون�سّ
رغم اإعالن تفهمه الطابع اجلديل ملواقفه، لكّن ال�سامان االأمريكي يعتر 
اأنه قبل اأي �سيء �سحية للعن�سرية، مبا ي�سبه االأجواء التي رافقت دخول 

املمثلة االأمريكية اخلال�سية ميغن ماركل اإىل العائلة امللكية الريطانية.
التا�سع من حزيران- اإن�ستغرام يف  وكتب دوري��ك فرييت يف مداخلة عر 
اأ�سخا�س بي�س لنا عن كل هذه الكراهية وتهديدات القتل  “يعّر  يونيو 

“...” الأنهم ال يريدون رجاًل اأ�سود يف العائلة امللكية«.
العني  “باأّم  لروؤيتها  حقيقية”  “�سدمة  لويز  م��ارت��ا  اأب���دت  جانبه،  اإىل 

الطريقة “...” التي ُيعامل بها ذوو الب�سرة امللونة«.
وكان رئي�س بلدية اأو�سلو ال�سابق، املحافظ فابيان �ستانغ، من بني قلة من 

ال�سخ�سيات الذين اأعلنوا �سراحة تاأييدهم للثنائي.
لتوفري  ميداليات  بيع  اأن  مثلي  يعترون  “كثريون  في�سبوك  عر  وكتب 
ال�سحة اأمر يتخطى احلدود “...” لكن من الغريب اأن كثريين من بني 
وهو معالج  البتة على رجل �سنو�سا”،  من يكرهون دوري��ك مل يعرت�سوا 

تقليدي �سهري تويف �سنة 2021.
وت�ساءل قائال “األي�س حرّياً بنا يف عام 2022 باأن نرّحب بدوريك بحفاوة 

وندعوه اإىل جدل معمق ب�ساأن احلدود بني العلم واالحتيال؟«
لكن يف العمق، مل تلق هذه الدعوات اأي �سدى. فقد قررت جمعيات عدة 
لالأخ�سائيني ال�سحيني اال�ستغناء عن رعاية االأمرية ب�سبب امليل العلني 

خلطيبها اإىل اأ�ساليب الطب البديل.
وف��ي��م��ا م��ن غ��ري امل��ع��ت��اد يف ال����روج ال��دع��وة اإىل ف��ك اخل��ط��وب��ة، اأظهرت 
ا�ستطالعات للراأي اأجريت اأخرياً اأن اأكرثية الروجيني يرغبون يف تخلي 

مارتا لويز عن لقب اأمرية.
اإذ  العر�س  خالفة  ترتيب  يف  الرابعة  املرتبة  اخلم�سينية  االأم��رية  وحتتل 
اأولوية اخلالفة ب�سرف النظر عن اجلن�س مل يكن �سارياً عند  اإن قانون 
امللكي”  ال�سمو  “�ساحبة  لقب  عن   2002 �سنة  ا�ستغنت  وه��ي  والدت��ه��ا. 

2019 ال��ت��وق��ف ع��ن ا���س��ت��خ��دام ���س��ف��ة االأم�����رية لغايات  وت��ع��ه��دت ���س��ن��ة 
جتارية.

العالجات  يف  اخلبرية  فهذه  اجلدليات،  عن  غريبة  لويز  مارتا  ولي�ست 
البديلة تدعي القدرة على التوا�سل مع املالئكة، وهو اأمر حاولت م�ساركته 

وحتقيق اإيرادات منه من خالل ح�س�س تعليم وكتب.
وزوجها االأول اآري بني كان كاتباً بعيداً عن النمطية واأث��ارت عالقتها به 
اأي�ساً اآراء متباينة يف اأو�ساط العائلة امللكية. وقد اأجنبت منه ثالث بنات، 

قبل اأن ينتحر �سنة 2019 بعد ثالث �سنوات من طالقهما.
ويقول املوؤرخ تروند نورين اإي�ساكن لوكالة فران�س بر�س اإن “العائلة امللكية 
يجب اأن تكون جامعة وبالتايل بعيدة عن اجلدليات. امل�سكلة تكمن يف اأن 
اإنهما جدليان  اإذ  مارتا لويز ودوري��ك فرييت ميثالن عك�س ذلك متاماً، 

ويثريان انق�سامات، مع �سبهة احتيال«.
وي�سيف “اأكرثية الروجيني ياأ�سفون الإمكان حتقيق االأموال من خالل 

ما يعترونه هراًء يحظى بدعم االأمرية«.
و�سقيقها ويل  لويز  ومارتا  هارالد  امللك  فاإن  امل�ساهري،  وبح�سب �سحافة 
العهد هاكون، عقدوا “اجتماعات اأزمة” للتفكري يف اإمكان حفاظ االأمرية 

على لقبها.
ع��ن �سهره  ك��ث��رية  بتعليقات  ال��روج��ي  ال��ع��اه��ل  ي��دل  ال�ساعة، مل  وح��ت��ى 

امل�ستقبلي، مكتفياً باحلديث عن “�سدام ثقايف«.
ويقول  املو�سوع”.  “فعل �سيء يف هذا  اإي�ساكن يوؤكد �سرورة  لكن نورين 
“الثنائي امللكي يجب اأن يوفق بني موجبني، اأولهما االأهل الذين يريدون 
روؤية اأبنائهم يعي�سون ب�سعادة، والثاين املهمة التي كر�سوا اأنف�سهم لها وهي 

حماية التاج لكي ي�ستمر يف التاألق الألف �سنة مقبلة«.
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ي�سعى لول اإىل اإظهار تقارب حكومته مع قيم الإجنيليني 
واإعـــادة تاأهيـــل الي�ســـار يف نظـــر هــــوؤلء النـاخبني 

�سيلعبون دوًر� رئي�سًيا يف �جلولة �لثانية

الناخبون الإجنيليون يف قلب معركة لول وبول�سونارو
•• الفجر -اآنا كارولينا فريري�س فرييرا 

ترجمة خرية ال�شيباين
ميثلون  �لذين  �الإجنيليون,  �أ�سبح  �ل��رب�زي��ل,  يف      
يجب  ناخبني  �مل��و�ط��ن��ني,  م��ن  باملائة   30 ح���و�يل 
رئي�سًيا  دوًر�  و�سيلعبون  ثمن,  ب��اأي  “��ستقطابهم” 

�لرئي�س  بني  �س�������تدور  �لتي  �لثاني������ة  �جلول���ة  يف 
 30 يف  ول���وال  بول�سونارو  ج��اي��ري  والي��ت��ه  �ملنتهية 

�أكتوبر.
�لتي  �النتخابية  �ل��ق��اع��دة  ه��ذه  على  للحفاظ     
ذهب  والي��ت��ه,  و�أث��ن��اء  قبل  كبري  ح��د  �إىل  دعمته 
قا�ٍس  تعيني  ح��ّد   2021 ع��ام  بول�سونارو  جايري 

موؤ�س�سة  -وه��ي  �لعليا  �ملحكمة  يف  جًد�”  “�إجنيلي 
يف  –وليعلن   2018 ع��ام  منذ  عار�سته  م��ا  غالًبا 
�الإجنيليني  �لدينيني  للزعماء  �لعام,  هذ�  من  مار�س 
�لرب�زيل  “�سيقود  �أن��ه  �إلخ”  �أ�ساقفة,  “ق�ساو�سة, 

�أينما يريدون«.
ال�ستعادة  حملته  من  جزًء  لوال  كّر�س  جانبه,  من     

حزب  ع��ن  �ب��ت��ع��دو�  �ل��ذي��ن  �الإجنيليني  �لناخبني 
�سارك  وهكذ�,  رو�سيف؛  ديلما  والية  خالل  �لعمال 
موؤخًر� يف �جتماع مع ممثلني خمل�سني و�إجنيليني يف 
ر �حلا�سرين ب� “كل ما فعله  ريو دي جانريو, حيث ذَكّ
موؤكد� يف عدة منا�سبات  حزب �لعمال لالإجنيليني”, 

�أنه موؤمن.

بول�سونارو اغوى االجنلينيلوال يف اجتماع مع االإجنيلني لنيل والئهم
�لت�سويت و�لكتاب �ملقد�س

املوؤهالن  امل��ر���س��ح��ان  ك���ان  واإذا     
هذه  مثل  يعلقان  الثانية  للجولة 
الناخبني،  ه�����وؤالء  ع��ل��ى  االأه��م��ي��ة 
فذلك الأن خ�سو�سية االإجنيليني 
على  اأن�����ه�����م،  ح���ق���ي���ق���ة  يف  ت���ك���م���ن 
ميثلون  الذين  الكاثوليك،  عك�س 
من  ب���امل���ائ���ة   52 و   48 ب����ني  م����ا 
لديانات  وامل���م���ار����س���ون  ال�����س��ك��ان، 
اأخ�����رى -ح�����وايل 10 ب��امل��ائ��ة من 
ال�سكان، وجميع الطوائف االأخرى 
اأكرث  ع��ام،  ب�سكل  -اأنهم،  جمتمعة 
الديني”  “الن�ساط  يف  ان��خ��راًط��ا 
اأخ��رى، ي�سوتون يف كثري  -بعبارة 
من االأحيان اأكرث من غريهم بناًء 

على معتقداتهم الدينية.
   مل ي��ك��ن ه���ذا ه��و احل���ال دائما. 
القرن  �سبعينات  حتى  ال��واق��ع،  يف 
امل�����ا������س�����ي، ك�������ان ال���روت�������س���ت���ان���ت 
الغالب  يف  يبتعدون  الرازيليون 
بال�سيا�سة.  املرتبطة  االأم���ور  ع��ن 
التغيري  لهذا  الرئي�سي  والتف�سري 
الكنائ�س  اأك�����رث  اأن  ح��ق��ي��ق��ة  ه���و 
االإجن��ي��ل��ي��ة حم��اف��ظ��ة ن��ظ��رت اإىل 
مرت  التي  االجتماعية  التطورات 
“اأزمة  اأن���ه���ا  ع��ل��ى  ال����رازي����ل  ب��ه��ا 
االأزمة  مفهوم  و�سكل  اأخالقية”. 
ل�  الكامل  ال�سيا�سي  ال��ت��اري��خ  ه��ذا 
اأنه  ح��ي��ث  االإجنيلية”،  “الكتلة 
فاإن  الت�سيي�س،  ع��دم  �سعف  كلما 
من  حمافظة  االأك���رث  االإجنيليني 
من  اأك��رث  هم  االأخالقية  الناحية 
اأجل  ال�سيا�سي، من  املجال  يكت�سح 
االأخالقية  االأزم����ة  ه���ذه  حم��ارب��ة 
الت�سويت  ان  ي����رون����ه����ا.     ال���ت���ي 
-الذين،  االإجنيليني  للمر�سحني 
ُيتوقع  ال��دي��ن��ي،  انتمائهم  ب�سبب 
مل�سالح  االأول����وي����ة  اإع���ط���اء  م��ن��ه��م 
الكنائ�س، وانت�سار وحماية “االأ�سرة 
الدينية  واالأخ�����الق  التقليدية” 
التي  اخلطب  يف  يظهر  ما  -غالًبا 
األقيت يف الكنائ�س على انه التزام.    
ال��ذي قدمه  الهائل  الدعم  وُي��رز 
بول�سونارو  جايري  ل���  االإجنيليون 
 2018 ع��ن��دم��ا مت ان��ت��خ��اب��ه ع���ام 
-�سّوت 70 باملائة منهم ل�ساحله 
املحافظة  وق��ي��م��ه  خ��ط��اب��ات��ه  اأن   -
جنحت يف جذب انتباه هذا اجل�سم 

االنتخابي.

بول�سونارو يغوي �الإجنيليني
   ول��ف��ه��م جن���اح ب��ول�����س��ون��ارو عام 
اأن  اأواًل  ن���درك  اأن  يجب   ،2018
الرازيل كانت متر بفرتة معقدة 

املالحظة �ساحلة متاًما للناخبني 
االإجنيليني يف الرازيل. يف درا�سة 
اأمريكا  يف  والناخبني  ال��دي��ن  ع��ن 
 ،2015 ال��الت��ي��ن��ي��ة اج��ري��ت ع���ام 
واإميي  بوا�س  تايلور  كل من  وج��د 
ي�سنع  “الدين  اأن  �سميث،  اإيريكا 
االنتخابي  االخ���ت���ي���ار  يف  ال���ف���ارق 
وعلى  املنطقة،  م��ن  كبري  ج��زء  يف 
وجه اخل�سو�س، يف الرازيل، لكن 
املوؤلفني اأو�سحا اأنه من ال�سروري 
الهوية من خالل  هذه  “تفعيل” 
الزعماء  اأو   - و  املر�سحني  تعبئة 
ال��دي��ن��ي��ني، ال��ذي��ن ي��ق��وم��ون هكذا 

بت�سيي�س اختيار الناخب«.
للهوية  “التن�سيط”  ه��ذا  ك��ان     
قبل  من  متاًما  ناجًحا  االإجنيلية 
 :2018 ع��ام  بول�سونارو  ج��اي��ري 
احتمال،  ك��ان  االنتخابات،  تلك  يف 
ي�سّوت  ان  ب���امل���ائ���ة،   17 ي���ف���وق 
اأكرث  ل��ب��ول�����س��ون��ارو  االإجن��ي��ل��ي��ون 
م����ن اأت�����ب�����اع ال����دي����ان����ات االخ������رى 

وامللحدين.
الهوية  ت��ع��ب��ئ��ة  وه���ك���ذا، مي��ك��ن     
االإجن���ي���ل���ي���ة ك��ع��ن�����س��ر اأول�����وي�����ة يف 
ال�سياق،  ه��ذا  ويف  امل��ر���س��ح،  اختيار 
ف���اإن احل��ج��ة االأخ��الق��ي��ة ه��ي التي 
ي�سكل  -وه���ذا  الت�سويت  �ستحدد 
ميكن  لكن  الديني”.  “الت�سويت 
ا تعبئة الهويات االأخرى على  اأي�سً
لكني�سة  ال��ف��رد  انتماء  م��ن  ال��رغ��م 
اإجنيلية. وهذا ما يف�سر دعم بع�س 
االإجنيليني لوال -وال �سيما الن�ساء 
الذين  وامل����ح����روم����ني،  وال�������س���ب���اب 
اجلوانب  ب���االأح���رى  ���س��ي��ط��رح��ون 
املتعلقة مبا�سرة بظروفهم املعي�سية 
و�سي�سوتون ملر�سح معرتف به من 
االجتماعية  براجمه  كفاءة  حيث 
حتى لو ال ي�ساركهم بع�س قيمهم 

املحافظة.
ال�������س���ي���اق  ف���������اإن     وم��������ع ذل���������ك، 
احلايل  واالقت�سادي  االجتماعي 
باآثار  ب��ع��م��ق  ي��ت��م��ي��ز  ال���رازي���ل  يف 
التفاوت  وزي���ادة  ال�سحية  االأزم���ة 
والبطالة.  والت�سخم  االجتماعي 
تلقي  االجتماعية  امل�سائل  وه���ذه 
مما  اأك���رث  النقا�سات  على  بثقلها 
– وهذا   2018 ع��ام  عليه  ك��ان��ت 
من �سانه اأن يرّجح كّفة لوال “مبا 
خالل  االإجنيليني”  ب��ني  ذل��ك  يف 
يوم  �ستدور  التي  الثانية،  اجلولة 

30 اأكتوبر اجلاري.
*دكتور�ة يف علم �الجتماع, 
مركز �إميل دوركهامي, جامعة 
بوردو

ال��وق��ت. مت عزل  ذل��ك  وخا�سة يف 
وكان   ،2016 ع��ام  رو�سيف  ديلما 
امل�سهد ال�سيا�سي الرازيلي متوتًرا 
للغاية مع ا�ستقطاب عنيف. فبعد 
ما يقرب من 15 عاًما من �سلطة 
اأراد ج��زء كبري من  العمال،  ح��زب 

ال�سعب بدياًل جديًدا.
بول�سونارو يف هذا     ظهر جايري 
امل�سهد من خالل بناء خيال ب�سيط 
واملناف�س  امل�سيح،  -اإن���ه  حوله  م��ن 
درجة ثانية املناه�س للف�ساد الذي 
اأ�سرار  من  ال��رازي��ل  الإنقاذ  ياأتي 
حقبة حزب العمال. كاثوليكي، مت 
اإ�سرائيل،  2016، يف  تعميده عام 
ك��ان يف ذلك  اإجنيلي  يد ق�س  على 
االجتماعي  للحزب  رئي�ًسا  الوقت 
امل���������س����ي����ح����ي.     ت�������س���رح م���اج���ايل 
ال�سيا�سية،  العلوم  اأ�ستاذة  كونها، 
بول�سونارو  خ��ط��اب  يك�سف  ك��ي��ف 
االإجنيليني  “ثقافة”  مع  �سالته 
التوافق  تعزز  والتي  الرازيليني، 
البول�سونارية،  مع  االأيديولوجي 
االأ�سرة”  “حماية  مفاهيم  حيث 
“ت�ستجيب  ودع��م رج��ال االأع��م��ال 
 ”...“ الب�سطاء”.  النا�س  خليال 
ا جتتذب الطبقات الو�سطى،  واأي�سً
التي توجهها الرغبات -البحث عن 
وال�سعادة  واال���س��ت��ق��رار  االن�����س��ج��ام 
-امل���ت���ج���ذرة يف م���ا����س م���ث���ايل من 
وا�ستدعاء  الطبقية  االم��ت��ي��ازات 

اجلدارة«.
   ومع ذلك، فاإن دعم االإجنيليني 
حكرا.  وال  اليا  لي�س  لبول�سونارو 
ولئن يتم تقدميه اليوم مرة اأخرى 
كمر�سح لالإجنيليني، ففي دي�سمر 
2021 ظهر لوال يف ا�ستطالعات 
املف�سل  امل��ر���س��ح  ب��اع��ت��ب��اره  ال�����راأي 
ما  فهل  ال�سكان.  من  الفئة  لهذه 
االعتماد  بول�سونارو  باإمكان  زال 

على االإجنيليني الإعادة انتخابه؟

معركة من �أجل 
“�لت�سويت �الإجنيلي«

اأن     �سيكون من اخلطاأ افرتا�س 
“الت�سويت االإجنيلي” متجان�س. 

غالبية  بتفكيك  نف�سه  بول�سونارو 
هذه الرامج.

   ومن خالل القيام بذلك، ي�سعى 
لوال اإىل اإظهار تقارب حكومته مع 
تاأهيل  واإع�����ادة  ق��ي��م االإجن��ي��ل��ي��ني، 
الناخبني  ه����وؤالء  ن��ظ��ر  ال��ي�����س��ار يف 
االجتماعية  براجمه  قدم  اأن  منذ 
وبالتايل  اال���س��ر،  ك��ط��رق حل��م��اي��ة 
املطاف.  نهاية  يف  امل�سيحية  القيم 
وخ���الل خ��ط��اب��ه، مل ي��ذك��ر يف اأي 
اأن تثري  وق���ت م��و���س��وع��ات مي��ك��ن 
جمهوره،  م��ن  �سلبية  ف��ع��ل  ردود 
مثل الق�سايا املجتمعية التي يكون 
ب�سكل  لها  ح�سا�سني  االإجن��ي��ل��ي��ون 
خا�س، على غرار حقوق املثليني اأو 

التفاوت بني اجلن�سني.

�لت�سويت �لديني
امل���ج���ال  اأن�����ت�����ج  ان  ����س���ب���ق  ل���ق���د     
االجتماعي العديد من النظريات 
ل�سرح ال�سلوك االنتخابي لالأفراد، 
وم����ن امل��ق��ب��ول ع��م��وًم��ا ال���ي���وم اأن 
“الطبقة  الثقيلة”  “املتغريات 
والدين،  وال��ع��م��ر،  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
وما  املهنية،  االجتماعية  وال��ف��ئ��ة 
اإىل ذلك” لي�ست حا�سمة للغاية يف 
العك�س  وعلى  االنتخابي،  ال�سلوك 
لي�س  “الناخب  ف�����اإن  ذل�����ك،  م���ن 
حًرا متاًما، وغري عازم متاًما، وال 
اأ�سرًيا للمتغريات االجتماعية، وال 
يتقّلب وفًقا للو�سع. ان اختياره هو 
نتيجة لعملية تنطوي على عوامل 
وهيكلية  و���س��ي��ا���س��ي��ة  اج��ت��م��اع��ي��ة 
واقت�سادية طويلة وق�سرية املدى. 
االنتخابات،  ك��ان��ت  ومهما   ”...“
تدور  ال��ذي  والف�ساء  وره��ان��ات��ه��ا، 
فان  احلا�سرون،  واملر�سحون  فيه، 
ل�سعائرهم  املمار�سون  الكاثوليك 
���س��ي��ك��ون��ون اأك������رث حم���اف���ظ���ة من 
على  والعمال  لهم،  دي��ن  ال  الذين 
اأرب�����اب العمل.  اأك����رث م��ن  ال��ي�����س��ار 
فقط  تتحقق  االإمكانات  هذه  لكن 
يف اإط������ار ان���ت���خ���اب���ات م��ع��ي��ن��ة مما 
ال�سرتاتيجيات  جم������ااًل  ي�����رتك 
حم���������ددة ل�����ل�����ن�����اخ�����ب�����ني«.    ه����ذه 

يتوقعه  ق���د  اع����ت����دااًل مم���ا  اأك�����رث 
اإجنيليني  الواقع، كونهم  امل��رء. يف 
ت���ط���رف���اً من  اأك�������رث  ي��ج��ع��ل��ه��م  ال 
االآخرين. وهكذا، على  املحافظني 
ال��رغ��م م��ن جن��اح ب��ول�����س��ون��ارو مع 
ففي   ،2018 ع����ام  االإجن��ي��ل��ي��ني 
اأن  ي��ب��دو   ،2022 ع��ام  ان��ت��خ��اب��ات 
هوؤالء الناخبني اأكرث انق�ساًما من 
اأي وقت م�سى. يف الوقت احلايل، 
ت��وت��رات كبرية داخ��ل بع�س  هناك 
ي�ستاء  ال��ت��ي  االإجن��ي��ل��ي��ة  الكنائ�س 
والن�ساء  ال�سباب  -خا�سة  اتباعها 
ال�سغط  -م���ن  ح��رم��اًن��ا  واالأك�����رث 
الذين  ق���ادت���ه���م  مي���ار����س���ه  ال������ذي 

االإجنيلية  احل���رك���ة  الأن  ب���داي���ة، 
لي�ست كتلة واحدة -اإنها تتكون من 
تيارات خمتلفة، وكنائ�س خمتلفة، 
مع قادة ينتمون اإىل اأيديولوجيات 
خمتلفة. ثانًيا، االإجنيليون يف حد 
متجان�سة  غ��ري  جم��م��وع��ة  ذات��ه��م 
اختالفات  وج�������ود  م����ع  ل���ل���غ���اي���ة، 
جتاربهم  يف  ال���دخ���ل،  يف  وا���س��ع��ة 
ح�سا�سياتهم  يف  االج���ت���م���اع���ي���ة، 

ال�سيا�سية واالأيديولوجية.
امل��ت��اأ���س��ل��ة يف  ال��ت��ع��ددي��ة     وب�سبب 
احل��رك��ة االإجن��ي��ل��ي��ة، ع��ل��ى الرغم 
حمافظة  كمجموعة  �سورتها  من 
االنتخابي  �سلوكها  ف��اإن  مت�سددة، 

االأفروبرازيلية  االأدي��ان  اإىل  اأق��رب 
اإليها االإجنيليون عادة  التي ينظر 
ب�سكل �سلبي جًدا على �سبيل املثال 
-بحيث ُينظر يف نهاية املطاف اإىل 
العمال  ل�����س��ال��ح ح���زب  ال��ت�����س��وي��ت 

على اأنه معاٍد للم�سيحية.
   ورًدا على هذه احلملة، بداأ لوال، 
مبا�سرة  التحدث  يف  م���رة،  والأول 
وهكذا،  االإجنيلية.  اجلماهري  اإىل 
االإجنيليني  م��ع  اج��ت��م��اع��ه  خ���الل 
اإىل  ت��و���س��ل  ري���و دي ج���ان���ريو،  يف 
املختلفة  االجتماعية  الرامج  اأن 
واليتيه  خ���الل  و���س��ع��ه��ا  ال��ت��ي مت 
قام  ب��ي��ن��م��ا  “االأ�سرة”،  اأف��������ادت 

اإىل  بول�سونارو،  لدعم  يدعونهم 
درجة مغادرة الكني�سة اأحياًنا.

    ولئن قدم بول�سونارو نف�سه عام 
ثانوي  مناف�س  اأن���ه  على   2018
املحرتفني،  لل�سيا�سيني  ونقي�س 
جوهرًيا،  فا�سد  نظام  ولكوالي�س 
ف���اإن ه���ذا اخل��ط��اب مل ي��ع��د فعااًل 
يف�سر  م����ا  وه������ذا   .2022 ع�����ام 
اإ�����س����رار ح��م��ل��ة ب��ول�����س��ون��ارو على 
ت��ع��ب��ئ��ة احل���ج���ة ال���دي���ن���ي���ة، وذل���ك 
بول�سونارو،  بو�سع زوجته مي�سيل 
وهي اإجنيلية معمدانية يف مقدمة 
�سورة  تكوين  اىل  اإ�سافة  امل�سرح، 
ل��وال -مم��ا يجعله  عن  “�سريرة” 

ثقل �مل�سائل �الجتماعية على �لنقا�س �لعام من �ساأنه �أن يرّجح كّفة لوال مبا يف ذلك بني �الإجنيليني خالل �جلولة �لثانية

االجنيليون ج�سم انتخابي حا�سم زوجة بول�سونارو تخو�س معركة ك�سب االجنليني

جاير بول�سونارو وزوجته مي�سيل يف �سالة خالل م�سرية لي�سوع ، وهو حدث اإجنيلي �سنوي ، يف 13 اأغ�سط�س 2022 يف ريو دي جانريو

�سيكون من �خلطاأ �فرت��س �أن »�لت�سويت �الإجنيلي« 
متجان�س, الأن �حلركة �الإجنيلية لي�ست كتلة و�حدة

على �لرغم من �سورتها كمجموعة حمافظة مت�سددة,
 فاإن �سلوكها �النتخابي �أكرث �عتد�اًل مما قد يتوقعه �ملرء
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العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : موؤ�س�سة حور�س لتمثيل ال�سركات

رخ�سة رقم:CN 1000753 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة فرا�س فواز الوجيه

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة حور�س لتمثيل ال�سركات
HORES REPRESENTATION OF COMPANIES

اإىل/ كابابيليتي خلدمات تاجري العقارات وادارتها
CAPABILITY REAL  ESTATE LEASE AND MANAGEMENT SERVICES

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات تاجري العقارات وادارتها  6820001
 تعديل ن�ساط / حذف متثيل �سركات  7010004

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

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : خمبز املكرم - فرع 5

رخ�سة رقم:CN 1031456-5 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدالروف �سيد خان %100

تعديل مدير / اإ�سافة عبدالروف �سيد خان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سري حممد جول حممد

تعديل وكيل خدمات / حذف احمد حممد عبداهلل حممد ال�سحى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ خمبز املكرم - فرع 5

AL MUKARRAM BAKERY - BRANCH  5
اإىل/ خمبز ع�سل وزيتون - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ASAL WA ZAITOON BAKERY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
انرتنا�سيونال  �سوليو�سنز  تكنيكل   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للتوظيف  رخ�سة رقم:CN 1924258 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة في�س�س واردهان

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة في�س�س واردهان %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سحى احمد حممد حمو�س املزروعى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ تكنيكل �سوليو�سنز انرتنا�سيونال للتوظيف
TECHNICAL SOLUTIONS INTERNATIONAL RECRUITMENT

اإىل/ تكنيكل �سوليو�سنز انرتنا�سيونال للتوظيف - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
TECHNICAL SOLUTIONS INTERNATIONAL RECRUITMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : اليازيه للرعاية الطبية

رخ�سة رقم:CN 2540675 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سعد ح�سني م�سعود ذفال االحبابى  %75

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة على حممود �سليمان ال دحال  %25
تعديل مدير / اإ�سافة على حممود �سليمان ال دحال

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعد ح�سني م�سعود ذفال االحبابى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ اليازيه للرعاية الطبية

ALYAZIA MEDICAL CARE
اإىل/ اليازيه للرعاية الطبية ذ.م.م

  ALYAZIA MEDICAL CARE L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ادفان�سيز ميدل اي�ست اي تي للتكنولوجيا 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 2105297 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة جيم�س موراى ماك�سويل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ادفان�سيز ميدل اي�ست جي ام بي ات�س
Advancis Middle East Gmbh من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / ادفان�سيز ميدل اي�ست جي ام بي ات�س
 Advancis Middle East Gmbh من 49 % اإىل 100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف كونرتا �سيكيورتيز لالجهزه االمنيه ذ م م
contra securities services l l c

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 25000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ادفان�سيز ميدل اي�ست اي تي للتكنولوجيا ذ.م.م
ADVANCIS MIDDLE EAST IT TECHNOLOGY L.L.C
اإىل/ ادفن�سي�س ميدل اي�ست اي تي للتكنولوجيا �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ADVANCIS MIDDLE EAST IT TECHNOLOGY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : دارت كافيه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

رخ�سة رقم:CN 2709594 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبري ابوبكر عبداهلل �سدقه احلمريى %25
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اريج ابوبكر عبداهلل �سدقه احلمريى %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سروق ابوبكر عبداهلل ح�سن احلمريى %25

تعديل مدير / اإ�سافة �سذى ابوبكر عبداهلل ح�سن احلمريى
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سذى ابوبكر عبداهلل ح�سن احلمريى %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف منى �سالح على مثتى احلربى
تعديل راأ�س املال / من 500000 اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ دارت كافيه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
DART CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ دارت كافيه ذ.م.م
DART CAFE L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا(  5610003
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
املياه  تنقية  العني لرتكيب معدات  واحة   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

والبيوت البال�ستيكية   رخ�سة رقم:CN 1880697 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ا�سرف عيد عبداهلل امني %100

تعديل مدير / اإ�سافة ا�سرف عيد عبداهلل امني
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف را�سد على �سامل بوقحيد الكتبى

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/ واحة العني لرتكيب معدات تنقية املياه والبيوت البال�ستيكية
WAHAT AL AIN WATER REFINING EQUIPMENT AND GREEN HOUSES INSTALLATION
ال�سخ�س  �سركة   - البال�ستيكية  والبيوت  املياه  تنقية  معدات  لرتكيب  العني  واحة  اإىل/ 

الواحد ذ م م
WAHAT AL AIN WATER REFINING EQUIPMENT AND GREEN  HOUSES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/نور  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الفيحاء لتجارة قطع غيار ال�ساحنات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3827755 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم 

تكا ميك�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3005368 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/حلول  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ديب تك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3801926 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ديلجوي 

للمواد الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3890716 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/ بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تريبولو�س للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3743832 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/ريز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كيت�سن للوجبات اخلفيفة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2773201 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون 

فوربيك للرجال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1764906 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
الين  :دميوند  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN لغ�سيل وتلميع ال�سيارات  رخ�سة رقم:3981899 
تعديل مدير / اإ�سافة مري ح�سني مقبول احمد

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة را�سد عتيق مبارك خمي�س الرميثى  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سوفيا نا�سر ابراهيم الزعابى

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : التيه كافية ذ.م.م - فرع 3

رخ�سة رقم:CN 1342461 -3 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سامل حممد معن�س �سامل العامرى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سامل حممد معن�س �سامل العامرى من 50 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف م�سلم حممد بالكعم �سعيد العامري

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ التيه كافية ذ.م.م - فرع 3
LATTE CAFE L.L.C. - BRANCH  3

اإىل/ التيه كافيه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م - فرع
LATTE CAFE - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH

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

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

�إلغاء �إعالن �سابق
الرخ�سة  بخ�سو�س  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم:CN 1551464 باال�سم التجاري:الفا للمحاماه 
واال�ست�سارات القانونيه ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

فقدت  �سهادتي �أ�سهم �سادرتان من �سركة )�ت�ساالت(. با�سم / 
غامن �سبت غامن �ملرزوقي

�أ�سهم  108 بعدد    120287 �ل�سهادة  رقم   -  1
��سهم  8 بعدد    109863 �ل�سهادة  رقم   -  2

�و  �ع��اله  �ملذكورة  لل�سركة  ت�سليمهما  يجدهما  ممن  �لرجاء 
�الت�سال على موبايل رقم: 0509998447  م�سكور�.

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

فقد �ل�سيد / عبيد غيث مهنا �ملهريي )�مار�ت �جلن�سية(  �سهادة 
�الأ�سماك  لزر�عة  �لقاب�سة  �لعاملية  �ل�سركة  من  �سادرة  �أ�سهم 

  )ASMAK( )أ�سماك�(
ASMAK1721510  :رقم �ل�سهادة

عدد �الأ�سهم: 1200 �سهم
�و   . �ع��اله  �مل��ذك��ورة  لل�سركة  ت�سليمها  يجدها  ممن  �ل��رج��اء 

�الت�سال على تيلفون رقم 0508112126  م�سكور�.

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  4897/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/1532 ا�ستئناف امر اداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )198759.82( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : نيا للتجارة العامة �س.ذ.م.م
عنوانه:دبي - بردبي - الكرامة - هاتف:0523323803 - فاك�س:044393687

املطلوب اإعالنه: 1- طائف املدينة للمقاوالت �س.ذ.م.م - �سفته: منفذ �سده
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع االإعالن : قد 
به وقدره )198759.82( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  7329/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

و 1487/2022  ا�ستئناف جتاري  الدعوى رقم 1535/2022  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )25360( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : نافني كومار باالموهان راوباال
الدور  افينيو م��ول -  ب��اي  ب��ج��وار   - ت���اور  ا�سبكت  ال��ت��ج��اري -  ب��ردب��ي - اخلليج   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
32 - مكتب رق��م 3202 - هاتف رق�����م:0508810185 - ه���ات���ف:042594391 - �����س.ب:103951 - مكاين 

رقم:2528187378
املطلوب اإعالنه: 1- عبداهلل تركي نا�سر �سطام املطريي - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)25360( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197
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عربي ودويل

•• الفجر -خرية ال�شيباين
�ختبار  مبثابة  هذه  �لن�سفي  �لتجديد  �نتخابات  تعد   ,2024 لعام  �لرئا�سية  �النتخابات  من  عامني  قبل     

للدميقر�طيني وللرئي�س �الأمريكي جو بايدن.
   قبل ثالثة �أ�سابيع من �نتخابات �لتجديد �لن�سفي للواليات �ملتحدة, فاإن �لدميقر�طيني, �لذين ي�سيطرون 
حالًيا على جمل�سي �لكوجنر�س, هم �ملر�سحون لالحتفاظ مبجل�س �ل�سيوخ, لكنهم قد يخ�سرون جمل�س �لنو�ب. 
بالن�سبة  حا�سمة  �النتخابات  هذه  جتعل  �لتي  �الأ�سباب  يلي  ما  ويف  بايدن.  جو  فرتة  نهاية  يعّقد  قد  موقف 

للرئي�س �الأمريكي:\
-الأنه يحتاج �إىل �ل�سيطرة على �ملجل�سني ملو��سلة �لت�سريع  1

   بعد عام �أول من �لركود, متكن جو بايدن �أخرًي� من مترير قو�نني مهمة يف �لكوجنر�س, منها ما يتعلق بتغرّي 
�ملناخ, ومر�قبة �الأ�سلحة, وبناء �لبنية �لتحتية.

بايدن يف رهان �سعب
اإذا خ�سر الرئي�س االأمريكي  ولكن 
�سيخاطر  ف��اإن��ه  املجل�سني،  اإح���دى 
“البطة  و�سع  يف  نف�سه  يجد  ب��اأن 
طيلة  رئي�س  “اإنه  اأي  العرجاء”، 
لديه  اإمكانية  وال  اآخ��ري��ن  عامني 
يو�سح، جان   ،“ قانون  اأي  الإق��رار 
اإريك برانا، املتخ�س�س يف ال�سيا�سة 
واملحا�سر  االأم���ري���ك���ي،  وامل��ج��ت��م��ع 
ب���ان���ت���ي���ون- ب����اري���������س  يف ج���ام���ع���ة 
“اجلغرافيا  كتاب  وموؤلف  اأ�سا�س، 
املتحدة”.  ل��ل��والي��ات  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
يف  اجل����م����ه����وري����ني  ف������وز  اأن  ك���م���ا 
ي�سمح  اأن  ميكن  املجل�سني  اإح��دى 
على  ال�سيطرة  ب�سمان  ا  اأي�سً لهم 
�سلطات التحقيق املخولة لل�سلطة 

الت�سريعية.

ع���ل���ى ورق����ة  ل���ي�������س  ال���رئ���ي�������س  ان 
االق��رتاع، وهذه انتخابات حملية، 
تك�سا�س  يف  ال��ت�����س��وي��ت  واأ����س���ب���اب 
ن���ف�������س���ه���ا يف والي�����ة  ل���ي�������س���ت ه�����ي 
اإري����ك  ج����ان  ي���ذّك���ر  كونيتيكت”، 

برانا اأن. 
مقتن���ع  الباحث  ف�����اإن  ذل��ك،  وم��ع 
يرت�س����ح  ل���ن  ب���اي�������دن  ج��������������و  ب�����اأن 
“اإنه   :2024 ع���ام  اأخ�����رى  م���رة 
املا�سي  اأم��ري��ك��ا  ب��ني  كج�سر  يقف 
اأن  ي����ري����د  اإن��������ه  وامل���������س����ت����ق����ب����ل... 
ي��رتك ه��ذا االأث���ر يف ال��ت��اري��خ بني 
بينهما  التحدث  غ��اب  اأمريكيتني 
القيام بذلك  ولكن �سيتعني عليها 

يف امل�ستقبل«.
عن لو جورنال دي دميان�س

   يف حالة هزمية الدميقراطيني يف 
�سيكون  والنواب،  ال�سيوخ  جمل�سي 
االإمكانية  اجل���م���ه���وري���ني  ل�����دى 
ومع  ال��ق��وان��ني.  لتمرير  النظرية 
مقيدة  ال�سلطة  ه���ذه  ف����اإن  ذل����ك، 
ب�سبب  املتحدة  ال��والي��ات  يف  ب�سدة 
حق الرئي�س يف الفيتو، الذي ميكنه 
تنا�سبه.  ال  التي  القوانني  عرقلة 

الهزمية يف انتخابات منت�سف املدة 
واالن��ت�����س��ار ب��ع��د ذل���ك ب��ع��ام��ني يف 
االأمثلة  يف  الرئا�سية.  االنتخابات 
كلينتون  ب���ي���ل  مت���ك���ن  احل���دي���ث���ة، 
اأوب���ام���ا عام  وب����اراك   1994 ع���ام 
2010 من جتاوز هزمية �ساحقة 
يف م��ن��ت�����س��ف امل������دة وان���ت�������س���را يف 

حمالت اإعادة انتخابهما.

بعد  بايدن  جو  يعلن  مل  نوفمر، 
الرت�سح  ينوي  كان  اإذا  ما  بو�سوح 
الرئي�س   .2024 ع���ام  ل��ل��رئ��ا���س��ة 
املنتخب االأكر �سّنا يف التاريخ، قد 
الدميقراطي،  الزعيم  عمر  يبلغ 
86 عاًما يف نهاية واليته الثانية، 

يف حال اإعادة انتخابه.
   وعلى ال��رغ��م م��ن اأن ج��و بايدن 

جتاوز  للكونغر�س  مي��ك��ن  ان���ه  اال 
هذا الفيتو باأغلبية الثلثني.

-الأنها من�سة �نطالق   2
�النتخابات �لرئا�سية 

... لعام 2024 
اأم ال؟ بينما �سيحتفل     �سيرت�سح 
ب��ع��ي��د م���ي���الده ال��ث��م��ان��ني يف 20 

القائمة،  لل�سلطة  بالن�سبة  للغاية 
ال �سيما يف جمل�س النواب.

-لكن خ�سارة �النتخابات   3
�لن�سفية ال تدفن 

فر�س �لرئي�س
   ومع ذلك، كما ي�سرح جان اإريك 
بني  “عالقة”  ت���وج���د  ال  ب���ران���ا، 

اأعلن عر التلفزيون االأمريكي اأنه 
اإال  اأخ��رى،  الرت�سح مرة  “ينوي” 
اأن الطريق لتحقيق ذلك ميّر عر 
الفرتة  ه��ذه  خ��الل  اجل��ي��د  االأداء 
الن�سفية، االأمر الذي من �ساأنه اأن 
مينحه جرعة اوك�سيجنًي �سيا�سية. 
ان��ه ره��ان وحت��ّد عندما ن��درك ان 
�سعبة  تقليدًيا،  االنتخابات،  ه��ذه 

�إذ� خ�سر �لرئي�س �الأمريكي �أحد �ملجل�سني, فاإنه �سيخاطر باأن يجد نف�سه يف و�سع »�لبطة �لعرجاء«
متكن كلينتون عام 1994 واأوباما عام 2010 من جتاوز هزمية �ساحقة يف منت�سف املدة وانت�سرا يف حملة اإعادة انتخابهما

�سوء التغذية ينه�س 1.4 مليون طفل يف جنوب ال�سودان 
•• نريوبي-اأ ف ب

غري  االإغاثية  ت�سيلدرن”  ذي  “�سايف  منظمة  اأعلنت 
�سن  دون  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون   1.4 ح����وايل  اأّن  احل��ك��وم��ي��ة 
اخلام�سة يف جنوب ال�سودان يعانون من �سوء التغذية، 
حمّذرة من اأّن الدولة الفتية تواجه “اأ�سواأ اأزمة جوع” 

�سببها خ�سو�ساً في�سانات متتالية ونزاعات م�سّلحة.
ودولة جنوب ال�سودان التي راأت النور يف 2011 عندما 
انف�سلت عن ال�سودان، غارقة يف اأعمال عنف �سيا�سية-
اإت��ن��ي��ة ومل ت��ع��رف اال���س��ت��ق��رار ي��وم��اً، وق��د �سهدت هذا 
ت�سّررت  في�سانات  التوايل،  على  الرابعة  لل�سنة  العام، 

منها حتى االآن ت�سع من واليات البالد الع�سر.
وبح�سب االأمم املتحدة، فاإّن 8.9 مليون �سخ�س يف هذا 
البلد، اأي %70 من �سّكانه، هم بحاجة اإىل م�ساعدات 

اإن�سانية.
العدد  ه���ذا  اإّن  ب��ي��ان  يف  الطفولة”  “اأنقذوا  وق��ال��ت 
يعانون  اخلام�سة  �سن  دون  طفل  مليون   1.4 “ي�سمل 

من �سوء التغذية«.
واأو�سحت املنظمة غري احلكومية اأّن “الو�سع تفاقم يف 
االأ�سهر االأخرية مع ت�سّرر اأكرث من 615 األف �سخ�س 
التوايل من في�سانات غري  رابعة على  �سنة  من ج��ّراء 
بزيادة  وت�سّببت  وحما�سيل  م�ساكن  دّم���رت  م�سبوقة 

�سّيما  وال  االأف��اع��ي،  ولدغات  باملالريا  االإ�سابة  ح��االت 
بني الن�ساء واالأطفال«.

فقدت  ال�����س��ودان  ج��ن��وب  عملة  اأّن  اإىل  املنظمة  ولفتت 
%40 من قيمتها هذا العام، مّما اأّدى اإىل زيادة اأ�سعار 
املنتجات امل�ستوردة والتي ارتفعت اأ�سا�ساً ب�سبب احلرب 

يف اأوكرانيا.
وجنوب ال�سودان دولة حبي�سة تقع يف �سرق اأفريقيا.

املنظمة  مدير  رابيلتو�سابورن،  جيب  عن  البيان  ونقل 
اإح���دى  ه��و  ال�����س��ودان  “جنوب  اإّن  ق��ول��ه  جوب�������ا،  يف 
اأم��ام التغرّي  ال��دول اخلم�س االأك��رث ه�س�ا�سة يف العامل 

املناخي«.

�النتخابات �لن�سفية �الأمريكية:

لهذا تعترب هذه النتخابات حا�سمة بالن�سبة لبايدن

اإيرانية على خلفية نقل م�سرّيات 
تزويد  اإي���ران  وتنفي  رو�سيا.  اىل 
يف  “لال�ستخدام  باأ�سلحة  رو�سيا 
اأوك��ران��ي��ا، م��وؤك��دة موقفها  ح��رب 
اآخ��ر يف  بعدم م�ساندة ط��رف �سد 

هذا النزاع.
واأع������رب وزي����ر خ��ارج��ي��ة االحت����اد 

•• بروك�شل-اأ ف ب:

ي��ك��ث��ف االحت�����اد االأوروب�������ي دعمه 
اإطالقه  مع  الأوكرانيا  الع�سكري 
األف   15 لتدريب  مهمة  االثنني 
اأرا�سيه  ع��ل��ى  اأوك��������راين  ج���ن���دي 
قدره  ج��دي��د  مت��وي��ل  وتخ�سي�س 
500 م��ل��ي��ون ي���ورو الإم����داد هذا 

البلد باال�سلحة.
“اإنها  اأوروب������ي  م�����س��وؤول  و����س���رح 
لالحتاد  بالن�سبة  ك���رى  �سابقة 
من  نقم  “مل  م��وؤك��دا  االأوروبي” 

قبل مبهمة بهذا احلجم«.
الدول  خ��ارج��ي��ة  وزراء  وي�����س��ادق 
االثنني  ال���ق���راري���ن  ع��ل��ى  ال�27 
خالل اجتماع يف لوك�سمبورغ على 
اأن تبداأ املهمة العمل فورا، وفق ما 

اأفادت م�سادر دبلوما�سية.
تدريب  م���ه���م���ات  ع�����دة  وجت�������ري 
�سيما  وال  اأع�������س���اء  دول  ع����دة  يف 
يتم  ح���ي���ث  وف���رن�������س���ا  اأمل����ان����ي����ا  يف 
ت���دري���ب ع�����س��ك��ري��ني اأوك���ران���ي���ني 
م��داف��ع وقاذفات  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
اأر�سلها  جوية  ودف��اع��ات  �سواريخ 

االأوروبيون الأوكرانيا.

الفرن�سي  ال���دف���اع  وزي����ر  واأع���ل���ن 
عر  ال�سبت  لوكورنو  �سيبا�ستيان 
“ما  �ستدرب  فرن�سا  اأن  �سحيفة 
اأوكراين”  األفي جندي  اإىل  ي�سل 

على اأر�سها.
تاأمني  ه���و  ال���ه���دف  اأن  واأو�����س����ح 
“تدريب عام” على القتال وتلبية 
ذكرها  ال��ت��ي  امل��ح��ددة  “احلاجات 
اللوج�ستية”  مثل  االأوك��ران��ي��ون 
التي  امل���ع���دات  “على  وت��دري��ب��ه��م 

اأر�سلت لهم«.
مهمات  ت�����س��ت��ف��ي��د  اأن  ومي����ك����ن 
الذي  التمويل  التدريب هذه من 
من  االأوروب�����ي  “املرفق  خ�س�سه 
الذي  ال�سندوق  ال�سالم”،  اأج��ل 
االأوروبية  امل��ي��زان��ي��ة  خ���ارج  اأن�����س��ئ 
ع�سكرية  م���������س����اع����دة  ل����ت����ق����دمي 

الأوكرانيا.
والهدف االإجمايل بح�سب م�سدر 
“تدريب  ت����ق����دمي  ه����و  اأوروب����������ي 
جندي  األ������ف  ل�12  اأ�سا�سي” 
اأوكراين و”تدريبات متخ�س�سة” 

ل�2800 جندي اآخر.
القوات  اأرك������ان  رئ��ا���س��ة  واأع����رب����ت 
حاجات  ع��ن  االأوك��ران��ي��ة  امل�سلحة 

املدفعية  ب���ني  ت������رتاوح  م���ت���ع���ددة 
ووحدات الهند�سة والرادارات.

و���س��ت�����س��ت��ك��م��ل امل��ه��م��ة االأوروب����ي����ة 
نظمها  ال������ت������ي  ال������ت������دري������ب������ات 

الريطانيون واالأمريكيون.
امل��ه��م��ة يف بولندا  و���س��ي��ق��ام م��رك��ز 
وبوابة  اخل������روج  “بوابة  الأن���ه���ا 
بح�سب  لالأوكرانيني”،  ال��ع��ودة 
امل�سدر. اأما اأملانيا، فتعتزم تدريب 

لواء اأوكراين.
وم����ن امل���ق���رر ت��خ�����س��ي�����س م���ا بني 
ال�سنة  يف  ي��ورو  مليون  و60   50
ملرحلة اإطالق املهمة، وفق ما علم 
يف بروك�سل. و�سيتم االإثنني تاأكيد 
اإق���رار متويل  وم��ع  امليزانية  ه��ذه 
جديد للمرفق االأوروبي من اأجل 
ال�سالم بقيمة 500 مليون يورو 
املجهود  يرفع  ما  اأ�سلحة،  لتاأمني 
االأوروبي اإىل ثالثة مليارات يورو 
“ت�ساف اإليها امل�ساهمات الثنائية، 

وهي اأكر بكثري«.
وق����ال م��وظ��ف اأوروب������ي ك��ب��ري اإن 
اأنفقت  ���س��ن��وات  ل�سبع  “امليزانية 

خالل �سبعة اأ�سهر«.
ال�سندوق  خم�����س�����س��ات  وت���ب���ل���غ 

و�سيتحتم  ي�������ورو  م���ل���ي���ار   5،7
اإع����ادة متويله.  ع��ل��ى االأوروب���ي���ني 
فيه  ال��ك��رى  امل�ساهمة  واجل��ه��ات 
واإيطاليا  وف��رن�����س��ا  اأمل���ان���ي���ا  ه���ي 

واإ�سبانيا.
و����س���ي�������س���ارك وزي��������ر اخل���ارج���ي���ة 
االأوك���������راين دم���ي���رتو ك��ول��ي��ب��ا يف 
االج���ت���م���اع ع����ر ال���ف���ي���دي���و ومن 
اأن توؤكد له فرن�سا ت�سليم  املتوقع 
“�سيزار”  م��داف��ع  �ستة  اأوك��ران��ي��ا 
جديدة ت�ساف اإىل 18 مدفعا مت 
اإر�سالها من قبل، ومدافع من عيار 
155 وقاذفات �سواريخ وراجمات 
�سواريخ ودفاعات جوية من طراز 
الطائرات  مل��واج��ه��ة  “كروتال” 
القوات  ت�ستخدمها  التي  امل�سرية 

الرو�سية.
اأملانيا واإ�سبانيا تقدمي  اأعلنت  كما 

م�سادات جوية.
امل�سرية  ال���ط���ائ���رات  واأ����س���ب���ح���ت 
ع��ن�����س��را اأ����س���ا����س���ي���ا يف ال����ن����زاع يف 
اأوك���ران���ي���ا وات��ه��م��ت ك��ي��ي��ف وعدد 
االآونة  يف  الغربيني  حلفائها  من 
با�ستخدام  م���و����س���ك���و  االأخ���������رية 
ال�سنع  اإي������ران������ي������ة  م�����������س�����رّيات 

“طائرات  ا����س���ت���خ���دام  االإث����ن����ني 
هجمات  يف  انتحارية”  م�����س��رية 
ا�ستهدفت و�سط كييف يف ال�سباح 
انفجارات  دوي  م����ع  وت���راف���ق���ت 

�سديدة.
ال�سهر  املتحدة  ال��والي��ات  واأعلنت 
املا�سي فر�س عقوبات على �سركة 

ال����س���ت���ه���داف م��ن��اط��ق اأوك���ران���ي���ة 
�سربات  �سل�سلة  خ��الل  �سيما  وال 
اأ�سهر  منذ  م�سبوقة  غ��ري  ج��وي��ة 
االأوكرانية  العا�سمة  ا�ستهدفت 
10 ت�سرين  امل���دن يف  وع���ددا م��ن 

االأول-اأكتوبر.
االأوكرانية  الرئا�سة  اأع��ل��ن��ت  كما 

االأوروب���������ي ج���وزي���ب ب���وري���ل عن 
اخلارجية  ل��وزي��ر  امل���خ���اوف  ه���ذه 
االإيراين ح�سني اأمري عبداللهيان 
التعاون  اأن  جم�����ددا  اأك�����د  ال�����ذي 
“الدفاعي” بني مو�سكو وطهران 
غري مرتبط بغزو اأوكرانيا، خالل 

مكاملة هاتفية اجلمعة.

الحتاد الأوروبي يكثف دعمه الع�سكري لأوكرانيا 

•• باري�س-اأ ف ب:

اأم�س  ال��ي��ون��ي�����س��ف   منظمة  اأف�����ادت 
االثنني اأن الغزو الرو�سي الأوكرانيا 
باأربعة  دفعا  االقت�سادية  وتداعياته 

�سببتها  ال��ت��ي  االق��ت�����س��ادي��ة  االأزم����ة 
احلرب يف اأوكرانيا«.

دفع  الت�سخم  “ارتفاع  اأن  واأ�سافت 
ب���اأرب���ع���ة م���الي���ني ط��ف��ل اإ�����س����ايف يف 
اأوروبا ال�سرقية واآ�سيا الو�سطى اإىل 

الفقر  خ�����ط  اىل  ط���ف���ل  م����الي����ني 
واآ�سيا  ال�����س��رق��ي��ة  اأوروب�����ا  اأن���ح���اء  يف 
ال��و���س��ط��ى. وق���ال���ت م��ن��ظ��م��ة االأمم 
املتحدة للطفولة اإن “العبء االأكر 
ي���ق���ع ع���ل���ى ك���اه���ل االأط�����ف�����ال ج����راء 

لليوني�سف  االإقليمي  املدير  واعتر 
اأف�سان  ال��و���س��ط��ى  واآ���س��ي��ا  اأوروب�����ا  يف 
األقت  اأوك��ران��ي��ا  اأن احل���رب يف  خ��ان 
بثقلها على االأطفال يف جميع اأنحاء 
املنطقة. وقال “اإذا مل ندعم هوؤالء 
�سبه  فمن  االآن  واأ���س��ره��م  االأط��ف��ال 
امل��وؤك��د اأن ي���وؤدي االرت��ف��اع احل���اد يف 
اإىل خ�سارة يف  االأط��ف��ال  ب��ني  الفقر 

االأرواح وخ�سارة يف فر�س التعليم«.
ازداد  كلما  اأن���ه  املنظمة  واأو���س��ح��ت 
فقر االأ�سر ازدادت الن�سبة املخ�س�سة 
من  وال��وق��ود  الطعام  على  لالنفاق 
دخلهم، حيث يتبقى القليل النفاقه 
ال�سحية  االأط�����ف�����ال  رع����اي����ة  ع���ل���ى 

وتعليمهم.
“اأكرث  ي�سبحون  االأط��ف��ال  اأن  كما 
و�سوء  واال���س��ت��غ��الل  للعنف  عر�سة 

املعاملة«.
اأن  يعني  ه��ذا  اإن  اليوني�سف  وقالت 
يفقدون  ق��د  اإ���س��ايف  طفل   4،500
االأول،  ميالدهم  عيد  قبل  حياتهم 
�سيرتكون  ط����ف����ل  األ��������ف  و117 

مدار�سهم هذا العام وحده فقط.

عام  منذ  باملئة   19 ب��زي��ادة  الفقر، 
اىل  اليوني�سف  وتو�سلت   .»2021
هذه اال�ستنتاجات بعد درا�سة بيانات 
من 22 دولة. وكان االأطفال الرو�س 
واالأوك���ران���ي���ون ه��م االأك����رث ت�سررا 

منذ الغزو يف �سباط-فراير.
“رو�سيا  اأن  اليوني�سف  وا�ستخل�ست 
الزيادة  اأرب�����اع  ث��الث��ة  ن��ح��و  �سجلت 
الذين  االأط��ف��ال  ع��دد  االإجمالية يف 
حرب  ب�سبب  فقر  حالة  يف  يعي�سون 
املعي�سة يف  غ���الء  واأزم�����ة  اأوك���ران���ي���ا 
ج��م��ي��ع اأن���ح���اء امل��ن��ط��ق��ة، م���ع وجود 
2،8 مليون طفل اإ�سايف االآن �سمن 

اأ�سر تعي�س يف فقر«.
وه������ذا ال���ت���اأث���ري ال���ه���ائ���ل ن�����اجت عن 
العقوبات االقت�سادية الغربية التي 
رو�سيا اىل جانب عدد  فر�ست على 

�سكانها الكبري.
واأ�سارت اليوني�سف اىل اأن “اأوكرانيا 
اإ�سايف  طفل  مليون  ن�سف  �سجلت 
وه��ي ثاين  ف��ق��ر،  ح��ال��ة  يعي�سون يف 
مع  روم��ان��ي��ا  ت��ل��ي��ه��ا  ن�سبة”،  اأك����ر 

110 اآالف طفل اآخرين.

خبي اأممي يحثرّ الدول على زيادة املنافع اليوني�سف: حرب اأوكرانيا تدفع باأربعة ماليني طفل اإىل حالة الفقر 
الجتماعية والأجور مع ارتفاع الت�سخم 

•• جنيف-اأ ف ب:

املدقع  بالفقر  املعني  املتحدة اخلا�س  االأمم  اأّكد مقرر 
املنافع  زي���ادة  ال���دول �سمان  اأن على  االإن�����س��ان  وح��ق��وق 
فقد  واإاّل  الت�سّخم  ارت��ف��اع  م��ع  واالأج����ور  االجتماعية 
ي��ت�����س��ّور ال��ن��ا���س ج��وًع��ا اأو ي��ت��ج��ّم��دون م��ن ال���رد هذا 

ال�ستاء.
نقول  اأن  املبالغ  من  “لي�س  �سوتر  دي  اأوليفييه  وق��ال 
اأرواًح��ا يف حال مل تزيد احلكومات املنافع  اإننا �سنفقد 

واالأجور بالتما�سي مع زيادة الت�سخم«.
واأ�ساف “يف ما يخ�ّس جائحة كوفيد-19، فاإن الفئات 
االأكرث ه�سا�سة هي التي تدفع ثمن االأحداث العاملية. 
 75 اأن ت��وؤدي االأزم��ات جمتمعة اإىل دفع  ومن املتوقع 
هذا  املدقع  الفقر  اإىل  اإ���س��ايف  �سخ�س  مليون   95 اإىل 

العام وحده«.
م�ستوى  الت�سخم  بلغ  حيث  اأوروب����ا  يف  “اأكان  وت��اب��ع 
ال�سحراء  ج��ن��وب  اإف��ري��ق��ي��ا  يف  اأو  ال��ق��ي��ا���س��ي،   10%
فاإن   ،24% الغذائية بنحو  املواد  اأ�سعار  ارتفعت  حيث 
اإىل ما  اأنحاء العامل تتو�سع  ميزانيات االأ�سر يف جميع 

بعد مرحلة االنهيار«. واأو�سح “هذا يعني اأن مزيًدا من 
الفقراء �سيت�سورون جوًعا اأو يتجّمدون من الرد هذا 
ال�ستاء اإاّل اإذا مت اتخاذ اإجراءات فورية لزيادة دخلهم«.

وال يتحدث خراء االأمم املتحدة با�سم الهيئة الدولية 
لكنهم مكلفون باإبالغ جمل�س حقوق االإن�سان بالنتائج 

التي تو�سلوا اإليها.
وحث دي �سوتر احلكومات يف ن�سف الكرة ال�سمايل على 
التحرك ب�سرعة لعزل املنازل قبل حلول ف�سل ال�ستاء.

امل��ج��ال يعود  ه���ذا  ال��ت��ح��رك يف  ال��ف�����س��ل يف  “اإن  وق����ال 
بب�ساطة اإىل نق�س االإرادة ال�سيا�سية«.

يف  ي�ساهم  “لن  ال�ستاء  قبل  امل��ن��ازل  ع��زل  اأن  واأو���س��ح 
املنخف�س  الدخل  ذات  لالأ�سر  الطاقة  فواتري  خف�س 
ا اإىل تقليل انبعاثات الكربون  فح�سب، بل �سيوؤدي اأي�سً

ب�سكل كبري«.
ا احلكومات على اإ�سراك الفقراء يف ت�سميم  وحّث اأي�سً

�سيا�سات هادفة اإىل معاجلة ارتفاع تكاليف املعي�سة«.
وقال “لفرتة طويلة جًدا، ف�سلت متاًما �سيا�سات احلد 
من الفقر امل�سللة يف الو�سول اإىل املحتاجني، ما يعني 

اأن الفقر ينتقل بب�ساطة من جيل اإىل جيل«.
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املال والأعمال
�سيولة الأ�سهم املحلية تتجاوز 1.4 مليار درهم يف م�ستهل الأ�سبوع 

•• اأبوظبي-وام: 

ا�ستثمارية  �سركة  وه��ي   ،)ADQ( “القاب�سة«  ق��دم��ت 
���س��رك��ة طريان  اإىل  اأب���وظ���ب���ي، ع��ر���س��اً  اإم������ارة  ق��اب�����س��ة يف 
املالية يت�سمن  اأبوظبي لالأوراق  اأبوظبي املدرجة يف �سوق 
�سركات  يف   100% ن�����س��ب��ت��ه��ا  ال��ب��ال��غ��ة  ح�����س�����س��ه��ا  دم����ج 
ح�ستها  اإىل  اإ�سافة  الهند�سية  للطريان  واالحت���اد  اآم��رك 
اإيرو�سبي�س  جلوبال  �سركة  م��ال  راأ���س  من   50% البالغة 
عاملي يف قطاع  الإن�ساء مركز  وذل��ك  “جال”،  لوجي�ستك�س 
من  متكنه  عالية  تناف�سية  ذا  الطائرات،  واإ���س��الح  �سيانة 
مع  جتارية  عالقات  وبناء  العاملية  االأ���س��واق  اإىل  الو�سول 

كبار م�سنعي الطائرات يف العامل.
ويف حال قبول العر�س واإمتام ال�سفقة، فمن املتوقع اأن يتم 
العامل،  م�ستوى  على  تناف�سية  بقدرة  تتمتع  �سركة  اإن�ساء 
اإقليمياً  اأبوظبي  مكانة  تعزيز  يف  ت�ساهم  اأبوظبي،  مقرها 
اللوج�ستية و�سل�سلة  وعاملياً يف جمال الطريان واخلدمات 
التوجه  من  وتعزز  املتقدمة  الهند�سية  والقدرات  التوريد 
حتقيق  ع��ن  ف�سال  ال��دخ��ل  م�سادر  تنويع  نحو  احلكومي 

عوائد مالية م�ستدامة.

•• بروك�شل-رويرتز:

ي��ع��ق��دون اجتماعا  ال��ذي��ن  يبحث زع��م��اء االحت���اد االأوروب�����ي 
اخليارات  م��ن  جمموعة  املقبلني  واجلمعة  اخلمي�س  يومي 
منذ  ب�ساأنها  انق�سموا  التي  الغاز  الأ�سعار  اأق�سى  حد  لو�سع 
رويرتز.  عليها  اطلعت  للقمة  مل�����س��ودة  وف��ق��ا  وذل���ك  اأ���س��اب��ي��ع 
وو�سلت دول االحت��اد االأوروب��ي البالغ عددها 27 دول��ة اإىل 
طريق م�سدود منذ اأ�سابيع ب�ساأن ما اإذا كان �سيتم و�سع حد 
اأق�سى الأ�سعار الغاز وكيفية ذلك كجزء من اجلهود املبذولة 
لل�سيطرة على اأ�سعار الطاقة املرتفعة وذلك يف الوقت الذي 

 9.4 ح���وايل  امل��وح��دة  املجموعة  اأ���س��ول  اإج��م��ايل  و�سيبلغ 
�ستت�سمن  ح��ي��ث  دوالر  م��ل��ي��ار   2.6 ن��ح��و  دره�����م  م��ل��ي��ار 
الطائرات  �سيانة  ومراكز  الطائرات  من  وا�سعة  جمموعة 
�سركة  �ستقوم  ال�سفقة  امت��ام  وعند  ال��ط��ائ��رات.  وحظائر 
الأ�سهم  للتحويل  قابلة  �سندات  ب��اإ���س��دار  اأبوظبي  ط��ريان 
ل�سالح “القاب�سة« )ADQ(، بعدد اإجمايل652 مليون 
ال�سهم  �سعر  حت��دي��د  مت  حيث  امل���ال،  راأ����س  يف  ع���ادي  �سهم 
“القاب�سة«  6.14 درهم االأمر الذي �سيمنح  الواحد عند 
)ADQ( ما ن�سبته %59 من اإجمايل راأ�س املال امل�سدر 
امللكية  حقوق  تقدير  مت  فيما  للطريان،  اأبوظبي  ل�سركة 

ل�سركة طريان اأبوظبي مبا يعادل 2.7 مليار درهم.
وق����ال ���س��ع��ادة حم��م��د ح�����س��ن ال�����س��وي��دي، ال��ع�����س��و املنتدب 
»�ستعزز   :)ADQ( ل�”القاب�سة«  التنفيذي  والرئي�س 
ال�سفقة املقرتحة مكانة اأبوظبي كمركز عاملي رائد للتميز 
موثوقاً  ا�ستثمارياً  اإط��اراً  �ستوفر  كما  الطريان،  جمال  يف 
لال�ستفادة من فر�س النمو املتاحة يف قطاع الطريان ب�سكل 
عام ويف جمال ال�سيانة واالإ�سالح ب�سكل خا�س االأمر الذي 
�سيدعم التحول امل�ستدام الإمارة اأبوظبي واقت�ساد االإمارات 

العربية املتحدة على املدى الطويل«.

تتجه فيه اأوروبا اإىل �ستاء ي�سهد ندرة يف الغاز الرو�سي واأزمة 
تكاليف معي�سة وركودا حمتمال. وارتفعت اأ�سعار الغاز ب�سبب 
خف�س رو�سيا التدفقات اإىل اأوروبا يف اأعقاب غزوها الأوكرانيا 
دول  معظم  دف��ع  مم��ا  عليها  املفرو�سة  الغربية  والعقوبات 
االحتاد االأوروبي اإىل املطالبة بو�سح حد اأق�سى الأ�سعار الغاز 
على الرغم من اختالفهم ب�ساأن كيفية ذلك. وال تزال بع�س 
اأوروب��ا، تعار�س  اأملانيا، اأكر �سوق للغاز يف  ال��دول، من بينها 
اأق�����س��ى لالأ�سعار  اإن و���س��ح ح��د  ال����دول  ذل���ك. وت��ق��ول ه���ذه 
تواجه  ت��رك دول  اأو  الغاز  الطلب على  ارتفاع  اإىل  ي��وؤدي  قد 

�سعوبات يف جذب االإمدادات من االأ�سواق العاملية.

القاب�سة تعر�س دمج ح�س�سها يف اآمرك والحتاد 
للطيان الهند�سية وجال مع طيان اأبوظبي

زعماء الحتاد الأوروبي يبحثون خيارات و�سع حد اأق�سى لأ�سعار الغاز 

من�سور بن زايد يرتاأ�س اجتماع �سركة مبادلة 

خرباء يوؤكدون قدرة التقنيات الرقمية 
على اإحداث حتول جذري يف الإنتاج الغذائي 

•• اأبوظبي-وام:

باجلملة  البيع  الأ�سواق  العاملي  االحت��اد  موؤمتر  يف  م�ساركتهم  املقرر  من  عامليون  اأعمال  وق��ادة  �سيا�سات  �سانعو  اأك��د 
باأبوظبي اأن تكثيف ا�ستخدام التقنيات الرقمية املبتكرة ميكن اأن ي�ساعد يف اإيجاد حلول الأزمة الغذاء العاملية ال�سائدة.  
اأدوات ميكنها  ويبحث املوؤمتر - الذي تنعقد فعالياته اخلمي�س املقبل - جمموعة وا�سعة من االبتكارات التي توفر 
اإحداث تغيريات جذرية يف اأ�سواق الغذاء العاملية، ومن �سمنها ا�ستخدام البيانات ال�سخمة، والتخفيف من حدة تبعات 
جائحة )كوفيد-19( على االأنظمة الغذائية، وحت�سني اخلدمات اللوج�ستية، واالأنظمة اجلغرافية املكانية القادرة 
على التنبوؤ ب�سلوك واآثار اأ�سراب اجلراد على املحا�سيل الزراعية.  ويعد اإنتاج االأغذية الطازجة من �سمن القطاعات 
اإال اأن الدرا�سات اأظهرت اأن التكنولوجيا تتمتع بالقدرة على اإحداث  االأقل ا�ستخداماً للرقمنة والتقنيات احلديثة، 

تغيري ملمو�س يف اأنظمة االإنتاج الغذائي، والتخفيف من االآثار التي ترتكها هذه االأنظمة على املناخ والبيئة. 

اأبوظبي “فادك�س 15” اإىل م�ستوى 9705.18 نقطة، 
“فادجي”  ال��ع��ام  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  فوت�سي  م��وؤ���س��ر  و�سجل 
اأبوظبي،  �سوق  يف  وارتفع  نقطة.    9742.31 م�ستوى 
اخليمة  و”راأ�س   6.41% بن�سبة  “ملتيبالي”  �سهم 
العقارية” %0.96 و”دانة غاز” %0.75 و”اأبوظبي 
التجاري” %0.67 و”فريتيغلوب” %0.38. وت�سدر 
“العاملية القاب�سة” الن�ساط م�ستقطباً �سيولة باأكرث من 
304.5 مليون درهم، تاله “ملتيبالي” بنحو 204.6 
 111.6 ن��ح��و  ج���اذب���اً  ظبي”  “األفا  ث��م  دره����م،  م��ل��ي��ون 
بن�سبة  اأبوظبي”  “طريان  �سهم  و�سعد  دره���م.   مليون 
تقدمي عر�س  %14.86 مع اإعالن �سركة “القاب�سة”، 

اإىل �سركة طريان اأبوظبي يت�سمن دمج ح�س�سها البالغة 
للطريان  واالحت����اد  اآم���رك  ���س��رك��ات  يف   100% ن�سبتها 
راأ�س  من   50% البالغة  ح�ستها  اإىل  اإ�سافة  الهند�سية 
الإن�ساء مركز عاملي يف قطاع �سيانة  “جال”،  مال �سركة 
واإ���س��الح ال��ط��ائ��رات.  ويف ���س��وق دب��ي امل���ايل، ارت��ف��ع �سهم 
و”اإعمار   1.16% بن�سبة  الوطني”  دب��ي  “االإمارات 
العقارية” %0.33 و”�سوق دبي املايل” %0.7 و”دبي 
و”دو”   4.57% و”تريد”   0.44% لال�ستثمار” 
%2.26. وت�سدر “اإعمار العقارية” الن�ساط م�ستقطباً 
109.13 مليون درهم، تاله “دبي االإ�سالمي” ب�سيولة 

26.8 مليون درهم، ثم “�سالك” 22.5 مليون درهم. 

•• اأبوظبي -وام:

 1.44 اأ�سواق االأ�سهم املحلية �سيولة جتاوزت  ا�ستقطبت 
مليار درهم يف ختام تداوالت جل�سة م�ستهل االأ�سبوع، مع 

تركيزها ب�سكل رئي�سي يف اأ�سهم العقار واملالية والبنوك. 
وتوزعت ال�سيولة بواقع 1.2 مليار درهم يف �سوق اأبوظبي 
لالأوراق املالية و245.6 مليون درهم يف �سوق دبي املايل، 
بعد التداول على 310.2 مليون �سهم عر تنفيذ اأكرث 

من 17.1 األف �سفقة. 
ليغلق   0.01% بن�سبة  ال��ع��ام  دب��ي  �سوق  موؤ�سر  وارت��ف��ع 
عند م�ستوى 3376.95 نقطة، فيما و�سل موؤ�سر �سوق 

مذكرة تفاهم بني الطاقة والبنية التحتية ونظيتها يف ت�سيلي للنهو�س بقطاع الطاقة 
واال�ستدامة ذات االرتباط بقطاع 

الطاقة. 
يذكر اأن دولة االإمارات ت�ستهدف 
امل�ستقبل،  ط��اق��ة  م��زي��ج  ت��ن��وي��ع 
النظيفة  الطاقة  م�ساهمة  ورف��ع 
يف اإجمايل مزيج الطاقة املنتجة 
بحلول   50% اإىل  ال���دول���ة  يف 
اإىل  ت�سعى  ك��م��ا   ،2050 ال��ع��ام 
الكربونية  ال��ب�����س��م��ة  ت��خ��ف��ي�����س 
ا�سرتاتيجية  تنفيذ  خ���الل  م��ن 
 ،70% بواقع   ،2050 الطاقة 
الفردي  اال�ستهالك  كفاءة  ورفع 

واملوؤ�س�سي بن�سبة 40%. 

2.4 مليار درهم 
ت�سرفات عقارات دبي اأم�س

•• دبي-وام:

بلغت الت�سرفات العقارية يف دائرة االأرا�سي واالأمالك بدبي اأم�س اأكرث 
من 2.4 مليار درهم حيث �سهدت الدائرة ت�سجيل 571 مبايعة بقيمة 
1.62 مليار درهم منها 34 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 458.18 مليون 

درهم و537 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 1.16 مليار درهم. 
وجاءت اأهم مبايعات االأرا�سي بقيمة 25 مليون درهم يف منطقة حدائق 
ال�سيخ حممد بن را�سد تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم يف منطقة 
حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم يف 

منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد. 
وت�سدرت منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد املناطق من حيث عدد 
املبايعات اإذ �سجلت 13 مبايعة بقيمة 300 مليون درهم وتلتها منطقة 
احلبية الرابعة بت�سجيلها 5 مبايعات بقيمة 48 مليون درهم وثالثة يف 

املركا�س بت�سجيلها 2 مبايعتني بقيمة 10 ماليني درهم. 
 25 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  والفلل  ال�سقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 
مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
18 مليون درهم يف منطقة املركا�س واأخريا مبايعة بقيمة 17 مليون 

درهم يف منطقة الثنية اخلام�سة. 
وت�سدرت منطقة مردف املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق والفلل 
اإذ �سجلت 122 مبايعة بقيمة 281 مليون درهم وتلتها منطقة اخلليج 
التجاري بت�سجيلها 121 مبايعة بقيمة 191 مليون درهم وثالثة يف 

مر�سى دبي بت�سجيلها 39 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم. 
رهنا   17 درهم منها  722.25 مليون  قيمة قدرها  الرهون  و�سجلت 
بقيمة  لفلل و�سقق  دره��م و52 رهنا  470.41 مليون  بقيمة  الأرا���س 
251.84 مليون درهم وكان اأهمها مبنطقة نخلة جمريا بقيمة 412 

مليون درهم واأخرى يف منطقة اأم ال�سيف بقيمة 123 مليون درهم. 
68.31 مليون درهم  22 هبة بقيمة  اأما الهبات فقد �سهدت ت�سجيل 
واأخ��رى يف  دره��م  25 مليون  بقيمة  اأهمها مبنطقة نخلة جمريا  ك��ان 

منطقة مر�سى دبي بقيمة 21 مليون درهم. 

•• دبي-وام:

والبنية  ال���ط���اق���ة  وزارة  وق���ع���ت 
ال���ت���ح���ت���ي���ة م����ذك����رة ت���ف���اه���م مع 
نظريتها يف جمهورية ت�سيلي، يف 
اإطار العمل على تبادل املعلومات 
واملعرفة واخلرات والدرا�سات يف 
النهو�س  بهدف  الطاقة،  جم��ال 
ب���ه���ذا ال���ق���ط���اع احل���ي���وي ل����دوره 
على  امل�������س���ت���دام���ة  ال���ت���ن���م���ي���ة  يف 

ال�سعيدين املحلي والدويل. 
وق����ع امل���ذك���رة يف م��ب��ن��ى ال�����وزارة 
املهند�س  �سعادة  م��ن  ك��ٌل  دب��ي،  يف 

باري�س  ات��ف��اق  لتنفيذ  ال��داع��م��ة 
تعتر  ال������ذي  امل���ن���اخ���ي  ل��ل��ت��غ��ري 
االإم���ارات من اأوائ���ل ال��دول التي 
�سادقت عليه، واإن املذكرة ت�سهم 
يف فتح اآفاق رحبة للنمو والتطور 
تنويع  يف  الدولتني  جهود  �سمن 
م��زي��ج ال��ط��اق��ة واالع���ت���م���اد على 
املزيد  ب��ن��اء  ويف  م��ن��ه��ا،  النظيفة 
م��ن ال�����س��راك��ات ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
ال���ف���ر����س امل���رت���ب���ط���ة ب���ال���ري���ادة 
وت�سيلي  ل������الإم������ارات  ال���ع���امل���ي���ة 
�سيما  ال  امل����ج����االت،  خم��ت��ل��ف  يف 
والتكنولوجيا  باالبتكار  املرتبطة 

احلكيمة للبلدين والثقة املتبادلة 
امل�سرتكة،  وامل�����س��ال��ح  واالح����رتام 
امتداداً  ُت��ع��د  امل��ذك��رة  اأن  م��وؤك��داً 
لل�سراكة التاريخية بني االإمارات 
وت�����س��ي��ل��ي يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت، 
والتي ت�سمل ال�سراكة الوثيقة يف 
داعماً  متثل  التي  الطاقة  قطاع 

رئي�ساً لالقت�سادات الوطنية. 
ه���ذه  م���ث���ل  اإن  ����س���ع���ادت���ه  وق�������ال 
بلورة  يف  ت�������س���اه���م  ال���������س����راك����ات 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول 
البلدين  توجه  وتدعم  املتجددة، 
واملبادرات  امل�����س��اري��ع  ���س��ي��اغ��ة  يف 

وتعزيز  االأكادميية،  االأطروحات 
بالطاقة  ال��ع��الق��ة  ذي  ال��ت��ع��اون 
وتنظيم  وامل���ت���ج���ددة،  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
املتعلقة  للفعاليات  العمل  ور���س 
ب����امل����ج����ال، واإط����������الق امل�����ب�����ادرات 
الداعمة لل�سراكة بني القطاعني 
االإمارات  يف  واخل��ا���س  احلكومي 

وت�سيلي. 
واأثنى �سعادة �سريف العلماء على 
البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
تقدماً  �سهدت  والتي  ال�سديقني 
القليلة  ال�����س��ن��وات  خ���الل  ك��ب��رياً 
القيادة  دع����م  ب��ف�����س��ل  امل��ا���س��ي��ة، 

وزارة  وك���ي���ل  ال���ع���ل���م���اء،  ���س��ري��ف 
ل�سوؤون  التحتية  والبنية  الطاقة 
و�سعادة  وال������ب������رتول،  ال���ط���اق���ة 
خ��ي��م��ي��ن��ا ف��وي��ن��ت�����س ن���ائ���ب وزي���ر 
ت�سيلي،  جمهورية  يف  اخلارجية 
ب���ح�������س���ور ع������دد م����ن م�������س���وؤويل 

اجلانبني. 
ووفق املذكرة .. يتعاون الطرفان 
واملعرفة  امل���ع���ل���وم���ات  ت���ب���ادل  يف 
اجتماعات  وع����ق����د  واخل���������رات 
للتباحث  امل���������س����ت����وى  رف����ي����ع����ة 
املنفعة  والتفاكر يف الق�سايا ذات 
امل��ت��ب��ادل��ة، وال��ت�����س��ارك يف اإع����داد 

حولتها اإىل طاقة و�سماد واأعالف.. الإمارات نهج م�ستدام يف معاجلة وتدوير النفايات
•• اأبوظبي-وام:

تدوير  اإع���ادة  عملية  يف  متقدمة  اأ�سواطا  االإم���ارات  قطعت 
اقت�سادية  م���وارد  اإىل  بيئي  ع��بء  م��ن  وحتويلها  النفايات 
اأن�سطة البناء  هامة على �سكل منتجات يتم ا�ستخدامها يف 

والزراعة وال�سناعة ف�سال عن حتويلها اإىل طاقة نظيفة.
املناخي  التغري  وزارة  ع��ن  ���س��ادرة  حديثة  بيانات  وبح�سب 
تدوير  واإع����ادة  معاجلة  يف  االإم����ارات  جنحت  فقد  والبيئة 
نحو 55 مليون و345 األف طن من نفايات الهدم والبناء 
اإجمايل هذا  82 باملئة من  2021 وبن�سبة تفوق  يف العام 
64 مليونا و951 األف  النوع من النفايات الذي بلغ نحو 

طن.
واأ�سارت البيانات اإىل اإنتاج نحو 112 األف طن من ال�سماد 
الزراعية،  ال��ن��ف��اي��ات  م��ع��اجل��ة  عمليات  ع��ر  ال��ع��ام  ذات  يف 
البلدية  النفايات  من  طن  و400  األ��ف   92 نحو  وحتويل 
األف طن  اإىل طاقة، ومعاجلة نحو مليون و927  ال�سلبة 

النفايات ال�سناعية.
ويعد تطوير نهج م�ستدام وفعال ومتكامل الإدارة النفايات 
من االأولويات الرئي�سة يف الدولة التي تتناول العالقة بني 
تولد النفايات نتيجة الزيادة ال�سكانية املطردة، واالقت�ساد 
املنا�سبة،  التحتية  البنية  اإن�����س��اء  يف  واال���س��ت��ث��م��ار  املتنامي 
يلعبه  اأن  ميكن  ال��ذي  املهم  ال���دور  ح��ول  املجتمع  وتثقيف 
االأفراد يف احلفاظ على البيئة، ون�سر ثقافة اإعادة التدوير 

واإعادة اال�ستخدام.
وتتعاون اجلهات احلكومية يف الدولة والقطاع اخلا�س يف 
االهتمام  تعزز  التي  املبتكرة  وامل��ب��ادرات  امل�سروعات  تنفيذ 
ب�سناعة تدوير النفايات بكافة اأنواعها وحتويلها اإىل طاقة 
يتوافق  اال�ستفادة منها، وذلك مبا  اأخ��رى ميكن  ومنتجات 

مع نهج االقت�ساد الدائري.
لتحويل  ال�سارقة  “حمطة  افتتاح  �سكل  املا�سي  مايو  ففي 
النفايات اإىل طاقة” االأوىل من نوعها يف ال�سرق االأو�سط، 
اإجن����ازاً ج��دي��داً ي�ساف ل��دول��ة االإم�����ارات، ع��م��وم��اً، واإم���ارة 
االقت�ساد  ودع���م  البيئي  ال��ق��ط��اع  يف  خ�����س��و���س��اً،  ال�����س��ارق��ة، 

امل�ستدام.
الإعادة  القابلة  غري  النفايات  معاجلة  يف  املحطة  و�ست�سهم 
النفايات  حتويل  معدل  يرتفع  ثم  ومن  بالكامل،  التدوير 
كما  املئة،  يف  مئة  اإىل  املكّبات  عن  بعيداً  ال�سارقة،  اإم��ارة  يف 
�ست�سهم يف تفادي انبعاث ما ي�سل اإىل 450 األف طن من 
ثاين اأوك�سيد الكربون �سنوياً، و�ستنتج املحطة 30 ميغاواط 
من الكهرباء منخف�سة الكربون ما يكفي لتزويد نحو 28 
األف منزل يف االإمارات بالكهرباء، وتوفري 45 مليون مرت 

مكعب من الغاز الطبيعي كل عام.
ويف مايو املا�سي اأي�سا �سهدت االإمارات اإطالق اأول م�سروع 
وا�ستخدامها  الع�سوية  النفايات  تدوير  الإع��ادة  املنطقة  يف 
احل�سرات،  با�ستخدام  و�سمكية  حيوانية  اأع���الف  اإن��ت��اج  يف 
بهدف توفري فر�س اقت�سادية م�ستدامة من خالل معاجلة 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ن��اجت��ة ع��ن ت��راك��م ال��ن��ف��اي��ات ب��ط��رق طبيعية 
اإنتاج  اإعادة تدوير النفايات الع�سوية وا�ستخدامها يف  عر 

االأعالف.
تفاهم  توقيع مذكرة  بناء على  ال��ذي جاء  امل�سروع  ويعتمد 
“�سريكا  وال��ب��ي��ئ��ة وجم��م��وع��ة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزارة  ب��ني 
“ذبابة  ح�سرات  وا�ستخدام  ا�ستزراع  على  ليمتد”  بيوتك 
ب��ق��اي��ا ال��ط��ع��ام، ثم  ت��ت��غ��ذى ع��ل��ى  ال��ت��ي  اجل��ن��دي االأ�سود” 
اإىل  نف�سها علفا للحيوانات، وتتحول ف�سالتها  ت�سبح هي 
�سماد ع�سوي يتم حتويله اإىل اأعالف وبروتينات حيوانية، 

واأ�سمدة ع�سوية، وزيوت �سناعية.
على  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  تعمل  ذات��ه  االإط���ار  ويف 
ت�سغيل حمطة منوذجية ملعاجلة النفايات البلدية ال�سلبة 
واإنتاج الوقود البديل منها بقدرة اإنتاجية ت�سل اإىل 300 
األ���ف ط��ن ���س��ن��وي��اً، وت��غ��ط��ي خ��دم��ات ه���ذه امل��ح��ط��ة اإماراتي 

عجمان واأم القيوين.
ملعاجلة  دب��ي  اأعمال م�سروع مركز  دب��ي  اإم��ارة  وتتوا�سل يف 
“دبي  �سركة  تنفذه  ال���ذي  ال��ور���س��ان،  منطقة  يف  النفايات 
القاب�سة” مع ائتالف من جمموعة من ال�سركات واملوؤ�س�سات 
املحلية والعاملية، والذي �ست�سل قدرته اإىل معاجلة 5،666 
دبي  اإم��ارة  ُتنِتجها  التي  ال�سلبة  البلدية  النفايات  من  طناً 

الّنفايات  م��ن  ط��ٍن   1،900،000 نحو  ل  و���س��ُي��ح��وَّ يومياً 
املحلية  الكهرباء  �سبكة  �سُتغذي  متجددة  طاقة  اإىل  �سنوياً 

بنحو 200 ميجاوات من الّطاقة النظيفة.
اإن�ساء حمطتني لتحويل  اأبوظبي على  اإمارة  بدورها تعمل 
ما  حتويل  اكتمالهما  عند  ي�ستهدفان  طاقة  اإىل  النفايات 
يقرب من 1،5 مليون طن �سنويا من النفايات البلدية اإىل 
 2،5 بنحو  الكربون  اأك�سيد  ثاين  انبعاثات  وخف�س  طاقة، 

مليون طن �سنويا.
النفايات  الإدارة  اأبوظبي  مركز  اأعلن  املا�سي  اأغ�سط�س  ويف 
كيو  ���س��رك��ة  م���ع  ا���س��ت�����س��اري  ع��ق��د  ت��وق��ي��ع  ع���ن  “تدوير” 
لتطوير  جدوى  درا�سة  اإج��راء  بهدف  العاملية  لال�ست�سارات 
م�سروع ا�ستخراج الغازات الدفيئة املتولدة يف مكب النفايات 

يف الظفرة وحتويلها اإىل م�سادر طاقة �سديقة للبيئة.
وي�����س��م��ل ال��ع��ق��د ع��م��ل��ي��ات احل���ف���ر واخ���ت���ب���ارات ���س��خ الغاز 
املوقع  �سنوات �سمن   10 توليدها خالل  املتوقع  والكميات 
املحدد ف�ساًل عن تقييم خ�سائ�س الغاز امل�ستخرج و�ستعمل 
فتح  قبل  املناق�سة  �سروط  واإع��داد  على تطوير  كيو  �سركة 

باب تقدمي العطاءات لرت�سية امل�سروع.
و�سهدت �سناعة تدوير النفايات تطورات مهمة يف ال�سنوات 
القليلة املا�سية، فات�سع حجمها ونطاقها، ومل تعد مقت�سرة 
اأنواع  معظم  �سملت  بل  النفايات،  من  حم��دودة  اأن���واع  على 
النفايات القابلة للتدوير، مبا يف ذلك نفايات الهدم والبناء 
واإطارات  البال�ستيكية  والنفايات  االإلكرتونية  والنفايات 
ال�سيارات والبطاريات امل�ستهلكة وخملفات م�ساهر �سناعة 

االأملنيوم والنفايات اخل�سراء والزيوت امل�ستهلكة.
اجلدير بالذكر اأن االإمارات اأ�سدرت القانون االحتادي رقم 
وهو  للنفايات  املتكاملة  االإدارة  �ساأن  يف   2018 ل�سنة   12
اأول ت�سريع من نوعه على امل�ستوى االحتادي، لي�سجع على 
االأق�سى من  وا�سرتداد احلد  التدوير  اإع��ادة  اإن�ساء م�سانع 
النفايات القابلة للتدوير – ويلزم يف حاالت معينة- املن�ساآت 
عن  امل��ت��ول��دة  النفايات  م��ن  معينة  اأن���واع  ا�ستخدام  ب��اإع��ادة 
اإىل  التي حتتاج  النفايات  اأن��واع  اأن�سطتها، ومبعاجلة بع�س 

معاجلة خا�سة ب�سكل منف�سل عند التخل�س منها.

•• اأبوظبي -وام: 

تراأ�س �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير ديوان الرئا�سة، نائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة مبادلة لال�ستثمار 
اجتماع اللجنة التنفيذية ملجل�س اإدارة �سركة مبادلة لال�ستثمار، وذلك 

مبقر ق�سر الوطن يف اأبوظبي.
للعام  املالية  ال�سنة  ن�سف  تقرير  االج��ت��م��اع  خ��الل  اللجنة  واع��ت��م��دت 
االأعمال  ج���دول  على  امل��درج��ة  امل��وا���س��ي��ع  م��ن  ع���ددا  وناق�ست   ،2022

واتخذت القرارات املنا�سبة ب�ساأنها.
امل��زروع��ي وزير  ح�سر االج��ت��م��اع م��ع��ايل �سهيل ب��ن حممد ف��رج ف��ار���س 
الطاقة والبنية التحتية ومعايل حممد بن اأحمد البواردي وزير الدولة 
ال�سوؤون  جهاز  رئي�س  امل��ب��ارك  خليفة  خلدون  ومعايل  ال��دف��اع،  ل�سوؤون 
�سركة  يف  للمجموعة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�سو  التنفيذية، 
مبادلة لال�ستثمار ومعايل عبد احلميد حممد �سعيد، و�سعادة حممود 

اإبراهيم املحمود.
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املال والأعمال

ال�سي مارين ت�سعى اإىل اإبرام عقود م�ستقبلية بقيمة 36.7 مليار درهم
االإقليميني يف ال�سرق االأو�سط و ال�سوق الدولية، حيث �سيقوم امل�سروع 
للم�ساريع  الرئي�سية  النجاح  �سيغ  بتنفيذ  امل�سرتك  اال�سرتاتيجي 
وال�سراكات املحلية لبيع وبناء و�سيانة ال�سفن البحرية عالية اجلودة 

واملبتكرة والفعالة من حيث التكلفة بنجاح يف االأ�سواق العاملية.
وقال جاي نيفنز، الرئي�س التنفيذي ل�سركة ال�سري: “ي�سكل البحر 
حوايل 80% من التجارة العاملية من حيث احلجم. ومن املتوقع اأن 
مليار   170.75 من  العاملية  البحرية  ال�سفن  �سناعة  �سوق  ينمو 
يف  اأمريكي  دوالر  مليار   188.57 اإىل   2021 عام  اأمريكي  دوالر 
1.43% يف فرتة  ق��دره  �سنوي مركب  اأي مبعدل منو   2028 ع��ام 
القاب�سة  دام��ن  مع  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  ف��اإن  وعليه  التوقعات. 
للمعدات  ال�����س��ري  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ع  ج��ي��داً  ت��ت��م��ا���س��ى   DTEC و 
تطوير  يف  عاملية  جتارية  عالمة  ت�سبح  اأن  يف  البحرية  والتوريدات 

ال�سري والتي �ستكون قيمة م�سافة كبرية مل�ساهمينا .
القاب�سة ح��ل��واًل بحرية يف  دام��ن  ، تقدم  اأع���وام   105 م��ن  والأك���رث 
الت�سميم وبناء ال�سفن واإ�سالح ال�سفن واخلدمات ذات ال�سلة عر 

جمموعة من القطاعات.
ال�سفن  لبناء  �سركة هولندية  دامن هي  اأن جمموعة  بالذكر  جدير 
اأنها  والهند�سة مقرها جورين�سيم جنوب هولندا. وعلى الرغم من 
جمموعة دولية رئي�سية تعمل يف 120 دولة، اإال اأنها ال تزال �سركة 

عائلية خا�سة.
اأما بالن�سبة اإىل �سركة دي تي اإي �سي هي �سركة مقرها يف �سنغافورة 
البيئة  وتقنيات  ال�سفن  وبناء  ال�سناعية  امل�ساركة  يف  خدمات  تقدم 
البحرية، يف املجال البحري ب�سكل اأ�سا�سي. متتلك املجموعة العديد 

من ال�سركات التابعة اململوكة بالكامل يف جميع اأنحاء العامل.

•• اأبوظبي-وام: 

 ADX:« البحرية  ال��ت��وري��دات  و  للمعدات  ال�سري  �سركة  اأعلنت 
عن  القاب�سة  العاملية  لل�سركة  التابعة  ال�سركات  اإح���دى   »ASM
دخولها يف م�سروع ا�سرتاتيجي م�سرتك مع �سركة احللول البحرية 
اند�سرتيز  ���س��ي  اإي  ت��ي  دي  ���س��رك��ة  و  ال��ق��اب�����س��ة  دام����ن  ال��ه��ول��ن��دي��ة 
مقرها  و  البحرية  البيئة  تقنيات  يف  عاملية  �سركة  وهي  انف�ستمنت، 

�سنغافورة.
و�سيجمع امل�سروع امل�سرتك - الذي تقدر قيمته مبا يزيد عن 36.7 
ال�سناعة  يف  اخل���رات  اأف�سل  ال��ث��الث  ال�سركات  ب��ني  دره���م-  مليار 
كمركز  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  دعم  و�سي�ساعد يف  البحرية 
ال�سركاء  م��ع  ال��ع��م��ل  م��ن خ���الل  ذل���ك  و  ال�����س��ن��اع��ة  ت��ل��ك  للتميز يف 

ال�سفن البحرية ذات امل�ستوى العاملي ».
يزيد عن  الثالثية مبا  ال�سراكة  تو�سع  اإمكانية  املتوقع  واأ�ساف من 
عقود  �سكل  يف  اأمريكي”  دوالر  مليارات   10“ دره��م  مليار   36.7
القادمة.  الع�سر  ال�سنوات  يف  احلالية  االأ���س��واق  يف  للمتابعة  قابلة 
الدولية  بالتجارة  ارتباًطا مبا�سًرا  ال�سفن  الطلب على هذه  يرتبط 
والدورات االقت�سادية. ففي الربعني االأولني من عام 2020 ، اأدت 
اجلائحة اإىل خف�س التجارة والنقل البحريني، مما اأدى بدوره اإىل 
ال�سوق  ي�سهد  ذل��ك  وم��ع  ج��دي��دة،  �سفن  ���س��راء  على  الطلب  خف�س 
انتعا�ًسا يف االأ�سهر ال� 12 املا�سية، حيث متت اإر�ساء عقود بناء �سفن 

جديدة على م�ستوى العامل.
هذا  اأن  من  ثقة  على  نحن  احلالية،  ال�سوق  موؤ�سرات  “مع   : وق��ال 
�سركة  منو  يف  رئي�سًيا  دوًرا  �سيلعب  امل�سرتك  اال�سرتاتيجي  امل�سروع 

حممد النعيمي يد�سن مركز التفتي�س اجلمركي اجلديد يف ميناء عجمان

ع اتفاقية �سراكة ا�سرتاتيجية مع موؤ�س�سة التمويل الدولية القمة العاملية للحكومات توقرّ

مع ��ستمر�ر �أزمة �لوقود

وزير املالية الفرن�سي: وقت املفاو�سات انتهى 
غرفة عجمان تعزز بيئة البتكار مبجموعة من الفعاليات واملبادرات خالل 2022 

تيكوم ُتو�سي بتوزيع اأرباح نقدية مرحلية بقيمة 200 مليون درهم

•• باري�س-رويرتز:

قال وزير املالية الفرن�سي برونو لو مري اأم�س االإثنني اإن وقت املفاو�سات 
انتهى االآن، فيما وا�سل اأع�ساء النقابات العمالية اإ�سرابات اأ�سرت ب�سدة 

باإمدادات الوقود ملحطات اخلدمة على م�ستوى البالد.
العم���������ال  اإن  فرن��س�����ا  يف  لل�س�������غل  العامة  للكونفدرالية  ممثل  وق��ال 
م�ساف  ع���������دة  يف  االإث���ن���ني  اأم�����س  االح��ت��ج��اج��ي  االإ���س�����������راب  وا���س�����ل��وا 
االأجور  برفع  للمطالبة  اإنرجيز،  توتال  ل�س��������ركة  تابع�������ة  وم�ستودعات 

ب�سكل يعك�س الزيادة يف الت�سخم، على حد قولهم.
واأفاد ممثل النقابة باأن االإ�سرابات �سملت م�سايف نورماندي ودوجن وال 
ميد وفيزين وم�ستودع دونكريك. وقال لو مري لتلفزيون )بي.اإف.اإم( 
م�سريا اإىل  واإذاعة )اآر.اإم.�سي( اليوم االإثنني “وقت املفاو�سات انتهى”، 
اأنه يعتر االإ�سراب الراهن للكونفدرالية العامة لل�سغل “غري مقبول” 

وغ����ري م��ن��ط��ق��ي«. ول���ك���ن ح��ت��ى مع 
ا�ستمرار ا�ستخدام ال�سلطات للعنف 
الإخ��راج االإم���دادات من امل�ستودعات 
امل��ت�����س��ررة م��ن االإ����س���راب، �سيحتاج 
اإىل  ل��ع��ودة فرن�سا  وق��ت  اإىل  االأم���ر 

احلالة الطبيعية.
واحدة  ب��اأن  حكومية  بيانات  وتفيد 

من كل ث�����الث حمطات وق�����ود على م�ستوى البالد مل تتلق االإمدادات 
املقررة يف االأيام القليلة املا�سية. وزادت ن�سبة حمطات الوقود التي مل 
باري�س.  واأنحاء  البالد  �سمال  بع�س مناطق  املقررة يف  االإم��دادات  تتلق 
اإن��ه من  ان��رت  ب��ون الإذاع���ة فران�س  الفرن�سي كليمان  النقل  وق��ال وزي��ر 
املحتمل اأال يعود الو�سع يف حمطات الوقود الفرن�سية اإىل طبيعته قبل 

االأ�سبوع املقبل. واأ�ساف “ما زلنا نعاين«.

•• دبي -وام:

اأعلنت جمموعة تيكوم، والتي متتلك وتدير جممعات اأعمال متخ�س�سة تركز على 
مرحلية  نقدية  اأرب��اح  بتوزيع  اإدارتها  جمل�س  تو�سية  عن  اأم�س  حيوية،  قطاعات 
بقيمة 200 مليون درهم، وذلك بعد احل�سول على موافقة امل�ساهمني يف اجتماع 

اجلمعية العمومية ال�سنوي القادم.
200 مليون درهم متا�سياً مع  بقيمة  املقرتحة  املرحلية  االأرب��اح  وتاأتي توزيعات 
�سيا�سة ال�سركة اخلا�سة بتوزيعات االأرباح املُعلنة يف وقت �سابق من العام اجلاري، 
ت على توزيع اأرباح نقدية �سنوية بقيمة 800 مليون درهم على مدار  والتي ن�سّ

ال�سنوات الثالث املقبلة وحتى اأكتوبر 2025، بدءاً بالدفعة االأوىل بقيمة 200 
مليون درهم يف اأكتوبر 2022. و�سجلت “تيكوم” اأداًء مالياً قوياً خالل الن�سف 
االأول من العام اجلاري، حمققًة �سايف اأرباح بلغ 428 مليون درهم بزيادة بلغت 
وحت�سن  ل���الإي���رادات  ال��ق��وي  النمو  بف�سل  وذل���ك  �سنوي،  اأ���س��ا���س  على   43.4%

م�ستويات الكفاءة الت�سغيلية وااللتزام باتخاذ كافة التدابري املالية املدرو�سة.
يف   ،2022 يونيو   30 ب�  انتهاًء  االأوىل  اأ�سهر  ال�ستة  خ��الل  “تيكوم”،  وجنحت 
املتني، مدعومًة مبيزانية عمومية قوية وم�ستويات  املايل  احلفاظ على مركزها 
متحفظة للمديونية بجانب الزيادة يف التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية 

والتدفقات النقدية احلّرة املتكررة.

•• عجمان-الفجر:

د���ّس��ن ���س��ع��ادة ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
ع��ب��داهلل ال��ن��ع��ي��م��ي  رئ��ي�����س دائرة 
عجمان  يف  واجل�����م�����ارك  امل���ي���ن���اء 
مركز التفتي�س اجلمركي اجلديد 
يف ميناء عجمان ، يرافقه ال�سيد 
العام  املدير  – م�ساعد  هاري الم 
ل�����س��رك��ة ه��ت�����س��ي�����س��ون وع�����دد من 

اأف�سل اخلدمات بكفاءة اأكرث من 
اإمتام  يف  واجل���ودة  ال�سرعة  حيث 
امل�سروع  وي�سيفهذا  االإج����راءات، 
املتميزة  للخدمات  م�سافة  قيمة 
التي تقدمها الدائرة للمتعاملني 
واجل��م��ه��ور ،ح��ر���س��ا ع��ل��ى تعزيز 
و�سع امارة عجمان كوجهة رائدة 
اأمن  على  احل��ف��اظ  م��ع  لالعمال 

و�سالمة املجتمع واالقت�ساد.

وت�سهيل وت�سريع االجراءات ،ومت 
تخ�سي�س م�ساحة كبرية للمركز 
ملواكبة الزيادة امل�ستمرة يف الطاقة 
اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة ل���ه مب���ا ي�����س��اه��م يف 
حتقيق اأع��ل��ى امل��ع��اي��ري االأم��ن��ي��ة ، 
قدرات  تطوير  على  ونعملكذلك 

والتى  االأخ��رى  الفح�س  واأجهزة 
تتوفر بها اأحدث التقنيات املبتكرة 
اجلمركي  جم��االل��ت��ف��ت��ي�����س  يف 
ال�سبطيات  وت���خ���زي���ن  وح���ج���ز 
للتفتي�س  من�سة  اىل  ب��اال���س��اف��ة 
اجلمركي ال�سريع بغر�س تب�سيط 

خطوة  يعد  اجل��م��رك��ي  التفتي�س 
املنظومةاالمنية  لتعزيز  ايجابية 
وال��ت��ج��اري��ة ب��ه��دف ���س��م��ان اأمن 

و�سالمة املجتمع.
وي��دع��م امل��رك��ز اجل��دي��د موظفي 
لتقدمي  اجل��م��رك��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 

املعاينةوالتفتي�س  نظام  وتطوير 
وتي�سري  ال��ن��ت��ائ��ج  اأع��ل��ى  لتحقيق 
حركة التجارة والت�سدي ملحاوالت 

تهريب الب�سائع املحظورة .
املركز يحتوي على  ب��اأن  اأو���س��ح  و 
الذكية  امل�������س���ح  اأن���ظ���م���ة  اأف�������س���ل 

اجلمركي  ال��ت��ف��ت��ي�����س  ����س���ب���اط 
النظري  ال���ت���دري���ب  خ�����الل  م����ن 
ا�ساليب  اأح�������دث  ع���ل���ى  وال���ف���ن���ي 
جانبه  م���ن   . ال��ت��ف��ت��ي�����س  وط�����رق 
����س���رح  حم��م��د ال��ع��و���س��ي مدير 
ادارة اجلمارك باأن تد�سني مركز 

مديري االإدارات وروؤ�ساء االق�سام 
بالدائرة .

واك�����د رئ��ي�����س ال����دائ����رة ع��ل��ى اأن 
ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذا امل�������س���روع ي���اأت���ي من 
خالل حر�س الدائرة على تعزيز 
املنظومة االمنية وحماية املجتمع 

اإفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق 
ل��ت��ك��ون ج�����زءاً م���ن م���ب���ادرة “�سي 
لتعزيز  ال��ه��ادف��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ونز” 
اأطلقتها  ال���ت���ي  االأع����م����ال،  ري�����ادة 
م��وؤ���س�����س��ة ال��ت��م��وي��ل ال���دول���ي���ة يف 

2021 من دولة االإمارات.
ال�سراكة  م���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  وي���اأت���ي 
تعزيز  اإىل  اال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 
موؤ�س�سة  بني  التعاونية  العالقات 
القمة العاملية للحكومات وموؤ�س�سة 
والتزامهما  ال���دول���ي���ة  ال��ت��م��وي��ل 
ال�ست�سراف  احل������وار  ت��ط��وي��ر  يف 

امل�ستقبل والت�سدي للتحديات.

•• وا�شنطن-وام:

العاملية  ال��ق��م��ة  م��وؤ���س�����س��ة  وق��ع��ت 
�سراكة  ات���ف���اق���ي���ة  ل���ل���ح���ك���وم���ات 
ا�سرتاتيجية مع موؤ�س�سة التمويل 
البنك  جمموعة  ع�سو  ال��دول��ي��ة، 
التعاون  لتعزيز  ت��ه��دف  ال����دويل، 
�سامل حول  عاملي  ح��وار  واإط���الق 
ال���������س����وؤون امل���ال���ي���ة ودع�������م ري�����ادة 
االأعمال، مبا ي�سمن بناء م�ستقبل 

اأف�سل.
ج��اء ذل��ك خ��الل م�ساركة حكومة 
االإمارات �سمن االجتماع ال�سنوي 

الثنائي  التعاون  بتعزيز  الدولية 
القمة  م��وؤ���س�����س��ة  م���ع  وال�������س���راك���ة 
ي�سمن  مب��ا  للحكومات،  العاملية 
مت����ك����ني ال�����������س�����رك�����ات ال���ن���ا����س���ئ���ة 
التي  امل����ب����ت����ك����رة  وامل�����������س�����روع�����ات 
بهدف  االأع��م��ال،  رائ���دات  تديرها 
القدرات  وبناء  مهاراتهم  تطوير 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  االق��ت�����س��ادي��ة 

االأو�سط و�سمال اأفريقيا.

token(، ودورة التفكري الت�سميمي 
تعريفية  ور�سة  و  الليغو،  با�ستخدام 
عن العالمات التجارية بالتعاون مع 
وزارة االقت�ساد، اإىل جانب عقد لقاء 
غرفة  اجن���ازات  ال�ستعرا�س  االبتكار 
ع��ج��م��ان يف جم���ال االب��ت��ك��ار وتكرمي 

جهود املبتكرين.
حري�سة  ع��ج��م��ان  “غرفة  واأ���س��اف��ت 
ع���ل���ى ا����س���ت���م���راري���ة ع���ق���د ال���ل���ق���اءات 
بهدف  امل����وظ����ف����ني  ب�����ني  امل�������س���رتك���ة 
من  ال��ذه��ن��ي  للع�سف  من�سة  ت��وف��ري 
خالل مبادرة “جل�سة قهوة” واإتاحة 
ال��ف��ر���س��ة ل��ل��م�����س��اه��م��ة امل���ب���ا����س���رة يف 

ومب�����وج�����ب ال���������س����راك����ة ال����ت����ي مت 
القمة  توقيعها، ف�ستعمل موؤ�س�سة 
وموؤ�س�سة  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
ال���ت���م���وي���ل ال����دول����ي����ة ع���ل���ى دع���م 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 
االأعمال  رائ����دات  �ستطلقها  ال��ت��ي 
توفري  اإىل  اإ����س���اف���ة  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
وامل�سرعات  االأع����م����ال،  ح��ا���س��ن��ات 
من اأكرث من 20 دولة يف منطقة 

ودعم  واخل��دم��ات  العمليات  تطوير 
مبا  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  اال�ستباقية 
االعمال  اأ���س��ح��اب  ت��ط��ل��ع��ات  ي���واك���ب 
ال�ستدامة  ال����داع����م  امل���ن���اخ  وت��ه��ي��ئ��ة 
ومنو االعمال. كذلك ت�ستهدف اإدارة 
عجمان  غرفة  يف  واالبتكار  التطوير 
اجلهات  م��ع  عالقاتها  �سبكة  تطوير 
املعنية باالبتكار  احلكومية واخلا�سة 
وال��ت��ط��وي��ر ب��ه��دف ت���ب���ادل اخل����رات 
املمار�سات  اأف�������س���ل  ع��ل��ى  واالط�������الع 
على  القائمة  ال��غ��رف��ة  لقيم  حتقيقاً 
واال�ستباقية  واالب����ت����ك����ار  ال�����ري�����ادة 

وحتقيق املرونة والت�ساركية.

ل�سندوق النقد الدويل وجمموعة 
وا�سنطن، دعماً  ال��دويل يف  البنك 
لنتائج اجتماع ثنائي عقده معايل 
وزير  احل�سيني  ه��ادي  ب��ن  حممد 
امل��ال��ي��ة رئي�س  ل��ل�����س��وؤون  ال���دول���ة 
ملجموعة  ال��ت��اب��ع��ة  التنمية  جل��ن��ة 
ال���������دويل، وف����ري����ق عمل  ال���ب���ن���ك 

موؤ�س�سة التمويل الدولية.
وق����ع ات��ف��اق��ي��ة ال�����س��راك��ة ك���ل من 

م�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  ع��ل��ى  ت��رك��ز 
القطاعات  خمتلف  يف  احلكومات 
العاملية  اجلهود  وتعزيز  احليوية، 
يف توفري بيئة منا�سبة ت�سجع على 
االب��ت��ك��ار يف احل����وار وال��ع��م��ل نحو 

م�ستقبل اأف�سل للجميع.
اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اإن  وق��ال 
وموؤ�س�سة  ال��ق��م��ة  م��وؤ���س�����س��ة  ب���ني 
التمويل الدولية تهدف اإىل تعزيز 

•• عجمان - الفجر 

اإدارة  مدير  ال�سام�سي  اإمي���ان  اأف���ادت 
جتارة  غ��رف��ة  يف  واالب��ت��ك��ار  التطوير 
التطورات  اأن  ع���ج���م���ان،  و���س��ن��اع��ة 
غرفة  يف  االبتكار  ملنظومة  املت�سارعة 
العام اجلاري �ساهمت  عجمان خالل 
اال�ستباقية  حتقيق  يف  مبا�سر  ب�سكل 
اخلدمات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  وال����ري����ادة 
ال��ت��ي تنفذها  وامل�����س��اري��ع  وامل����ب����ادرات 
الغرفة لتحقيق اأهدافها الرامية اإىل 
ا�ست�سراف و�سناعة م�ستقبل االأعمال 
والريادة  التناف�سية  ممكنات  وتعزيز 
جمتمع  ومن������و  ا�����س����ت����دام����ة  ب����ه����دف 

االأعمال.
�سهد   2022 ال����ع����ام  اأن  واأ������س�����ارت 
جم���م���وع���ة م��ت��ن��وع��ة م����ن امل����ب����ادرات 
اإطالق  ومنها  االب��ت��ك��اري��ة  وامل�����س��اري��ع 
“ميثاق االبتكار اخلارجي” لتعريف 
وتبنيها  ال��غ��رف��ة  ب��ت��وج��ه��ات  املجتمع 
بالت�ساركية  تت�سم  ابتكارية  ملنظومة 
وال���ت���ع���اون م���ع اأف������راد امل��ج��ت��م��ع عر 
ر�سد االأفكار واالآراء وتعزيز امل�ساركة 
الغرفة  تنظمها  ال��ت��ي  الفعاليات  يف 
االب��ت��ك��ار، كما نفذت غرفة  يف جم��ال 
عجمان بالتعاون مع جممع ال�سارقة 
واالبتكار  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ب��ح��وث 
لالبتكار،  املفتوح  ال�سارقة  وخمتر 
االأعمال  ل���ري���ادة  امل��ت��ق��دم  ال��رن��ام��ج 
واالب��ت��ك��ار يف ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ة حتت 

العلماء  �سلطان  ب��ن  عمر  م��ع��ايل 
اال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول���ة  وزي���ر 
وتطبيقات  ال��رق��م��ي  واالق��ت�����س��اد 
موؤ�س�سة  وم��دي��ر  بعد  ع��ن  العمل 
القمة العاملية للحكومات، ومعايل 
ملوؤ�س�سة  العام  املدير  ديوب  خمتار 

التمويل الدويل.
واأكد معايل عمر �سلطان العلماء اأن 
موؤ�س�سة القمة العاملية للحكومات 

وحتقيق  االق���ت�������س���ادي  ال��ت��م��ك��ني 
ال��ن��م��و امل�����س��ت��دام، م��ن خ���الل بناء 
ال�����س��راك��ات ال��دول��ي��ة ال��ه��ادف��ة بني 
ريادة  دع��م  يف  الدولية  املوؤ�س�سات 
االقت�سادي  وال���ن���م���و  االأع�����م�����ال 
على  اإيجاباً  ينعك�س  مبا  امل�ستدام، 

املجتمعات.
م��ن ج��ان��ب��ه، اأع���رب م��ع��ايل خمتار 
التمويل  موؤ�س�سة  دي��وب عن فخر 

والهادف  للم�ستقبل”  ناع  “�سُ عنوان 
وتعزيز  وامل���ه���ارات  امل��ع��رف��ة  ب��ن��اء  اإىل 
القدرات يف جمال الت�سميم ال�سناعي 
والفر�س  االأف��ك��ار  ور���س��د  والت�سنيع 
على  املعتمدة  ال�سناعية  اال�ستثمارية 
وا�ست�سراف  واأدوات����ه  االب��ت��ك��ار  جم��ال 

م�ستقبل ال�سناعة.
غرفة  اأن  ال�سام�سي،  اإمي���ان  واأك����دت 
ع��ج��م��ان ح��ر���س��ت ع��ل��ى ت��وف��ري باقة 
من ال��دورات وور���س العمل يف جمال 
االبتكار ملوظفي غرفة عجمان بحيث 
نفذت ور�سة من االبتكار اإىل الريادية 
 NFT )Non-fungible ودورة
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�ىل من يهمه �المر

م�سوؤولية  ذات  حرة  منطقة  �سركة  ذ.م.م  حرة  منطقة  برو�سي�سينج  بيمنت�س  جنتيوم  نحن، 
لل�سركات  املنظمة  اللوائح  الأحكام  وفقاً  تاأ�س�ست   ،97907 رق��م  جتارية  رخ�سة  حم��دودة، 
لل�سركات  املنظمة  )“اللوائح  وتعديالتها   2016 ل�سنة  للتطوير  دب��ي  �سلطة  يف  اخلا�سة 
اخلا�سة”(، نعلن باأننا ومبوجب املادة )17( من اللوائح املنظمة لل�سركات اخلا�سة، قررنا 

تغيري ا�سم ال�سركة اإىل:
باجونك�ست مري�سنت �سوليو�سنز منطقة حرة-ذ.م.م

على كل من يرغب باالإعرتا�س على تغيري اإ�سم ال�سركة اأن يتقدم باإعرتا�س خطي خالل مدة 
ال تتجاوز اأربعة ع�سر )14( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإ�سعار على العنوان التايل:

مديراإدارة الت�سجيل والرتاخي�س
�سلطة دبي دبي للتطوير �س.ب : 478844

دبي، االإمارات العربية املتحدة
info@dda.gov.ae :الريد االلكرتوين

جنتيوم بيمنت�س برو�سي�سينج منطقة حرة ذ.م.م

اإ�صعار بتغيري اإ�صم �صركة 
منطقة حرة ذات م�صوؤولية حمدودة

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
MOJAU_2022- 0095338 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
الهند  اجلن�سية   ، احمد  �سليم  حممد  حممد  احمد  نياز   / ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد امني اال�سالم  اإىل  البالغه )100%(وذلك  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  يرغب يف 
حممد �سليمان اجلن�سية بنغالدي�س يف الرخ�سة امل�سماة )بحر ال�سمال ال�سالح كهرباء ومكيفات 
769638 ال�سادرة من دائرة  ال�سيارات( والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 

التنمية االقت�سادية بال�سارقة، تعديالت اأخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة الآخر،
2013 يف  ل�سنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
MOJAU_2022- 0095350 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�سيد : حممد �سفيق الع�امل حاجي مفيظر رحمن - بنغالدي�سي اجلن�سية  ميلك 
تاأ�س�ست  وال��ت��ي  جت��اري��ة  رخ�سة  للحالقة(  ال�سريع  ال��وق��ت  )�سالون  التجارية  الرخ�سة 
العامل  �سفيق  حممد   : ال�سيد  ان  حيث   )788684( رق��م  رخ�سة  مب��وج��ب  بال�سارقه 
حاجي مفيظر رحمن - بنغالدي�سي - اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن جزء ح�سته 
يف الرخ�سة التجارية ))�سالون الوقت ال�سريع للحالقة(( البالغة )50%( اإىل ال�سيد : 
�سومان كومار �سيل جيبون هورى �سيل - بنغالدي�سي اجلن�سية - ا�سافة �سريك.  وعمال 
بن�س املادة )14 ( فقره 5 من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب 
العدل ، فقد اقت�سى ن�سر هذا االإعالن للعلم و انه �سوف يتم الت�سديق على االأجراء امل�سار 
اتباع  اأي اعرتا�س على ذلك عليه  االإع��الن فمن لديه  تاريخ هذا  اأ�سبوعني من  بعد  اإليه 

ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
MOJAU_2022- 0094994 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / عي�سى احمد ابراهيم عبيد الرئي�سي ، اجلن�سية االمارات يرغب 
يف البيع والتنازل عن ن�سبة 70% من كامل ح�سته البالغه 100 % و ذلك اىل ال�سيد: عبداهلل 
النفايات  لتجارة  ال�سحراء  )رمال  امل�سماة  الرخ�سة  يف  باك�ستان،  اجلن�سية   - على  رو�سن  رو�سن 
ال�سادرة   )793619( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  والتي  املعدنية(  واخلردة 
من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة، تعديالت اأخرى : تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�س�سة 

فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ذ م م ، دخول �سريك تغيري اال�سم التجاري.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
MOJAU_2022- 0095338 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
، اجلن�سية  �سليم احمد  نياز احمد حممد حممد  ال�سيد/  باأن  ليكن معلوما للجميع 
الهند يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه )100%( وذلك اىل ال�سيد: 
اأمني اال�سالم حممد �سليمان اجلن�سية بنغالدي�س يف الرخ�سة امل�سماة )بحر ال�سمال 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة  بامارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�سيارات(  ومكيفات  كهرباء  ال�سالح 
رقم 769638 ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة، تعديالت اأخرى : 
تنازل �ساحب الرخ�سة الآخر، وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن 
للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا 
االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اعلن بيع  عقار بالن�صر 

يف التنفيذ رقم 1911/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2667 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )95311710 

درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: بنك م�سر - فرع دبي  

مو�سوع االإعالن : املنفذ �سده : حم�سن عاطف احمد ح�سن 
العقار  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع  التالية  05:00:00م ويف االيام الثالث  ال�ساعة   2022/10/26 املوافق  اأنه يف يوم االربعاء 
http://www. االإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة 

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )emiratesauction.ae
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س 
غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على 

اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
املبنى  رقم   - مربع  مرت   19.95  : احل�سة  م�ساحة   -  267 االر���س  رقم   - املطار  مدينة   : املنطقة   - �سكنية  �سقة  يف  1-ح�سة 
2-ح�سة يف   ، يباع العلى عطاء  - قيمة احل�سة )203805 درهم(   113  : الوحدة  - رقم   A بلوك  : جولف فيوز  املبنى  ا�سم   -  1
�سقة �سكنية - املنطقة : مدينة املطار - رقم االر�س 267 - م�ساحة احل�سة : 20.04 مرت مربع - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى : جولف 
فيوز بلوك A - رقم الوحدة : 714 - قيمة احل�سة )204558 درهم( يباع العلى عطاء ، 3-ح�سة يف �سقة �سكنية - املنطقة : مدينة 
املطار - رقم االر�س 267 - م�ساحة احل�سة : 20.05 مرت مربع - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى : جولف فيوز بلوك A - رقم الوحدة : 

، فورا  املبلغ  يدفع   -1: مالحظات  عطاء.   العلى  يباع  درهم(   205131( احل�سة  قيمة   -  712

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 70392

اعلن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 
يف التنفيذ رقم  1911/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2667 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )95311710 
درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: بنك م�سر - فرع دبي  
مو�سوع االإعالن : املنفذ �سده : حم�سن عاطف احمد ح�سن 

العقار  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع  التالية  05:00:00م ويف االيام الثالث  ال�ساعة   2022/10/26 املوافق  اأنه يف يوم االربعاء 
http://www. االإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة 

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )emiratesauction.ae
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س 
غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على 

اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
املبنى  رقم   - مربع  مرت   19.95  : احل�سة  م�ساحة   -  267 االر���س  رقم   - املطار  مدينة   : املنطقة   - �سكنية  �سقة  يف  1-ح�سة 
2-ح�سة يف   ، يباع العلى عطاء  - قيمة احل�سة )203805 درهم(   113  : الوحدة  - رقم   A بلوك  : جولف فيوز  املبنى  ا�سم   -  1
�سقة �سكنية - املنطقة : مدينة املطار - رقم االر�س 267 - م�ساحة احل�سة : 20.04 مرت مربع - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى : جولف 
فيوز بلوك A - رقم الوحدة : 714 - قيمة احل�سة )204558 درهم( يباع العلى عطاء ، 3-ح�سة يف �سقة �سكنية - املنطقة : مدينة 
املطار - رقم االر�س 267 - م�ساحة احل�سة : 20.05 مرت مربع - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى : جولف فيوز بلوك A - رقم الوحدة : 

، فورا  املبلغ  يدفع   -1: مالحظات  عطاء.   العلى  يباع  درهم(   205131( احل�سة  قيمة   -  712

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اإعلن بالن�صر 

تبليغ �صادر عن اخلبري احل�صابي 
د. ب�صام عجول

اإىل املتنازع �سده / مهدي حبيب اهلل طارق
عنوانه: اإمارة دبي - داماك ليك ترا�س الوحدة 26 - هاتف رقم 0505020650

babak.azar1349@gmail.com الريد االإلكرتوين
2022/447 تعيني خرة حمكمة دبي االبتدائية واملقامة  الدعوى رقم  باأنه مت تكليفنا مبهمة اخلرة يف  نعلمكم مبوجبه 

�سدكم من قبل املتنازعة / داماك اخلليج للعقارات �س.ذ.م.م
ندعوكم ب�سفتكم طرفاً يف الق�سية امل�سار اإليها اأعاله لتقدمي مذكراتكم وم�ستنداتكم على الدعوى املقامة �سدكم والتوا�سل مع 
اخلبري ال�ستالم ن�سختكم من امل�ستندات املقدمة من اخل�سم وذلك خالل اأجل اأق�ساه )7 اأيام( من تاريخ االإعالن بالن�سر.  يتم 

التوا�سل مع اخلبري وار�سال م�ستنداتكم الكرتونياً على و�سائل التوا�سل التالية، علماً اأن عنوان
www.masters.ae وخارطة املقر متوفر على موقعنا االلكرتوين

expertbassam@masters.ae : الريد االلكرتوين
وات�س اب 42221148 971+   هاتف ار�سي 2233355 4 971+  فاك�س 2229115 4 971+ 

�س.ب 7191 دبي - مكاين رقم 3095695348 
يف حال تخلفكم عن اإر�سال ما لديكم من م�ستندات وردود متعلقة بالدعوى، فاإن اخلبري �سيبا�سر اإجراءات اخلرة ويقدم تقريره 

للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة.

اخلبري املنتدب / د. ب�صام عجول

اإعلن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/151010(
، اي��راين اجلن�سية، احمل بطاقة هوية رقم  املنذر : �سيد حممد �سيد عبد الرحيم ها�سمى فر 
بناية اوركيد بجوار الطاير لل�سيارات  القرهود   - دبي   : العنوان   784196582914618

مكتب 306  هاتف : 0509836830 
امل���ن���ذر ال��ي��ه : م��ه��ر ن��و���س غ��الم��ر���س��ا ن��ع��م��ت ال��ل��ه��ى، اي��ران��ي��ة اجل��ن�����س��ي��ة، ج����واز ���س��ف��ر رق���م : 
رقم املكتب :   1 بريد  �سندوق   - اخلبي�سي   : منطقة   - دبي   : العنوان   -  U96483223

 0501003820  : هاتف   042258966
املو�سوع : ومبوج�ب ه�ذا االإنذار الع�دل�ي ف�ان املن�ذر ينذر املن�ذر الي�ه بتكليفه�ا بال�وف�اء و�سداد 
امل�سحوب   )000110( رقم  ال�س�يك  قيم�ة  ه�م(  در   300000( دره�م  ال�ف  ثالثمائ�ة  مبل�غ 
عل�ى بن�ك االم�ارات دب�ي ال�وطني فرع ال مكت�وم ب�دب�ي باإمارة دب�ي وال�ذي ي�ستحق االداء بتاريخ 
2011/3/23 خالل خم�سة اأي�ام م�ن ت�اريخ ن�س�ر ه�ذا االنذار ، قانون�ا واال �سيلجا املنذر التخاذ 

االجراءات القانونية مع احتفاظه بكافة حقوقه قه االأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اإعلن بالن�صر

رقم )2022/151147(
املخطر / حممد اأحمد حممد ال�ساوى ) م�سري اجلن�سية ( هوية رقم 784196585697475

عنة ال�سيد / ح�سام حممد �سامي اأحمد ، بالوكالة رقم 227848/2022/1 
 املخطر اإليهما / 1/ �سركة ال�سرح اجلميل خلدمات ال�سحن وحزم الب�سائع ، رخ�سة جتارية رقم 778514

 A23785570 م�سري اجلن�سية( جواز �سفر( عبداهلل  حامد  حامت   /2
املو�سوع اإعالن بالن�سر لالنذار رقم 2022/1/272839 

ينبة املنذر علي املنذر اإليهما ب�سرورة املبادرة اإيل �سداد مبلغ قيمة الب�ساعة امل�سجلة واملدونة بالفواتري املمهورة 
220000 مائتنان وع�سرون األف درهم وذلك خالل  واملختومة بختم ال�سركة خا�ستكم والتي تقدر بقيمة 
خم�سة اأيام من تاريخ االعالن ، ويف حال تخلفهما عن ال�سداد �سيتم مبا�سرة االجراءات القانونية اللالزمة من 
اإ�سدار اأمر اأداء اأو اإقامة الدعوى املدنية بالتعوي�س وذلك لتاأدية املبلغ املذكور املرت�سد بذمتهم وفقا الحكام 
2018 يف �ساأن الالئحة التنظيمية للقانون االحتادي  املادة )63( من قرار جمل�س الوزراء رقم )57(ل�سنة 

رقم 11 ل�سنة 1992 ب�ساأن قانون االجراءات املدنية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

 املو�صوع : االأ�صماء
خلفان  املدعوة/عائ�سة  ب��ان  اخليمة  را���س  حماكم  دائ��رة  تعلن 
االأول من  امل��ق��ط��ع  تغيري  بطلب  ت��ق��دم��ت   ، ال�����س��وي��دي  ن��ا���س��ر 
التغيري/  بعد  ا�سمها  ليكون   ، ال�سمها  )عو�سه(  اىل  )عائ�سة( 
عو�سه خلفان نا�سر ال�سويدي، وان من له م�سلحة يف االعرتا�س 
ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ االعالن امام ق�سم 

اال�سهادات يف حمكمة را�س اخليمة.
قا�سي حمكمة ر��س �خليمة �البتد�ئية
طارق عبد �لرحمن جمعه 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
رقم الرخ�صة : 46875

غرفة جتارة و�صناعة عجمان -  ق�صم ال�صجل التجاري 
اإعلن وحل وت�صفية 

اال�سم التجاري : ال�سعايل للنقل الري )ذ م م(  
نعلن للجميع بان ال�سركة املذكورة اعاله هي :ال�سعايل للنقل الري )ذ م م( - 
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تا�س�ست يف امارة 
عجمان مبوجب قانون ال�سركات االحتادي  رقم )8( ل�سنة )1984( وتعديالته 
مرخ�سة يف دائرة التنمية االقت�سادية و�سجلته  بالتنمية االقت�سادية  حتت رقم 

)46875( وقد قرر ال�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني ال�سيد.
  موؤ�س�سة �لند�ء لتدقيق �حل�سابات

م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم به للم�سفي 
تاريخ ن�سر االع��الن وعلى  املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من  القانوين 

العنوان التايل :  امارة ال�سارقة ،  هاتف : 06568727  ، �س.ب : 984

دائرة التنمية االقت�صادية    
حكومة عجمان

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
وزارة العدل - حمكمة دبا الفجرية ال�صرعية  

 ق�صم الرتكات  
 تق�صيم تركة رقم 46 ل�صنة 2021

اإعلن بيع عقار باملزاد العلني 
املدعي / منى ح�سن عبداهلل اأحمد اخلزميي  

املدعي عليهم / ورثة املرحوم / ح�سن عبداهلل اأحمد اخلزميي 
للمزادات  االإمارات  موقع  على  وذلك  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  ال�سرعية  الفجرية  دبا  حمكمة  تعلن 
املوافق  االأربعاء  يوم  ظهرا  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف   http: www.emiratesauction.ae

 : التايل  النحو  على  العقار  واأو�ساف  للمتوفى  ملكيته  العائد  العقار  لبيع  وذلك   ،2022/10/26
العقار قطعة جتارية رقم 0416001 ملكية رقم 6697 مبنطقة البدية ، ب�سعر التثمني : 170،000 درهم 

)مائة و�سبعون الفا درهما( 
20% من  يتوجب على الراغب باالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 

الثمن املقدر للعقار. 
فعلى من يرغب بال�سراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم الرتكات باملحكمة او املوقع االلكرتوين لالإمارات 
http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع. وعلى كل من له اعرتا�س  للمزادات  

التقدم باعرتا�سه معززا اإياه مبا يرره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س ق�صم الرتكات 

حمكمة دبا الفجرية ال�صرعية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - من�صور عبدل   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0006792/ 

اإىل املحكوم عليه : من�سور عبدل 
العنوان : دبي يوجد حترى 0585150722 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ فورايفر للمنا�سبات ، اجلن�سية االإمارات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 83882.0

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�سم ال�سركة : خمبز بيكر �ند �سباي�س - �س ذ م م  
العنوان : حمل رقم 16 ملك اعمار العقارية - بردبي - برج خليفة - ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 645114 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1065608 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/2/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/2/10 
لتدقيق  �يزي�س  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى 
�سلطان  جمموعة  ملك   910 رقم  مكتب   : العنوان  �ل�سجالت  وتنظيم  �حل�سابات 
 04-2947003  : فاك�س   04-2947002  : ه��ات��ف   - بور�سعيد   - لال�ستثمار 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا االإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

70197 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : �يزي�س لتدقيق �حل�سابات وتنظيم �ل�سجالت
العنوان : مكتب رقم 910 ملك جمموعة �سلطان لال�ستثمار - بور�سعيد - هاتف 
االإقت�ساد  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2947003  : فاك�س   04-2947002  :
بيكر  خمبز  لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  دبي  وال�سياحة يف 
�ند �سباي�س - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/2/10 
اأي  2022/2/10 وعلى من لديه  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

70197

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�سم ال�سركة : �سعيد و�سينا للتجارة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 01-16 ملك ماجد حممد امني حممد �سديق الكاظم - ديرة - 
هور العنز �سرق - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 972619 
االإقت�ساد  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   1594360  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  ال��ق��ي��د  رق���م 
ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/14 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني �ل�سويدي لتدقيق �حل�سابات �س ذ م م  العنوان : مكتب 
رقم 704 ملك حممد �سعيد خلف الغيث - بور �سعيد - ديرة - هاتف : 2288982-
04 فاك�س :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

70533 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : �ل�سويدي لتدقيق �حل�سابات �س ذ م م
 - �سعيد  ب��ور   - الغيث  خلف  �سعيد  حممد  ملك   704 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
2288982-04 فاك�س :       مبوجب ه��ذا تعلن االإقت�ساد  دي��رة - هاتف : 
وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �سعيد و�سينا 
للتجارة - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/14 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/14 وعلى من لديه 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

70533
العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

اإعلن منفذ �صده بالن�صر 
حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - نافاتيت كري�صنان كو�صامبات   

املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0006098/ 
اإىل املحكوم عليه : نافاتيت كري�سنان كو�سامبات 

العنوان : اإمارة ال�سارقة املنطقة ال�سناعية االوىل �سارع خلف �سيتي �سنرت ال�سارقة بناية زيدانا رقم 213 
kkvinu@gmail.com سندوق الريد 6032 رقم املوبايل 0552271048 الريد االإلكرتوين� 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ م�سرف ال�سارقة اال�سالمي - 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 كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 27431.0

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ظل الرحمن عبدالرحمن  
اداء   امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004435/ 

اإىل املحكوم عليه : ظل الرحمن عبدالرحمن 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ابراهيم احمد خلفان ابورنقني ال علي - اجلن�سية االإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 19924.0  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد عبد الرحيم احمد ال�صيد 
املخترب التقني احليوى الطبي وميثله / فار�س علي غالب جابري   

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0006507/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد عبد الرحيم احمد ال�سيد

العنوان : ال�سارقة - املجاز بناية املها رقم الريدي 61129 �سقة رقم 2705 
املختر التقني احليوى الطبي وميثله / فار�س علي غالب جابري
العنوان : ال�سارقة - اخلان - خلف �سارع التعاون �سقة رقم 102 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ ا�سرف ح�سن ن�سر حممد - اجلن�سية �سوداين - 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 كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 22647.0  

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة 

اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - رافت ح�صن متيم   
املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0006100/ 

اإىل املحكوم عليه : رافت ح�سن متيم 
العنوان : اإمارة ال�سارقة املنطقة ابو �سغارة �سارع ابو �سغارة بناية رقم 9 �سندوق الريد 111 رقم املوبايل 

ABUARAB1117H@GMAIL.COM  : االإلكرتوين  الريد   5544144090
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سرف ال�سارقة االإ�سالمي 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 كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 139036.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
ال�صقر للنقل اخلا�س للركاب باحلافلت هناء مو�صى �صعيد حليل   

املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0005300/ 
اإىل املحكوم عليه : ال�سقر للنقل اخلا�س للركاب باحلافالت - العنوان : ال�سارقة - الريموك - خلف �سارع ال�سيخ خالد بن 
 �سقر القا�سمي - حمل رقم 2 ملك عبداهلل حممد �سرحان اخلذيل - هاتف رقم 0558576269  - �س ب 61726 
هناء مو�سى �سعيد حاليل  - العنوان : ال�سارقة - الريموك - خلف �سارع ال�سيخ خالد بن �سقر القا�سمي - حمل 

رقم 2 ملك عبداهلل حممد �سرحان اخلذيل - هاتف رقم 0558576269  - �س ب 61726 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ هيمايوارمبان راين - اجلن�سية هندي - 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 كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 28400.0
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة 

اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد �صيخ احمد عبد الرحيم   
املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0006788/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد �سيخ احمد عبد الرحيم 
العنوان : ال�سارقة النباعة بناية 23 �سقة رقم 125 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ وليد ح�سن حممود احمد احلو�سني - اجلن�سية االإمارات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 528350.0  
تاريخ  يوما من   )15( اأعاله خالل  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة 
اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ  يوم - املوافق - ال�ساعة - 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533
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•• دبي-الفجر:

ت�سع  للراليات  العامل  بطل  يتطلع   
بلقب  للفوز  لوب  �سيبا�ستيان  م��رات 
فريق  ي�سعى  ح��ي��ث  االأن��دل�����س  رايل 
للتاألق  اإك�������س���رتمي  ري����د  ال��ب��ح��ري��ن 
واإحراز لقب بطولة العامل للراليات 
تنطلق  التي  الطويلة  ال�سحراوية 
االأندل�س  رايل  ج���والت���ه���ا  خ���امت���ة 

االأربعاء يف جنوب اإ�سبانيا.
البحرين  ف��ري��ق  �سائق  و�سيخو�س 
فابيان  وم����الح����ه  اإك�������س���رتمي  ري�����د 
ل��ورك��ني غمار اجل��ول��ة االأخ���رية من 
�سيارة  م���ن  ع��ل��ى  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة 
بح�سد  اأم�������اًل  ه���ان���رت  ب�����رودراي�����ف 
وبني  بينه  الفارق  وهي  نقطة   22
ال�����س��ائ��ق��ني حالياً  ب��ط��ول��ة  م��ت�����س��در 

القطري نا�سر العطية.

معهما  الفرن�سي  ال��ث��ن��ائ��ي  وي��ح��م��ل 
ال��ك��ث��ري م���ن اخل����رة وامل����ه����ارة، بعد 
قبل  املرحلة  يف  رائعاً  اأداًء  �سجال  اأن 
�سابق  وق���ت  امل���غ���رب يف  االأخ�����رية يف 
ترتيبهما  وك�����ان  ال�����س��ه��ر  ه����ذا  م���ن 
يف ���س��دارة ب��ط��ول��ة ال��ع��امل، ق��ب��ل اأن 
ويتعر�سا  ال��ط��ال��ع  ���س��وء  يالحقهما 
�سدارة  كلفتهما  امل��ق��ود  يف  مل�سكلة 

بطولة العامل.
وقد تلعب انت�سارات لوب يف مراحل 
رايل االأندل�س دوراً حا�سماً يف النهاية 
ي�ساف  اإ�سافية.  نقاطاً  الأنها حتمل 
ال��ي��ق��ني ب�ساأن  ذل���ك ح��ال��ة ع���دم  اإىل 
ع��ل��ى ت�ساري�س  ي��ق��ام  ال���ذي  ال����رايل 
املالحية  بالتحديات  مليئة  �سعبة 
ال�سارمة، مما يعني اأن املناف�سة على 

اللقب �ستكون على اأ�سدها.
ومع ذلك، �ستالئم املراحل يف اإ�سبانيا 

بلقب  الفائز  لوب  �سيبا�ستيان  خرة 
العامل للراليات ت�سع مرات،  بطولة 
الأنها مماثلة لتلك التي اخترها يف 
رايل باها اأراغون العام املا�سي حيث 

قاد ال�سدارة قبل اأن حترمه م�سكلة 
فنية �سغرية من حتقيق الفوز.

ويف هذا ال�سياق، قال لوب "كما راأينا 
عالية،  ب�سرعة  ن�سري  كنا  املغرب  يف 

لذا اآمل اأن اأكون قادراً على املناف�سة 
يف رايل االأندل�س بجدارة. وبالن�سبة 
لبطولة العامل، فاننا ن�سعى لتحقيق 
عدد  اأك��ر  بح�سد  املثالية  النتيجة 
هدفنا  وحتقيق  النقاط  م��ن  ممكن 
�سكل  ب���اأف�������س���ل  م�����س��ريت��ن��ا  ب���������اإدارة 

ممكن".
االأندل�س  رايل  "�سيكون  واأ����س���اف: 
خم��ت��ل��ف��اً ع���ن غ���ريه م���ن ت��ل��ك التي 
تعودنا خو�س غمارها يف الت�ساري�س 
الطبيعية االأكرث انفتاحاً يف الراليات 
ال�������س���ح���راوي���ة، ل���ك���ن ال���ع���دي���د من 
وخرتي.  قيادتي  تنا�سب  م�ساراته 
جيداً  اأداًء  ل��ت��ق��دمي  اأت��ط��ل��ع  ل��ذل��ك 

بهدف الفوز بالرايل ".
���س��روري��ة يف  ل���وب  وك��ان��ت م�ساهمة 
خ��ارق��ة جلميع  ���س��ي��ارة  اأول  ت��ط��وي��ر 
على  ت�ستند  ال��ع��امل  يف  الت�ساري�س 

�سيارة هانرت للراليات، والتي �سيتم 
املحتملني  للم�سرتين  عنها  الك�سف 
ت�سنيع  ويتم  املقبل.  ال�سهر  دب��ي  يف 
وفقاً  حم������دودة  ب����اأع����داد  ال�������س���ي���ارة 
لع�ساق  ال����ف����ردي����ة  ل���ل���م���وا����س���ف���ات 

ال�سيارات اخلارقة.
املغرب  يف  ال���ت���اري���خ���ي  ف�����وزه  وب���ع���د 
هانرت،  ب��رودراي��ف  �سيارة  من  على 
ومالحه  �سي�سرييه  جريالين  يعود 
وينوك  األيك�س  الفرن�سي  م��واط��ن��ه 
اأماًل  االأن��دل�����س  رايل  يف  للمناف�سة 

بتحقيق انت�سارات متتالية.
�سيارة  ب���ق���ي���ادة  ���س��ي�����س��ريي��ه  ومت���ت���ع 
برودرايف هانرت جيه �سي كيه الأول 
مرة اأثناء االختبارات قبل اأ�سبوعني 
من  امل�����غ�����رب  رايل  ان�����ط�����الق  ع���ل���ى 
ال�سيارة  ب��اأداء  ثقته  وتعززت  اأكادير، 
بعد ي��وم. وق��ال جو�س بيتيلي،  يوماً 

مدير فريق البحرين ريد اإك�سرتمي 
"يجب اأن يكون رايل االأندل�س حدثاً 
خمتلفاً متاماً عن رايل املغرب، لكننا 

م�ستعدون جيداً للتحدي".
ثمينة  ف���ر����س���ة  "لدينا  واأ������س�����اف 
ال�سائقني  ب��ط��ول��ت��ي  ب��ل��ق��ب  ل��ل��ف��وز 
وال�سانعني، ونركز على احراز اأكر 
عدد ممكن من النقاط بعد حتقيق 

يف  حققناها  التي  املطلوبة  ال�سرعة 
املغرب".

رائع  الأم����ر  "اإنه  ب��ال��ق��ول  واخ��ت��ت��م 
كيه  �����س����ي  ج�����ي  ط����اق����م  ي����ع����ود  اأن 
ب��ع��د فوزهم  م��ع��ن��ا  م���وت���ور����س���ب���ورت 
اأن نحقق مثل  اآم���ل  ل��ذل��ك  ال��رائ��ع، 
يف  فعلنا  كما  القوية  النتيجة  ه��ذه 

املرة ال�سابقة."

•• روما -وام:

متميزة  بنتائج  االأوروب��ي��ة  م�ساركاته  الهوائية  للدراجات  االإم��ارات  فريق  اأنهى 
يف �سباق فينيتو الكال�سيكي باإيطاليا، حينما اأحرز مارك هري�سي املركز االأول، 
وا�ستحقاق، فيما حافظ كل من ماتيو  ديفيد فورمولو عن ج��دارة  ثانيا  وحل 
اأي�سا على موقعيهما  للدراجات  االإم��ارات  اأولي�سي من فريق  ودييجو  ترينتني 
�سمن املراكز الع�سر االأوىل، حيث حل ترينتني يف املركز اخلام�س، وحقق اأولي�سي 
املركز العا�سر.  ومتكن فريق االإمارات للدراجات من التحكم يف وترية املجموعة 
اللفات  ملفتة يف  ميزة عددية  االأول، حمققاً  اأم�س  االأوق��ات  اأغلب  يف  االأمامية 

الثالث االأخرية بطول 190 كيلومرتاً من تريفيزو اإىل با�سانو ديل جرابا. 
االأمامية  املجموعة  ال�سباق متخطياً  بالغ طوال  بن�ساط  ترينتني  وظهر ماتيو 
الوقت  ط��وال  حماطاً  وظ��ل  باالأحجار،  املر�سوفة  التي�سا  ب�سعدة  م��رور  كل  يف 

بزمالئه يف الفريق. 
فريق  "من  كون�سي  نيكوال  الح��ق��اً  ك��م   15 مب�سافة  ف��ورم��ول��و  ديفيد  وانطلق 
ديكونينك كويك �ستيب" يف ال�سعدة االأخرية من اليوم، مع و�سول هري�سي اإىل 
املنحدر الفعلي وظل منطلقاً على طول الطريق اإىل خط النهاية ليفوز مبفرده.  
وقد �سهد االنت�سار فوز الفريق يف كاأ�س اإيطاليا وحتقيق الفوز الثامن واالأربعني 
خالل هذا املو�سم.  وعن هذا االإجناز قال هري�سي: "�سعيد بهذا الفوز.. يف العام 
ال�سعدات  �سباق ممتع مع  اأنه  اأ�سعر  واالآن  ال�سباق كثرياً،  اأحببت م�سار  املا�سي 
اأعلم بوجود ال�سعدة االأخرية من خالل  املر�سوفة باالأحجار واحل�سى. وكنت 
التدريب، فعاودت االن�سمام اإىل فورمولو وكون�سي عند القمة ثم انتقلت ب�سكل 
�سريع اإىل اجلانب االآخر عند النزول. اأتطلع بالفعل اإىل العام املقبل، واأمتنى اأن 
يكون �ستاًء جيداً قبل العام القادم. لقد قدمنا اأداًء خا�ساً يف �سباق فينيتو، واأ�سعر 

ب�سعادة بالغة بعملي �سمن فريق االإمارات للدراجات الهوائية". 

•• دبي-وام:

الذي  الطبيعي  للعالج  الثامن  االإم��ارات  اختتمت بدبي فعاليات موؤمتر 
اأقيم حتت رعاية جائزة ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم للعلوم الطبية 
وموؤ�س�سة  وال�سياحة  االقت�ساد  ودائ���رة  بدبي  ال�سحة  هيئة  من  وبدعم 
ال��ط��ب��ي��ة دبي  ال�����س��ارق��ة وج��ام��ع��ة اخل��ل��ي��ج  االإم������ارات ال�سحية وج��ام��ع��ة 
مب�ساركة وح�سور اأكرث من 450 متخ�س�سا يف جمال العالج الطبيعي 

من املنطقة والعامل.
اإن  للموؤمتر  العلمية  اللجنة  رئي�سة  ال�سمالن  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 

املبكر  التاأهيل  اإع���ادة  باأهمية  اأو���س��وا  الطبي  احل��دث  ه��ذا  يف  امل�ساركني 
تقييم  على  مبنيا  يكون  وال��ذي  الدماغ  بارجتاج  اإ�سابة  بعد  للريا�سيني 
�سامل لعالج امل�ساكل الناجتة عن االتزان والتي تعد من امل�ساكل املوؤثرة 

بعد ا�سابات ارجتاج الدماغ عند الريا�سيني.
واأ�سافت اأن ا�ستخدام التكنولوجيا واالأجهزة الرقمية ي�ساعد على ت�سريع 
طرق  ا�ستخدام  اأن  ..مو�سحة  العالجية  بالتمرينات  واالل��ت��زام  الت�سايف 
العالج اليدوية يف حتريك املفا�سل ال يغني عن التمرينات العالجية واأن 
تقوية ع�سالت ال�ساق واحلو�س تعتر عامال رئي�سيا يف الوقاية وعالج 
التمرينات  عن  يغني  ال  "ال�ستريويد"  حقن  ب��اأن  ..منوهة  الركبة  اآالم 

العالجية يف عالج اآالم وا�سابات مف�سل الكتف.
اأن قرار عودة الالعب للمالعب يعتمد على االهتمام باجلوانب  واأكدت 
ال�سحية و النف�سية و االجتماعية عند التعامل مع االإ�سابات الريا�سية 
مع فهم اآلية التعامل مع التحميل على اجلزء امل�ساب منذ وقت االإ�سابة 

واأثناء مراحل التاأهيل وحتى عودة الالعب للمالعب ب�سورة اآمنة.
املنا�سبة  املفردات  ا�ستخدام  على  احلر�س  �سرورة  اإىل  ال�سمالن  واأ�سارت 
اأثناء احلديث مع املري�س وعدم ا�ستخدام املفردات التي لها تاأثري عك�سي 

على ا�ستمرارية االأمل وحتفيز معتقدات خاطئة حتد من ال�سفاء.
ا�ستمر  ال��ذي  اأن احل��دث  املوؤمتر  رئي�سة  نعيمة �سالح  ذك��رت  من جانبها 

العالج  مهنة  تطوير  وا�سرتاتيجية  خطة  و���س��ع  اأهمية  ناق�س  ي��وم��ني 
الطبيعي لي�س يف الدولة فقط ولكن يف املنطقة كلها.

بدورها اأو�سحت تري�سي بريي نائبة الرئي�س التنفيذي للعالج الطبيعي 
العاملي اأن املوؤمتر العاملي للعالج الطبيعي والذي يقام كل عامني يعتر 
اإمارة  با�ست�سافة  �سعادتها  عن  ..معربة  التخ�س�س  ه��ذا  يف  ح��دث  اأك��ر 
دبي لهذا احلدث الطبي العاملي يف يونيو من العام املقبل 2023 والأول 
2019 ب�سبب جائحة  ع��ام  مل��دة عامني منذ  املنطقة بعد توقف  م��رة يف 
الطبيعي  العالج  جمال  يف  املتخ�س�سني  جميع  ..داعية  "كوفيد19-" 

للقدوم اإىل دبي وامل�ساركة يف هذا احلدث الطبي العاملي.

�سيبا�ستيان لوب يعلق �آمااًل كبرية على ر�يل �الأندل�س

خامتة جولت بطولة العامل للراليات ال�سحراوية الطويلة
جنم فريق �لبحرين ريد �إك�سرتمي يتطلع للفوز بر�يل �الأندل�س وح�سم لقب بطولة �لعامل

»الإمارات للدراجات« ينهي م�ساركاته الأوروبية باإجناز جديد يف �سباق فينيتو الكال�سيكي 

موؤمتر الإمارات للعالج الطبيعي يو�سي باإعادة التاأهيل املبكر للريا�سيني بعد الإ�سابة بارجتاج املخ

جناح بطولة �الإمار�ت �لر�بعة للرماية  

ال�سام�سي يتوج بطال لـ »الرتاب« والزبيدي لأ�سحاب الهمم واليا�سي لل�سيدات 
•• العني-الفجر

اأختتمت وب��ن��ج��اح بطولة االم����ارات ال��راب��ع��ة ل��رم��اي��ة االط��ب��اق م��ن احل��ف��رة " 
احتاد  نظمها  والتي  الهمم  واأ�سحاب  والنا�سئني  وال�سيدات  الرتاب" للرجال 
االإمارات للرماية �سمن خطة ن�ساط املو�سم احلايل على ميادين نادي العني 

للفرو�سية والرماية واجلولف .
وتاأتي اأهمية البطولة احلالية كونها متثل اأحد اأهم مراحل تقييم وت�سنيف 
بطوالت  ث��الث  يف  رماتنا  ي�سارك  ان  املقرر  من  حيث  املقبل  للمو�سم  رماتنا 
لرتتيب  االرب��ع  من  بطوالت  ثالثة  اف�سل  نتائج  انتقاء  يتم  ان  على  مماثلة 

رماتنا خا�سة وان املو�سم املقبل  يحفل بجملة من امل�ساركات الدولية يف اطار 
بروفة  تعد  البطولة  ان  كما   2024 باري�س  اوملبياد  اىل  للتاأهل  رماتنا  �سعي 
العامل  بطولة  مناف�سات  �سيخو�سون  الذين  الهمم  ا�سحاب  لرماتنا  حقيقة 

التي ي�ست�سيفها نادي العني بعد نحو ا�سبوعني على نف�س امليادين .
وقد توج الرامي �سيف ال�سام�سي بطال لرماة الرتاب رجال بعد ان حقق 114 
طبقا من ا�سل125 طبقا لينال امليدالية الذهبية وجائزة املركز االول املالية 
امليدالية  ون��ال  احل��م��ادي  يحيى  اأحمد   113 بر�سيد  الثاين  املركز  يف  وت��اله 
الر�سيد113  نف�س  يف  معه  وت�ساوى  املالية   الثاين  املركز  وجائزة  الف�سية 
الرونزية وجائزة  امليدالية  ونال  الثالث  املركز  واحتل  العرياين   وليد  طبقا 

مالية .
اما باقي نتائج الرماة فقد حقق يحي �سهيل املهريي 109 طبقا وحقق بطي 
اأحمد جمرن 108 طبقا وحقق ال�سيخ حممد بن دملوك اآل مكتوم 107 طبقا 
طبقا   96 املن�سوري  �سعيد  مبارك  وحقق  طبقا   106 البناي  م�سعل  وحقق 
وخالد حركو�س 92 طبق ثم �سعيد البلو�سي وعو�س النعيمي واحمد الديري 

.
وعلى �سعيد مناف�سات ا�سحاب الهمم فقد ت�سدر الرماة بر�سيد 104 طبقا 
وتاله  املالية  واجلائزة  الذهبية  امليدلية  ون��ال  الزبيدي  �سامل  عي�سى  الرامي 
املالية  الف�سية واجلائزة  امليدالية  ونال  102 طبقا  الثاين بر�سيد  املركز  يف 

الرامي حممد ها�سل احلب�سي وكانت امليدالية الرونزية وجائزة املركز الثالث 
املالية من ن�سيب حممد علي الها�سمي بر�سيد 97 طبقا ثم �سيف احلمريي 

رابعا بر�سيد 87 طبقا ثم �سعيد املزروعي خام�سا بر�سيد 67 طبقا .
ال�سيدات بر�سيد  اليا�سي باملركز االول لفئة  وانفردت الرامية عائ�سة حممد 
الثاين  املركز  وتلتها يف  املالية  واجلائزة  الذهبية  امليدالية  لتنال  طبقا   91
ونالت امليدالية الف�سية واجلائزة املالية الرامية فاطمة حممد مبارك بر�سيد 

. طبقا   75
الفائزين  بتتويج  ال�سحي  هدية  بن  ح�سن  ال��دويل  حكمنا  ق��ام  اخلتام  وعقب 

والفائزات .

Date 18/ 10/ 2022  Issue No : 13674
Notification of the defendant in public

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

in lawsuit No. SHCFICIREA2022/0005757Civil (Partial)
To the defendant : Aziza Moutacim - Unknown place of residence:
At the request of the plaintiff (e) / Fatiha Qarari Law Firm and Legal 
Consultations - And its address is Sharjah Corniche Buhaira Khalid Al Batha 
Tower Office No. 1304
You are entrusted to attend the 20/10/2022 acourt hearing in front of the Case 
Management Office, Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance Office 
No. (Case Manager Office No. 3) in person or through an authorized attorney, 
and submit a response memorandum to the lawsuit with all documents attached, 
within a period not exceeding Ten days from the date of the notification in both 
Arabic and foreign languages in order to oversee the lawsuit whose number is 
mentioned above - as a defendant.
Judicial Services Office - Nujoud Taleb Al-Amri
Released on 13/10/2022 AD 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392Date 18/ 10/ 2022  Issue No : 13674
Defendant Published Notice

To Case Management Office Sharjah Federal Court 
Federal Civil Court of First Instance

In case No. SHCFICIPOR2022/0003913 Partial Commercial
To Defendant: HAYSSAM RIFAIE- As the owner and director of Fluorite Xmasching 
Co., Ltd. - Unknown address
At the request of the plaintiff:- Sultan Abdulrahman Mohammed Al Hosani- In Case 
No. 3913/2022 Fourth Partial Commercial Circuit
The above-mentioned case has been filed claiming :
By obligating the defendants jointly and severally to pay the plaintiff 7 million AED, 
the value of the commercial agreement dated 7/4/2021, and the legal interest 12% for 
the reasons mentioned in this paper
You are required to attend a hearing 19/10/2022, at the Case Management Office, 
Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance, office No (Case manager’s Office 
No.7) In person or by an authorized lawyer, and submit a reply memorandum to the 
case, accompanied by all documents, within a period not exceeding ten days from the 
date of publicationin order to consider the case whose number is mentioned above - as 
a defendant.
Judicial Services Office 
Fatima Yaqoub Al Ramsi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 18/ 10/ 2022  Issue No : 13674
Dubai Court of First Instance

Notification of payment order by publication
In execution No 207/2022/541 Commercial execution 
Considered in Second Execution Department No 184
Execution on the subject : Executed the rule judgment in case No 437 /2022 commercial 
dispute, by paying an amount of AED 14274.11 including the fees and expenses.
Claimant : AL INTISHAR INSULATION WORK EST.
His address : United Arab Emirates, Dubai, Port saeed, Deira, Dubai, Al Ethihad Road, 
Al Rostamani Building, Apartment No. 503, Same Nissan Building, Telephone No. 
0553989122, 0504242011, email address. info@frangulf.ae Makani No. 3208594689
Notification to 1- AL FATAH BUILDING CONTRACTING LLC, in its capacity as. Enforcee 
Subject of the notification :  It is filed and registered upon you the above-mentioned 
execution case and obligated you to pay the executed amount of 14274.11 dirhams to the 
claimant or the court treasury. Accordingly, the court will initiate executive procedures 
against you in the event of non-compliance with the aforementioned decision within 15 
days from the date of publishing this notification.
Prepared by : Alya Ali Al Haj Al Maydoor Al Maheeri
Date of authentication :  17/ 10/ 2022 13.17.26

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 18/ 10/ 2022  Issue No : 13674
Dubai Courts of First Instance

Notification of Payment Order by Publication
Execution No.207/2022/5728- Commercial Execution
Heard at Eighth Execution Circuit no. 229
Execution Subject : To execute the judgment issued in Case no. 651/2022 Commercial 
Banks Summary Jurisdiction, ordering to pay the adjudged amount of (AED 
954,347.25) including fees and expenses. Judgment Creditor : Abu Dhabi Commercial 
Bank in its capacity as the legal successor of United National Bank (PJSC)
Address : Emirate of Sharjah, Al Khan, Prestige Advocates & Legal Consultants, Al-
Ghanim Business Center, 6th Floor, Office No. 606, Tel : 065289955- Fax: 065289922 
Notified party: 1- Entesar Yousuf Mahmood, Capacity: Judgment Debtor
Notification Subject : The Judgment Creditor has filed the above-mentioned executive 
case against you and obligated you to pay the adjudged amount of AED 954347.25 to 
the Judgment Creditor or the court treasury. Therefore, the court will initiate executive 
procedures against you in the event of non-compliance with the aforementioned 
decision within 15 days from the date of this notification.
Prepared by : Aliya Ali Al Haj Al Maydoor Al Muhairi
Approval date: 17-10-2022 12:58:09

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 18/ 10/ 2022  Issue No : 13674
Dubai Courts of First Instance

Notification of Payment Order by Publication
Execution No. 207/2022/5709 - Commercial Execution
Heard at Eighth Execution Circuit no. 229
Execution Subject : To execute the judgment issued in Case no. 537/2022 Commercial 
Banks Summary Jurisdiction, ordering to pay the adjudged amount of (AED 
1,746,109.69) including fees and expenses.
Judgment Creditor Abu Dhabi Commercial Bank in its capacity as the legal successor 
of United National Bank (PJSC) - Address : Emirate of Sharjah, Al Khan, Prestige 
Advocates & Legal Consultants, Al-Ghanim Business Center, 6th Floor, Office No. 
606, Tel: 065289955- Fax: 065289922
Notified party: 1- Ahmad Essa Mohammad Jamshidi, Capacity: Judgment Debtor
Notification Subject : The Judgment Creditor has filed the above-mentioned executive 
case against you and obligated you to pay the adjudged amount of AED 1746109.69 to 
the Judgment Creditor or the court treasury. Therefore, the court will initiate executive 
procedures against you in the event of non-compliance with the aforementioned 
decision within 15 days from the date of this notification.
Prepared by: Aliya Ali Al Haj Al Maydoor Al Muhairi
Approval date: 17-10-2022 12:20:48

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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الفجر الريا�ضي

•• ح�شن �شيد اأحمد – العني 

ح�سيلة  ك��ان��ت  ف��ق��ط  ه���دف���اً   16
لدوري  ال�ساد�سة  اجل��ول��ة  اأه����داف 
ورغ�����م   ، ل���ل���م���ح���رتف���ني  اأدن������������وك 
اجلولة  يف  الثالثة  "الديربيات" 
اأن �سابقتها متيزت بح�سيلة  اإال   6
اأوفر من االأهداف بلغت 21 هدفاً 

يف 7 مباريات.
وخورفكان  عجمان  مباراة  وانتهت 
املباراة  بالتعادل ال�سلبي 0-0 وهي 
الوحيدة التي جاءت �سلبية  ، بينما 
مباراة  يف  االإيجابي  التعادل  ح�سر 

بني يا�س والن�سر بنتيجة 1-1.
 

�ل�سد�رة للذهب 
ال�سدارة  ال��و���س��ل  ف��ري��ق  اق��ت��ن�����س 

على  املنيف  ب��ف��وزه  �ُسدتها  واعتلى 
م�����س��ي��ف��ه ال�����س��ارق��ة ب��ه��دف نظيف 
العري�س  ج���م���ه���وره  ب����ه  اأ����س���ع���د   ،
ال��ذي ام��ت��الأت ب��ه م��درج��ات امللعب 
االمراطور  ل��ي��ع��ود   ، ال��ب��ي�����س��اوي 
وعلى حمياه بريق الذهب وابت�سامة 

ال�سدارة من االمارة البا�سمة.
وغاب يف ليلة الديربي الكبري بريق 
م���درب ال�����س��ارق��ة اوالري����و كوزمني 
خطف  يف  واأ�����س����ه����م   ، وجن����اع����ت����ه 
لالمراطور  وم��ن��ح��ه��ا  ف��رح��ت��ه��ا 
الو�سالوي حمرتف ال�سارقة كايو 
ل��وك��ا���س ب��ال��ب��ط��اق��ة احل��م��راء التي 

نالها واأبعدته من امللعب.
 

�لكال�سيكو عنابي 
ر�سالة قوية  ال��وح��دة  ف��ري��ق  اأر���س��ل 

لطرف مواجهة نهائي كاأ�س رئي�س 
بثالثية  ال�����س��ارق��ة  ف��ري��ق  ال���دول���ة 
نارية يف مرمى م�سيفه العني بعد 
8 موا�سم مل يفز فيها العنابي على 

العني يف ملعبه.
ظهر الوحدة متما�سكاً وقوياً وفتياً 
���س��ان��دت��ه ج��م��اه��ري ك��ب��رية ح�سرت 
املهمة  ال��ك��ال���س��ي��ك��و  م���واج���ه���ة  يف 
االأغلى  النهائي  بروفة  �سكلت  التي 
الذي ي�ست�سيفه نف�س امللعب ا�ستاد 
 21 املقبل  زاي��د اجلمعة  ب��ن  ه��زاع 

اأكتوبر.

وبعد يوم اأعاد فريق رديف الوحدة 
ال�سريط معمقاً جراح العني بالفوز 
 1-4 ن��ه��ي��ان  اآل  ا����س���ت���اد  يف  ع��ل��ي��ه 
للمحرتفني  اأدن����وك  دوري  �سمن 
لفئة حتت 21 عام ، وهو �سيناريو 
اأقلق جماهري الزعيم التي طالبت 
ال��ف��ري��ق م��ن واإىل حتى  مب��راج��ع��ة 

ي�ستعيد حامل اللقب �سطوته.
 

مئوية �لكلني �سيت
احتفى نادي العني بو�سول حار�سه 
 100 امل��ب��اراة  ملحطة  عي�سى  خالد 

�سيت" ،  " ك��ل��ني  ن��ظ��ي��ف��ة  ب�����س��ب��اك 
ليلة  اأن  اإال  االإجن����از  ف��رح��ة  ورغ���م 
احلار�س  ليلة  تكن  مل  الكال�سيكو 
ثالثية  �سباكه  تلقت  ال��ذي  الكبري 
الوحداوي  ال�سيف  نارية من رماة 
بني  التاريخي  الكال�سيكو  ليلة  يف 
الكبريين  االإماراتية  الكرة  قطبي 

العني والوحدة.
 

جنومية فوق �لعادة
طبقت جميع جماهري اأندية دوري 
ال�  املباريات  للمحرتفني يف  اأدن��وك 

امل�سابقة  م��ن   6 اجل��ول��ة  �سعار    7
وه����و ال��ت�����س��ج��ي��ع ب�����روح ري��ا���س��ي��ة ، 
متاألقة  جن��م��ة  اجل��م��اه��ري  وك��ان��ت 

فوق العادة يف �سماء اجلولة.
نحو  ت��األ��ق  كيف  �ساهد  ك��ل  و�سهد   
ع�سرون األفاً من امل�سجعني ح�سروا 
الكال�سيكو  م��واج��ه��ة  م��درج��ات  يف 
هزاع  با�ستاد  وال��وح��دة  ال��ع��ني  ب��ني 
ورائعاً  تاألقاً الفتاً ومبهراً  بن زايد 
، وكذلك احلال يف مدرجات ديربي 
االأهلي  و�سباب  والو�سل  ال�سارقة 
تاألقت  امل��ب��اري��ات  وبقية  واجل��زي��رة 

اجل��م��اه��ري وك���ان���ت جن��م��ة اجلولة 
بال منازع.

 
�لنمور ب� 10 نقاط

بفوز رائع على �سيفه دبا الفجرية 
بثنائية نارية ارتقى منور كلباء اإىل 
نقاط   4 ب��ف��ارق  ال��ع��ا���س��رة  النقطة 
باأن  يب�سر  ح�����س��اد   ، امل��ت�����س��در  م��ن 

القادم اأكر الحتاد كلباء.
ولي�س بعيداً املفاجاأة التي ي�سطرها 
�سعوده  يف  البطائح  فريق  ال��راق��ي 
ببلوغ  امل��ح��رتف��ني  ل�����دوري  االأول 
ال��ن��ق��ط��ة ال��ت��ا���س��ع��ة ب��ع��د ف����وز مهم 
على م�سيفه الظفرة 2-1 لي�سطر 
ال��راق��ي على الظفرة  ال��ت��اري��خ ف��وز 
يف  املباراة االأوىل بني الفريقني يف 

دوري املحرتفني.

 فرحة جاردمي 
اله�ستريية   ال���ف���رح���ة  الف����ت����اً  ك�����ان 
ال��ت��ي ف��رح��ه��ا م���درب ���س��ب��اب االأهلي 
ال��رت��غ��ايل ل���ي���ون���اردو ج�����اردمي بعد 
ال���ث���اين يف  ال���ه���دف  ف��ري��ق��ه  ت�سجيل 
اأحرزه يو�سف  الذي  مرمى اجلزيرة 
كفل  م���ا   ،  97 ال��دق��ي��ق��ة  يف  ج���اب���ر 

للفر�سان ح�سد النقاط كاملة.
 كانت فرحة ج��اردمي  تلقائية ولكن 
الكثري من جماهري الفريق ا�ستغربها 
باعتبار اأن الفر�سان معتاد على الفوز 
اأحرز  اإن  عجب  فال  النقاط  وح�سد 
هدفاً رجح به النتيجة ، وذهب بع�س 
ل�سباب  ال��ث��اين  ال��ه��دف  اأن  اإىل  اآخ���ر 
االأه���ل���ي  م��ث��ل ط���وق جن���اة للمدرب 
اأو  ق��اب قو�سني  ك��ان  ال��ذي  املخ�سرم 

اأدنى من مغادرة قلعة الفر�سان.

ريا�سية  بروح  بالت�سجيع  وحتلق  تتاألق  دورينا  • جماهري 
�لتاريخ  ي�سطر   و�لبطائح  �لكبار   بني  • �لنمور 

•• دبي-وام: 

اأكد االإ�سباين رامريو اأمريايل مدرب منتخب االإمارات للكرة ال�ساطئية 
هدفاً  و�سع  املنتخب  واأن  كبريا،  حتديا  متثل  ال��ق��ارات  كاأ�س  بطولة  اأن 
اأولياً يتمثل يف جتاوز مرحلة املجموعات كخطوة اأوىل قبل التطرق اإىل 

املراحل التالية. 
وت�سارك 8 منتخبات يف الن�سخة ال� 11 من بطولة كاأ�س القارات للكرة 
بالتعاون مع جلنة كرة  الريا�سي  دبي  التي ينظمها جمل�س  ال�ساطئية، 
اأول نوفمر  ال�ساطئية باالحتاد الدويل لكرة القدم، اعتباراً من  القدم 
املقبل وحتى ال�ساد�س من نف�س ال�سهر على �ساطئ كايت بيت�س مبنطقة 

اأم �سقيم. 
"وام" اأن هذه  االإم���ارات  اأن��ب��اء  اإم���ريايل، يف ت�سريحات لوكالة  واأو���س��ح 

العامل،  ك��اأ���س  بطولة  بعد  ال��ع��امل  يف  بطولة  اأق���وى  ث��اين  تعد  البطولة 
وحتظى مب�ستوى مرتفع للغاية من املناف�سة القوية بني جميع املنتخبات 
امل�ساركة التي تعد االأف�سل يف قارتها.  وقال: "حتظى البطولة مب�ساركة 
�سعاب  اأي  ورغ��م  ال��ع��امل،  م�ستوى  على  املنتخبات  اأق��وى  من  جمموعة 
اإننا جاهزون للمناف�سة والتحدي يف مواجهة منتخبات  اإال  قد تواجهنا 
مرحلة  لتجاوز  ال�سعي  وه��و  مبدئيا  هدفاً  و�سعنا  ولذلك  ا�سمها،  لها 

املجموعات، ومن ثم التطلع ملا هو اآت بعد ذلك". 
ويناف�س منتخب االإمارات يف املجموعة االأوىل التي ت�سم معه منتخبات 
اإ�سبانيا والرازيل، وال�سعودية، يف حني ت�سم املجموعة الثانية منتخبات 

اإيران والواليات املتحدة واليابان باراجواي. 
بلقب  ال��ف��ائ��زة  ال��رازي��ل  ق��وة منتخب مثل  اإن��ك��ار  "ال ميكن  واأ����س���اف: 
 5 العامل  وبطل  و2017،  و2016   2014 اأع��وام  م��رات   3 البطولة 

مرات، وال منتخب اإ�سبانيا اأحد اأقوى املنتخبات االأوروبية ثالث الرتتيب 
العاملي عام 2000، وكذلك منتخب ال�سعودية الذي ي�سهد تطوراً كبرياً 
البطولة  ه��ذه  يف  للم�ساركة  ير�سحه  الفيفا  جعل  م��ا  وه��و  م�ستواه،  يف 

بديال لبطل اإفريقيا". 
منتخب  مب��واج��ه��ة  البطولة  يف  م��ب��اري��ات��ه  االإم�����ارات  منتخب  وي�ستهل 
اإ�سبانيا، يف مباراته االفتتاحية، قبل اأن يواجه نظريه ال�سعودي يف ثاين 

مبارياته، واأخريا منتخب الرازيل يف ختام مناف�سات الدور االأول. 
اإع�����داده لهذه  ب��رن��ام��ج  ب���داأ  االإم�����ارات  اأن منتخب  اإىل  اأم����ريايل  واأ����س���ار 
يف  خارجي  مع�سكر  بخو�س  ا�ستهله  حيث  تقريبا،  �سهر  منذ  البطولة 
اأمام  م��ب��ارات��ني  م��ب��اري��ات جتريبية منهم   6 خ��الل��ه  خ��ا���س  ال��رت��غ��ال، 

املنتخب الرتغايل. 
اأمام  املقايي�س يف ظل خو�س مباراتني  " كان مع�سكر ناجح بكل  وق��ال: 

اأبطال العامل ال�سابقني وهو منتخب الرتغال، وبغ�س النظر عن  اأحد 
اإال اأننا حققنا فوائد فنية كبرية، وجنحنا يف حتقيق مزيد من  النتائج 
اأ�سحاب  م��ن  مزيجاً  حاليا  ي�سم  ال��ذي  املنتخب  العبي  ب��ني  االن�سجام 

اخلرة والالعبني ال�سباب". 
خو�س  خالل  من  الوقت،  ذلك  منذ  ا�ستمر  املنتخب  برنامج  اإىل  واأ�سار 
تدريبات قوية وم�ستمرة، عالوة على اأنه من املقرر اأن يخو�س املنتخب 
م��ب��ارات��ني ودي��ت��ني اأم����ام منتخبي ل��ب��ن��ان وب���اراج���واي ال���ذي ي�����س��ارك يف 

مناف�سات البطولة. 
االإم���ارات ينتظرها م�ستقبل واع��د يف  ال�ساطئية يف  القدم  ك��رة  اأن  واأك��د 
ظل وجود اأجيال قادمة من الالعبني ميتلكون احل�س الفني والقدرات 
العالية وينق�سهم فقط اخلرة وحت�سني قدراتهم ليكونوا على الطريق 

ال�سحيح. 

مدرب منتخب الإمارات للكرة ال�ساطئية: كاأ�س القارات حتد كبي و نحن جاهزون خلو�سه 

�أبرز م�ساهد �جلولة 6  لدوري �أدنوك للمحرتفني 

ال�سدارة بلون الذهب الو�سالوي والزعيم ي�سقط يف امتحان الكال�سيكو

•• الفجرية-وام:

حتت رعاية �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي 
بطولة  للرماية  الفجرية  ن��ادي  ينظم  الفجرية،  عهد  ويل 
الفجرية الدولية للرماية اجلبلية يف جبال مدينة دبا باإمارة 
بقيمة   ،2023 11 فراير  اإىل   6 الفرتة من  الفجرية يف 
اأمريكي  دوالر  األ���ف   300 ت��ت��ج��اوز  وعينية  ن��ق��دي��ة  ج��وائ��ز 
موزعة على اأربع فئات : الفئة املفتوحة وال�سيدات والنا�سئني 

والكبار. 
وتتميز هذه البطولة النوعية بنظامها اخلا�س )ال�سبورتينج( 
اإىل  وتهدف  اأوملبية،  غري  فهي  ال�سيد  جتربة  يحاكي  ال��ذي 

املتعة واملناف�سة لع�ساق ال�سيد، وتختلف عن ال�سيد  حتقيق 
االأط����ب����اق )ال�����س��ح��ون( اخلا�سة  ب��ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  احل��ق��ي��ق��ي 

ال�سديقة للبيئة، وهي تنا�سب كافة االأعمار والفئات. 
وت�ستهدف البطولة الرماة من خمتلف دول العامل، وتعد من 
العامل ومن  م�ستوى  على  قيمة اجلوائز  االأ�سخم يف  �سمن 
املتوقع اأن ت�ستقطب عدداً كبرياً من امل�ساركني املحرتفني من 

كافة دول العامل. 
امل�ساحبة للمناف�سات  املناف�سات  العديد من  وتوفر البطولة 
الرئي�سية يف البطولة ملنح الفر�سة للمبتدئني والهواة للفوز 
بجوائز عينية فورية خالل م�ساركتهم يف البطولة، وتنق�سم 
اأيام   3 يليه  افتتاح  تدريب وحفل  اأي��ام   3 اإىل  البطولة  اأي��ام 

جميع  يف  املتاأهلني  الفائزين  واإع���الن  االأ�سا�سية  للبطولة 
الفئات يف اليوم االأخري. 

االأعمار  لكافة  وترفيهية  عائلية  اأج��واء  البطولة  توفر  كما 
القرية  امل�ساحبة  اجل��ان��ب��ي��ة  االأن�����س��ط��ة  وتت�سمن  وال��ف��ئ��ات 
والفعاليات الرتاثية اإىل جانب عرو�س مو�سيقية حية و�سوق 

املنتجات املحلية طيلة اأيام البطولة. 
املوقع  ط��ري��ق  ع��ن  البطولة  يف  امل�سبق  الت�سجيل  وي�سرتط 
االط���الع  مي��ك��ن  ك��م��ا   ،www.fmsc.ae االإل����ك����رتوين 
املوقع  يف  االأخ��رى  وال�سروط  امل�ساركة  واأح��ك��ام  �سروط  على 
@ اأو من خالل ح�سابات التوا�سل االجتماعي  االإلكرتوين 

 .  fmsc.ae

برعاية حممد ال�سرقي .. بطولة الفجية الدولية للرماية اجلبلية تنطلق فرباير 2023 
الدفاع  ب��خ��ط  اأر���س��ن��ال  رام�����س��دي��ل ح��ار���س  اآرون  اأ����س���اد 
خطورة  من  احلد  يف  جنح  بعدما  االأحد  "الرائع" يوم 
ليبقى يف  والفوز عليه -1�سفر  يونايتد  ليدز  م�سيفه 

�سدارة الدوري االإجنليزي املمتاز لكرة القدم.
االأول كافيا ليفوز  ال�سوط  �ساكا يف  وكان هدف بوكايو 
االنت�سار  اللندين  ال��ن��ادي  ليحقق  ليدز  على  اأر���س��ن��ال 
للمرة  االأ���س��واء  ب���دوري  مباريات  ع�سر  اأول  يف  التا�سع 

االأوىل يف تاريخه.
وق���ال رام�����س��دي��ل "ب�سكل ع���ام ك���ان ال��ف��ري��ق رائ��ع��ا من 
على  اأر�سنا  خ��ارج  -1�سفر  الفوز  الدفاعية.  الناحية 

ليدز كان مهمة �سعبة للغاية جنحنا يف اإجنازها.

لكننا وجدنا  اأ�سبوع  كل  -3�سفر  الفوز  نريد  "بالطبع 
طريقة للفوز اليوم وهذا هو ال�سيء االأكرث اأهمية.

"�سجل بوكايو هدفا رغم اأننا كنا نخ�سر يف االلتحامات 
الفريق كان متميزا  االأ�سياء لكن  الثنائية وغريها من 

دفاعيا طوال املباراة".
وقال رام�سديل اإنه مل يكن �سعيدا ببع�س االأهداف التي 
تلقاها موؤخرا لكنه عر عن ر�ساه عن الدور الذي لعبه 

يف اخلروج بالنقاط الثالث يوم االأحد.
املباريات  خ��الل  لنف�سي  االنتقاد  �سديد  "كنت  واأ���س��اف 
االأخرية.. لكني اأ�سعر بفرحة غامرة االآن الأننا ح�سلنا 

على ثالث نقاط بالفوز -1�سفر خارج ملعبنا". 

رام�سديل ي�سيد بدفاع اأر�سنال بعد الفوز على ليدز يونايتد 

Date 18/ 10/ 2022  Issue No : 13674
Service by published

Before the Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance

In Case No.(AJCFICI POR2022/0002066), Commercial, Circuit Below
To: Defendant: Sherzad Nazim Ahmad Nezad Abknar
Place of Residence: Unknown
You are summoned to appear at the Hearing held on 31 October 2022 
before the Case Management Office, Ajman Federal Court, Federal 
Civil Court of First Instance, Office No. (Office of the Manager of Case 
Management No. (6) in Person or by counsel, and to submit a Rejoinder 
to the Case along with all the exhibits within a period of not more than 
ten days from date of notice, to consider the said Case - as a Defendant.
Eman Ahhmed Alawady - Judicial Services Office
Date of Issue : 13 October 2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 18/ 10/ 2022  Issue No : 13674
Service by Publication

Before the Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance

In Case No. (AJCFICIPOR2022/0002066), Commercial, Circuit Below
To: Defendant: Muhammad Sherzad Ahmad Nizad Abknar
Place of Residence: Unknown
You are summoned to appear at the Hearing held on 31 October 2022 
before the Case Management Office, Ajman Federal Court, Federal 
Civil Court of First Instance, Office No. [Office of the Manager of Case 
Management No. (6)] in person or by counsel, and to submit a Rejoinder 
to the Case along with all the exhibits within a period of not more than 
ten days from date of notice, to consider the said Case as a Defendant. 
Eman Ahmad Alawady - Judicial Services Office
Date of Issue : 13 October 2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 18/ 10/ 2022  Issue No : 13674
Service by published

Before the Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance 

In Case No.(AJCFICIPOR2022/0002066), Commercial, Circuit Below
To: Defendant : Muhammad Atta Mustafa Mazandrani 
Place of Residence: Unknown
You are summoned to appear at the Hearing held on 31 October 2022 
before the Case Management Office, Ajman Federal Court, Federal 
Civil Court of First Instance, Office No. (Office of the Manager of Case 
Management No. (6) in Person or by counsel, and to submit a Rejoinder 
to the Case along with all the exhibits within a period of not more than 
ten days from date of notice, to consider the said Case - as a Defendant.
Eman Ahhmed Alawady - Judicial Services Office
Date of Issue : 13 October 2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533Date 18/ 10/ 2022  Issue No : 13674
Service by published

Before the Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance 

In Case No.(AJCFICIPOR2022/0002066), Commercial, Circuit Below
To: Defendant: Shahram Sherzad Ahmad Nezad Abknar
Place of Residence: Unknown
You are summoned to appear at the Hearing held on 31 October 2022 
before the Case Management Office, Ajman Federal Court, Federal 
Civil Court of First Instance, Office No. (Office of the Manager of Case 
Management No. (6) in Person or by counsel, and to submit a Rejoinder 
to the Case along with all the exhibits within a period of not more than 
ten days from date of notice, to consider the said Case - as a Defendant.
Eman Ahhmed Alawady - Judicial Services Office
Date of Issue : 13 October 2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 18/ 10/ 2022  Issue No : 13674
Service by published

Before the Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance 

In Case No.(AJCFICIPOR2022/0002066), Commercial, Circuit Below
To: Defendant : Yalda Mustafa Mazandrani
Place of Residence: Unknown
You are summoned to appear at the Hearing held on 31 October 2022 
before the Case Management Office, Ajman Federal Court, Federal 
Civil Court of First Instance, Office No. (Office of the Manager of Case 
Management No. (6) in Person or by counsel, and to submit a Rejoinder 
to the Case along with all the exhibits within a period of not more than 
ten days from date of notice, to consider the said Case - as a Defendant.
Eman Ahhmed Alawady - Judicial Services Office
Date of Issue : 13 October 2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 18/ 10/ 2022  Issue No : 13674
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication to Fulfil the Payment
In the execution No. : 211/2022/794 - real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1441/2021_partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 86.387), including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai| |Airport St | Port Saeed area Business Point Building 
Mezzanine Office No. 9| Tel: 0504643947| Email: Execution1@omalc.ae
Notifiee : 1Zenab Majid Nokhas, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you by 
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 86.388) to the execution 
applicant or court’s treasury. Accordingly, the court will proceed the execution 
procedures against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days 
from the date of publishing this notification.
Prepared by/Hamad Essa Salman
Date of approval/12-10-2022 16:18:16

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 18/ 10/ 2022  Issue No : 13674
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication to Fulfil the Payment
In the execution No.: 211/2022/795- real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1440/2021_partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 407.282), including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai |Airport St| Port Saeed area Business Point Building Mezzanine 
Office No. 9| Tel: 0504643947| Email: Execution1@omalc.ae | Makkani: 3244594826 | 
IBAN AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakheit Al Matrooshi
Notifiee : 1- Vera Burkova, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you by 
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 407.282) to the execution 
applicant or court’s treasury. Accordingly, the court will proceed the execution procedures 
against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days from the date 
of publishing this notification.
Prepared by/Huda Ali Al Zarouni
Date of approval/12-10-2022 08:00:22

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 18/ 10/ 2022  Issue No : 13674
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication to Fulfil the Payment
In the execution No. : 211/2022/799 - real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1102/2021_partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 51.567), including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai Airport St Port Saeed area | Business Point Building 
Mezzanine Office No. 9| Tel: 0504643947 | Email: Execution1@omalc.ae | Makkani: 
3244594826| IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1- Sahar Abdul Ghafoor, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you by 
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 51.568) to the execution 
applicant or court’s treasury. Accordingly, the court will proceed the execution 
procedures against you if you failed to be abided by the said judgment within 0 days 
from the date of publishing this notification.
Prepared by/Eman Abdulla Al Manhoosh
Date of approval/12-10-2022 08:47:29

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530



الثالثاء   18  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13674  
Tuesday    18    October    2022   -  Issue No   13674 الفجر الريا�ضي

19

اأّكد املهاجم الفرن�سي الدويل كيليان مبابي انه مل يطلب مطلقاً مغادرة 
فريقه باري�س �سان جرمان، نافياً اأخبار "ال عالقة يل بها ال من قريب 
على  تفّوقه  قطرياً  اململوك  الفريق  تاأكيد  بعد  وذل��ك  بعيد"،  م��ن  وال 

غرميه مر�سيليا االأحد يف الدوري املحلي.
م�سجل  نيمار  للرازيلي  املو�سم  ه��ذا  االأوىل  احلا�سمة  متريرته  وبعد 
هدف الفوز ملت�سدر الدوري وحامل اللقب على �سيفه مر�سيليا "0-1"، 
ح�سر مبابي اإىل منطقة املقابالت ليخمد خر رغبته باملغادرة املنت�سر 

منذ الثالثاء.
اأوروبا  اأبطال  "املعلومة خرجت يوم مباراة" دوري  اأجاب مبابي ان هذه 
الثالثاء �سد بنفيكا الرتغايل "1-1" و"اأنا مل اأفهمها، كنت م�سدوماً 

مثل كل النا�س".
اأ�سّر "قد يعتقد البع�س اين �سالع فيها، ل�ست �سالعاً اأبداً".

واأّكدت عدة م�سادر متطابقة ان ال�سجيج حول رغبة الهداف املميز ترك 
ناديه الذي مدد عقده معه يف اأيار-مايو املا�سي حتى عام 2025، بعد 
مفاو�سات طويلة اثر �سعي حثيث من ريال مدريد االإ�سباين ل�سمه، قد 

�سدر من املقربني من بطل العامل.
"كنت يف قيلولة، حميطي كان يف مباراة �سقيقي اال�سغر  اأ�سّر الالعب 
جرمان يف دوري يوث ليغ االأوروبي"، مل يكن اأحد من  �سان  مع  "اإيثان، 

حميطي هنا".
اأ�ساف "�سعرنا بالده�سة عندما اكت�سفنا ذلك". تابع "بعد ذلك، يجب 

واأن���ا �سعيد  اأم���ر خ��اط��ئ مت��ام��اً  اأن نتعامل م��ع االأم����ر. ه��ذا 
جداً".

ال�23  اب��ن  اأن  اإىل  اأ���س��ارت  ع��دة  تقارير فرن�سية  وكانت 
الأنه  اأم��ل  ناديه وبخيبة  "باخليانة" من  ي�سعر  عاًما 

التي ُقطعت له عندما وقع  الوفاء بالوعود  مل يتم 
على عقده اجلديد.

يف باري�س، يلعب اىل جانب االرجنتيني 
نيمار  والرازيلي  مي�سي  ليونيل 
يف خط هجومي ن��اري، ولكنه 

اإليه املدرب  اأنه لي�س �سعيًدا يف مركز راأ���س احلربة الذي يوكله  اأملح اىل 
كري�ستوف غالتييه بدال من اجلناح.

قال بعد ت�سجيله ل�سالح منتخب بالده �سد النم�سا ال�سهر الفائت يف دور 
املجموعات لدوري االأمم االوروبية "هنا األعب بطريقة خمتلفة. ُيطلب 

مني القيام باأمور خمتلفة عن تلك يف النادي، لدّي حرية اأكر "هنا".
"مقّيد  رو�سيا  يف   2018 ال��ع��امل  بكاأ�س  الفائز  اأن  الح��ًق��ا  غالتييه  اأق��ر 
اأكرث" يف ناديه، ويبدو اأن هذا كاٍف لالعب لي�سائل نف�سه عن العقد الذي 

جدده قبل اأ�سهر.
ّد  لوي�س ر ل��ل��ن��ادي  ال��رت��غ��ايل  ال��ك��روي  امل�ست�سار 

التقارير  ع��ل��ى  ال���ث���الث���اء  ك��ام��ب��و���س 
بالقول اإن مبابي "مل يتحدث اأبًدا 
م��ع��ي ع���ن رغ��ب��ت��ه يف ال��رح��ي��ل يف 

كانون الثاين-يناير".
ال  اأن���ه  غالتييه  اأك���د  جهته،  م��ن 
الرحيل  يف  م��ب��اب��ي  ب��رغ��ب��ة  يعلم 
ع��ن م��ل��ع��ب ب����ارك دي ب��ران�����س "ال 
نحّول  ع��ل��ي��ه��ا،  ال��ت��ع��ل��ي��ق  مي��ك��ن��ن��ي 
�سائعات اإىل معلومات تكاد ت�سبح 

بياًنا".

اأمام حمكمة يف بر�سلونة االإثنني  ا�سُتدعي النجم الرازيلي نيمار للمثول 
حماكمته  تبداأ  حيث  قطر،  مونديال  انطالق  موعد  من  �سهر  قبل  وذل��ك 
2013 من �سانتو�س  بتهمة خمالفات مفرت�سة على عالقة بانتقاله عام 

اإىل النادي الكاتالوين.
ووجه املدعي العام اتهامات ف�ساد �سد جنم باري�س �سان جرمان الفرن�سي 

بدءاً احلايل ال�ساعي لقيادة "�سيلي�ساو" اإىل اللقب العاملي ال�ساد�س 
ب�سجنه  الثاين-نوفمر، مطالباً  20 ت�سرين  من 

 10 ق��دره��ا  عليه  غ��رام��ة  وبفر�س  مل��دة عامني 
ماليني يورو.

ومن املتوقع اأن ت�ستمر املحاكمة حتى نهاية 
ال�سهر اجلاري.

ومن بني املتهمني الثمانية االآخرين هناك 
الرئي�َسني  اإىل  اإ�سافة  عائلته،  من  اأف��راد 
ال�سابَقني لنادي بر�سلونة �ساندرو رو�سيل 
الذي طالبت النيابة العامة ب�سجنه خم�س 
�سنوات، وجوزيب ماريا بارتوميو، وكذلك 

اأوديليو  ���س��ان��ت��و���س  ل���ن���ادي  ال�����س��اب��ق  امل���دي���ر 
رودريغيز فيليو.

ومن املفرت�س اأن ميثل نيمار الذي كان اأعلن 
وال�����ده ه���و من  اأن  اأع������وام   6 ق��ب��ل 

اأمام املحكمة  اأعماله،  يدير 

االإثنني لكن مل ي�سدر اأي تاأكيد ر�سمي بح�سوره، وذلك غداة ت�سجيله هدف 
الفوز يف مباراة "لو كال�سيك" اأمام مر�سيليا �سمن مناف�سات املرحلة ال� 11 

من "ليغ1".
وح�سب وثيقة ق�سائية �سدرت اجلمعة، من املتوقع اأن يديل نيمار ب�سهادته 

اإما يف 21 ال�سهر احلايل اأو 28 منه.
فلورنتينو  مدريد  ري��ال  رئي�س  الثالثاء  للمحكمة  الثاين  اليوم  يف  وي��ديل 
بريي�س بافادته عن طريق الفيديو ل�سرح كيف اأّن التو�سل اإىل اتفاق �سري 
فرتة  على  �سلباً  اأث���ّر  ال���دويل  واملهاجم  بر�سلونة  ب��ني   2011 ع��ام  يف 
لنيل  االنتقاالت  �سوق  االأخ��رى من دخول  االأندية  االنتقاالت مبنع 

خدمات نيمار.
اآي  "دي  جمموعة  بها  تقّدمت  �سكوى  على  بناء  الق�سية  وُفتحت 
اإ�س" ال��رازي��ل��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت مت��ل��ك ج���زءا م��ن ح��ق��وق الالعب، 
النادي  اإىل  االنتقال  نف�سها مت�سررة من عملية  اعترت  بعدما 

الكاتالوين.
وبداأ التحقيق يف الق�سية يف كانون الثاين-يناير 2014 بعدما 
ال�سلطات.  طلبتها  التي  امل�ستندات  بع�س  يف  تناق�س  وجود  تبنّي 
مليونا   40( ي��ورو  مليون   57.1 بدفع  بداية  بر�سلونة  ن��ادي  واأق��ّر 
لعائلة الالعب و17.1 لناديه ال�سابق �سانتو�س(، مقابل احل�سول 
على خدماته، لكن يف ح�سابات الق�ساء االإ�سباين و�سلت قيمة 

ال�سفقة اإىل 83 مليونا على االأقل.
اإ�س" التي  اآي  "دي  جم��م��وع��ة  واع��ت��رت 
املبلغ  م��ن  ماليني   6 على  ح�سلت 
الرازيلي،  ل��ل��ن��ادي  ُدِف�����َع  ال���ذي 
على  اتفقا  ونيمار  بر�سلونة  اأن 
اإخفاء القيمة احلقيقية لهذه 

ال�سفقة.
�سيف  يف  ن���ي���م���ار  وان���ت���ق���ل 
اإىل  بر�سلونة  من   2017
�سفقة  يف  ج���رم���ان  ���س��ان 
 222 ق���ي���م���ت���ه���ا  ب���ل���غ���ت 
وجعلت  ي�����ورو،  م��ل��ي��ون 
م���ن���ه اأغ����ل����ى الع������ب يف 

العامل.

مبابي: مل اأطلب مطلقًا 
مغادرة باري�س �سان جرمان 

نيمار ميثل اأمام حمكمة يف بر�سلونة 
قبل �سهر من مونديال قطر 

•• اأبوظبي-وام:

بعد 72 عاما �سهدت احتكار اأوروبا واالأمريكيتني حق ا�ست�سافة بطوالت 
ا�ست�سافة  الهيمنة من خالل  اآ�سيا هذه  القدم، ك�سرت  العامل لكرة  كاأ�س 

الن�سخة ال�17 يف كوريا اجلنوبية واليابان عام 2002. 
وكانت كل من اليابان وكوريا اجلنوبية تقدمت مبلف م�ستقل يف البداية 
يف مواجهة امللف املك�سيكي، ولكن البلدين الواقعني يف اأق�سى غرب القارة 
االآ�سيوية ا�ستقرا يف النهاية على التقدم مبلف م�سرتك لدعم فر�ستهما 

يف الفوز بحق اال�ست�سافة. 
ويف 31 مايو 1996، جرى اختيار ملف التنظيم امل�سرتك بينهما على 
ح�ساب امللف املك�سيكي لت�ست�سيف اآ�سيا اأول بطولة كاأ�س عامل يف تاريخها. 
اأول ن�سخة تقام بالتنظيم امل�سرتك، كما  البلدان تنظيما مميزا يف  وقدم 

�سهدت البطولة العديد من املفاجاآت عر خمتلف اأدوارها. 
املنتخب  باغت  حيث  بالفعل؛  الثقيل  العيار  من  االأوىل  املفاجاأة  وكانت 
ال�سنغايل، الذي �سارك يف البطولة للمرة االأوىل، نظريه الفرن�سي حامل 
اللقب وتغلب عليه 1-0 يف املباراة االفتتاحية للبطولة ما ت�سبب يف حرج 

بالغ للمنتخب الفرن�سي بقيادة العبه ال�سهري زين الدين زيدان. 

ثم  اأوروج���واي  مع  ال�سلبي  بتعادله  �سوءا  الفرن�سي  الفريق  و�سع  وازداد 
خ�سارته 0-2 اأمام الدمنارك ليودع البطولة من الدور االأول. 

الوحيد، الذي ودع هذه  الكبري  الفريق  الفرن�سي مل يكن  املنتخب  ولكن 
للفوز  االأق��وى  املر�سح  االأرجنتيني،  املنتخب  رافقه  حيث  مبكرا  الن�سخة 

باللقب. 
وفاز املنتخب االأرجنتيني على نيجرييا 1-0 وخ�سر اأمام اإجنلرتا 1-0 
وتعادل مع ال�سويد 1-1 ليحتل املركز الثالث يف جمموعته خلف ال�سويد 

واإجنلرتا ويودع البطولة من دور املجموعات. 
يف  الثالث  باملركز  الفائز  ال��ك��روات��ي  املنتخب  ال���دور  نف�س  م��ن  خ��رج  كما 

مونديال 1998 ومنتخبات اأوروجواي والرتغال وبولندا. 
ويف املقابل، �سق املنتخبان الكوري والياباين �ساحبا االأر�س طريقيهما اإىل 
الكوري جمموعته بجدارة  املنتخب  ، وت�سدر  ال�16(  الثاين )دور  الدور 
ت�سدر  كما  وبولندا  والرتغال  املتحدة  ال��والي��ات  منتخبات  ح�ساب  على 

املنتخب الياباين جمموعته على ح�ساب بلجيكا ورو�سيا وتون�س. 
اأنه مر�سح قوي للقب حيث  وقدم املنتخب الرازيلي موؤ�سرا مبكرا على 
حقق الفوز يف جميع املباريات ال�3 التي خا�سها يف الدور االأول للبطولة، 

و�سجل بقيادة مهاجمه الفذ رونالدو 11 هدفا يف هذه املباريات. 

وكان املنتخب االآخر الذي حقق العالمة الكاملة يف الدور االأول هو املنتخب 
االإ�سباين، الذي و�سل بعد ذلك لدور الثمانية لكن حظه العاثر اأوقعه يف 
مواجهة املنتخب الكوري املنت�سي بعد االإطاحة باملنتخب االإيطايل من دور 

ال�16 ليطيح اأ�سحاب االأر�س باملنتخب االإ�سباين اأي�سا. 
املنتخب  ه��م��ا  ل��ل��م��ون��دي��ال  �سابقني  ال��ذه��ب��ي بطلني  امل��رب��ع  ���س��م  وب��ه��ذا، 
اللذين  اجلنوبية،  وك��وري��ا  تركيا  ومنتخبي  االأمل���اين  ونظريه  الرازيلي 
املنتخب  اأنهى  بعدما  الن�سخة  لهذه  االأ���س��ود  احل�سان  لقب  على  تناف�سا 

الرتكي مغامرة نظريه ال�سنغايل يف دور الثمانية. 
كوريا  على  واأملانيا   0-1 تركيا  على  ال��رازي��ل  ف��ازت  النهائي،  ن�سف  ويف 
اجلنوبية بنف�س النتيجة ليجمع النهائي بني فريقني جمعا فيما بينهما 

األقاب ببطوالت كاأ�س العامل، التي اأقيمت قبل هذه الن�سخة.   7
ال���راء )رونالدو  ب��ني ث��الث��ي  امل��ب��اراة النهائية م��واج��ه��ة م��ث��رية  و���س��ه��دت 
املرمى  ال��رازي��ل��ي وح��ار���س  املنتخب  وري��ف��ال��دو ورون��ال��دي��ن��ي��و( يف هجوم 
االأملاين ال�سهري اأوليفر كان، الذي كان من اأبرز جنوم هذه الن�سخة بل اإنه 

اأحرز جائزة الكرة الذهبية الأف�سل العب بهذه الن�سخة من املونديال. 
وفاز رونالدو )الظاهرة( بجائزة احلذاء الذهبي لهداف البطولة بر�سيد 
اأوليفر كان ليعو�س  النهائية مبرمى  املباراة  منها هدفني يف  اأه��داف   8

الالعب منتخب الرازيل عن احلالة التي كان عليها يف نهائي مونديال 
 .1998

مونديال 2002.. اآ�سيا ت�ست�سيف احلدث 
للمرة الأوىل والربازيل حتلق باللقب 
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