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ترامب يتحدث الأن�صاره يف والية فلوريدا.  )ا ف ب(

الكرملني يرحب مبوقف اأمريكا العقالين

بايدن والناتو يوؤكدان اأن ال�صاروخ الذي اأطلق على بولندا اأوكراين

بايدن يعتربه خذل اأمريكا 

ترامب ي�صعل ال�صباق اإىل البيت الأبي�ض
•• و��شنطن-�أ ف ب:

اأع��ل��ن ال��رئ��ي�����س االأم���رك���ي ال�����ص��اب��ق دون��ال��د ترامب 
االأب���ي�������س مم���ا ينذر  ال��ب��ي��ت  اإىل  ل��ل�����ص��ب��اق  ت��ر���ص��ح��ه 
اأ�صعفتهم  بحملة �صعبة ملع�صكر اجلمهوريني الذين 

االنتخابات االأخرة واأدت اإىل انقا�صمهم.
وو�صط ت�صفيق مدٍو من الن�صطاء املجتمعني يف قاعة 
اال�صتقبال الكبرة مبقر اإقامته الفاخر يف ماراالغو 
بوالية فلوريدا، قال الرئي�س ال�صابق البالغ من العمر 

تر�صحي لالنتخابات الرئا�صية. اأعلن  عاما   76
ووع���د دون��ال��د ت��رام��ب ب��ع��ودة اأم��رك��ا، ور���ص��م �صورة 
مثالية لفرتة واليته االأوىل متحدثا عن دولة تعي�س 

ب�صالم واإزدهار واحرتام على ال�صاحة الدولية.
وه��اج��م رئ��ي�����س ال��دول��ة ال�����ص��اب��ق ال���ذي ك���ان يرتدي 
خليفته  �صجل  بق�صوة  تقليدية،  ح��م��راء  عنق  ربطة 

الدميوقراطي جو بايدن.
وحت������دث ب�����ص��خ��ط اأم�������ام اأم�������ام ����ص���ف م����ن االأع������الم 

االأمركية عن بلد غارق يف العنف واجلرمية، تخنق 
االأ�صعار املرتفعة االأ�صر االأمركية فيه ويعرب ماليني 

املهاجرين غر ال�صرعيني حدوده مع املك�صيك.
،اتهم رجل االأعمال ال�صابق يف خطابه ، الذي ا�صتمر 
اأكرث من �صاعة بقليل جو بايدن باأنه يج�صد اإخفاقات 
الرئي�س  اإن  اأي�����ص��ا  وق���ال  وا���ص��ن��ط��ن.  وف�����ص��اد  الي�صار 
ال��دمي��وق��راط��ي ي��ق��ودن��ا اإىل ح��اف��ة ح��رب ن��ووي��ة، يف 

اإ�صارة اإىل الدعم االأمركي الأوكرانيا.
عامني،  غ�صون  يف  اجل��م��ه��وري  امليلياردير  وا���ص��اف 
واأ�صاف  االأم���رك���ي.  االق��ت�����ص��اد  ب��اي��دن  اإدارة  دم���رت 

بالفوز، �صنبني اأف�صل اقت�صاد على االإطالق.
التي  مدننا  يف  بالدماء  املعبدة  ال�صوارع  اإن  واو���ص��ح 
العنيفة،  للجرائم  ب���وؤر  ه��ي  عظيمة  ي��وم  ذات  ك��ان��ت 

وتعهد با�صتعادة وتاأمني حدود اأمركا.
مناف�صه  تر�صح  على  التعليق  يف  ب��اي��دن  يتاأخر  ومل 
ترامب  اإن  اندوني�صيا  اىل  �صفره  اثناء  بايدن  وق��ال 

خذل اأمركا خالل توليه من�صبه.

ب�صهادة العامل .. الإمارات توا�صل تعزيز 
جاذبيتها وجهة مف�صلة للإقامة والعمل 

•• �أبوظبي-و�م:

ر�صخت االإمارات يف عام 2022 مكانتها كاأحد اأبرز دول العامل جاذبية وا�صتقطاباً 
للراغبني يف اال�صتقرار والعمل فيها. 

واأبرزت العديد من التقارير الدولية ال�صادرة خالل العام اجلاري جودة مقومات 
احلياة التي توفرها الدولة، التي دفعت املاليني حول العامل لو�صعها كخيار اأول 

لالإقامة واالنطالق يف حياتهم العملية. 
ويف  االإم���ارات  دول��ة  جاذبية  ع��ززت  التي  العوامل  من  جمموعة  التقارير  وع��ددت 
املتطورة،  التحتية  والبنية  واال���ص��ت��ق��رار،  واالأم����ن  االق��ت�����ص��ادي،  النمو  مقدمتها 
العالية  امل�صتويات  اإىل  اإ�صافة  وكرامته،  الفرد  ال�صامنة حلرية  القوانني  وطبيعة 

من اخلدمات ال�صحية والتعليمية والرتفيهية. 
واحتلت دولة االإمارات املركز ال�صاد�س عاملياً يف قائمة اأف�صل الدول للعي�س ح�صب 
تقرير »اإك�صبات اإن�صايدر 2022« ال�صادر عن موؤ�ص�صة »اإنرتني�صن«، باالإ�صافة اإىل 

اأنها اعتربت بني اأف�صل 10 وجهات لعمل الوافدين.        )التفا�صيل �س3(

�ص 03

�ص 10

�ص 17

وكالة الإمارات للف�ضاء تطلق 
م�رشوع جممع البيانات الف�ضائية 

اأخبار الإمارات

ال�ضني ت�ضتعر�ص » ع�ضالتها « الع�ضكرية 
بـ » �ضائدة ال�ضفن « واأم القنابل

عربي ودويل

في�ضل الواحدي: انتظرت ذهبية » عاملية 
اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�ضو « 6 �ضنوات

الفجر الريا�ضي

على هام�ش اجتماعات قمة الع�سرين يف اإندوني�سيا 

رئي�ض الدولة يغر�ض �صجرة القرم يف حديقة نغوراه راي 
•• بايل-و�م:

بن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  غ��ر���س 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 
�صجرة القرم يف حديقة غابات نغوراه راي 
االإندوني�صية التي تعد منوذجاً لال�صتدامة 

واالهتمام الذي توليه جمهورية اإندوني�صيا 
على  وذل��ك   .. البيئية  واال�صتدامة  للبيئة 
جمموعة  قمة  يف  �صموه  م�صاركة  هام�س 
جمهورية  يف  ب���ايل  ج���زي���رة  يف  ال��ع�����ص��ري��ن 

اإندوني�صيا ال�صديقة. 
وقام �صموه بجولة يف احلديقة وا�صتمع اإىل 

�صرح ب�صاأن ح�صانة القرم فيها اإ�صافة اإىل 
ما تت�صمنه احلديقة من اأنواع خمتلفة من 
التي  الطبيعية  املحميات  بجانب  النباتات 
مواجهة  جم��ال  يف  اإندوني�صيا  جهود  تعزز 

التغرات املناخية. 
)�صور اخرى �س2(

رئي�ض الربازيل: على العامل اأن 
ينفق على املناخ ولي�ض احلرب 

•• �رشم �ل�شيخ-رويرتز:

املنتخب  ال��ربازي��ل��ي  الرئي�س  ق��ال 
لوال دا �صيلفا يف كلمة األقاها يف قمة 
املناخ )كوب27( يف م�صر اأم�س اإن 
ب�صاأن  التحذيرات  يتجاهل  العامل 
تريليونات  ينفق  بينما  املناخ  تغر 

الدوالرات على احلرب.
واأ�صاف اأن املجتمع الدويل بحاجة 
لتغر  للت�صدي  اأف�صل  قيادة  اإىل 
اأن الربازيل م�صتعدة  املناخ، مردفا 
لالن�صمام اإىل اجلهود لبناء كوكب 
اأن����ظ����ف.  وق����ال ل����وال اإن����ه يطالب 
بتعهدها  ب��ال��وف��اء  ال��غ��ن��ي��ة  ال����دول 
�صنويا  دوالر  مليار   100 بتقدمي 

من اأجل املناخ.

مقتل 6 �صرطيني اإثر هجوم 
يف �صمال باك�صتان

•• بي�شاور-�أ ف ب

غرب  ���ص��م��ال  يف  االأرب���ع���اء  �صرطيني  �صتة  ُق��ت��ل 
باك�صتان، بح�صب م�صدر حملي، يف كمني تبنته 

حركة طالبان املحلية.
كانت  �صرطة  �صيارة  �صباًحا  م�صلحون  هاجم 
تقوم بدورية يف قرية �صهاب خيل، على م�صافة 

مئة كيلومرت من احلدود مع اأفغان�صتان.
وق�����ال ط�����ارق اهلل خ�����ان، امل�������ص���وؤول امل��ح��ل��ي يف 
بر�س  فران�س  لوكالة  بختونخوا  خيرب  اإقليم 
ي�صتقلون  كانوا  )الذين  ال�صتة  ال�صرطيني  اإن 
امل��رك��ب��ة( ق��ت��ل��وا يف ت���ب���ادل الط����الق ال���ن���ار مع 

املهاجمني.
واأعلنت حركة طالبان الباك�صتانية م�صوؤوليتها 
ت��ل��ق��ت��ه وك���ال���ة فران�س  ب��ي��ان  ال��ه��ج��وم، يف  ع���ن 

بر�س.
العودة  يف  جنحوا  مقاتليها  اإن  احلركة  وقالت 
ا���ص��ت��ول��وا على  اأن  ب��ع��د  ���ص��امل��ني،  اإىل ق��اع��دت��ه��م 

اأ�صلحة وذخائر ال�صرطة.
منف�صلة  جماعة  هي  باك�صتان  طالبان  حركة 
مدفوعة  لكنها  االأفغانية  طالبان  حركة  ع��ن 

بالعقيدة نف�صها وبينهما تاريخ م�صرتك.
تعد  ال  هجمات  باك�صتان  طالبان  حركة  نفذت 
وال حت�صى اأوقعت عددا كبرا من ال�صحايا يف 

باك�صتان بني اإن�صائها يف 2007 و2014.
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مقتل 7 دواع�ش يف عملية ع�سكرية للجي�ش الليبي

املبعوث الأممي يحذر: تاأجيل 
النتخابات يهدد بتق�صيم ليبيا

•• طر�بل�س-وكاالت:

فيما ال تزال اخلالفات �صاربة بني ال�صيا�صيني يف ليبيا، و�صط انق�صام 
ب��رئ��ا���ص��ة ع��ب��د احلميد  ب��ني ح��ك��وم��ت��ني، واح����دة يف ط��راب��ل�����س  ال�صلطة 
الدبيبة، واأخرى يف �صرت يراأ�صها فتحي با�صاغا، حذر عبداهلل باثيلي، 
امل��ب��ع��وث اجل��دي��د ل���الأمم امل��ت��ح��دة م��ن اأن ال��ذك��رى ال�����ص��ن��وي��ة االأوىل 
لالنتخابات الليبية املوؤجلة تقرتب ب�صرعة، واأن املزيد من التاأجيل قد 
يقود البالد اإىل مزيد من عدم اال�صتقرار، ويعر�صها خلطر التق�صيم.

عر�صة  اأكرث  ليبيا  �صيجعل  االنتخابات  تاأجيل  اأمد  اإطالة  قائاًل  ونّبه 
لعدم اال�صتقرار ال�صيا�صي واالقت�صادي واالأمني، وقد يوؤدي اإىل خطر 

التق�صيم.
اإن قوة مهام  االأربعاء،  اأم�س  الليبي،   الوطني  اأعلن اجلي�س  اإىل ذلك، 
عنا�صر  من   7 مقتل  عن  اأ�صفرت  داع�س  �صد  ع�صكرية  عملية  نفذت 

التنظيم.
املهام  قوة  اإن  بيان،  للجي�س يف  التابعة  احلربي  االإع��الم  �صعبة  وقالت 
اخلا�صة باللواء طارق بن زياد املعزز نفذت عملية ع�صكرية �صد داع�س 

قرب منطقة مناجم اجلنوب.
جن�صيتني  يحمالن  م�صلحني  اعتقلت  ال��ق��وة  اأن  ال��ب��ي��ان  اأ���ص��اف  كما 

عربيتني.
ملالحقة  ع�صكرية  عملية  املا�صي،  مايو  يف  اأطلق  الليبي  اجلي�س  وك��ان 
اجلماعات االإرهابية التي تتخذ من مناطق اجلنوب معقال لها، وتهّدد 
ا�صتقرار واأمن البالد، انتهت بت�صفية عدد من االإرهابيني بعد تدمر 

�صياراتهم واأ�صر قيادي داع�صي خطر.
الليبي  اجلي�س  يطلقها  التي  االأوىل  لي�صت  الع�صكرية  العملية  وه��ذه 
يف  خاللها  جنح  مماثلة،  عمليات  اأطلق  اأن  �صبق  حيث  البالد،  جنوب 

الق�صاء على عدد من عنا�صر تنظيم داع�س وقيادات تنظيم القاعدة.

الرئي�س االأمريكي يتحدث عن الو�صع يف بولندا على هام�س قمة جمموعة الع�صرين يف بايل االإندوني�صية )ا ف ب(

•• عو��شم-وكاالت:

بعد حديث الرئي�س االأمركي جو 
الذي  ال�����ص��اروخ  م�صدر  اأن  ب��اي��دن 
البولندية  االأرا����ص���ي  ع��ل��ى  اأط��ل��ق 
ال���دف���اع���ات اجل���وي���ة االأوك���ران���ي���ة، 
باملوقف  الرو�صية  الرئا�صة  رحّبت 

االأمركي العقالين.
واأعرب الكرملني يف بيان، االأربعاء 
عن ترحيبه بردة الفعل االأمركية، 
لها  ع��الق��ة  رو���ص��ي��ا ال  اأن  م���وؤك���دا 
توترات  اأث��ارت  التي  بهذه احلادثة 

�صديدة.
الكرملني،  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
الفعل  رّد  اإن  بي�صكوف،  دمي���رتي 
النف�س  ب�����ص��ب��ط  االأم���رك���ي مت��ي��ز 

واملهنية.
���ص��ّم��اه��ا ه�صتريا  ن���دد مب���ا  ف��ي��م��ا 
م��ن ط���رف م�����ص��وؤول��ني ك��ب��ار لدول 
التنديدات  اإىل  اإ�صارة منه  عدة، يف 
احلادث  بعد  اأطلقت  التي  الغربية 
العام  االأمني  واعترب  رو�صيا.  جتاه 
)الناتو(  االأط��ل�����ص��ي  �صمال  حللف 
ال  اأن  االأرب���ع���اء  �صتولتنربغ  ين�س 
االنفجار  اإن  بالقول  ي�صمح  موؤ�صر 

واأ���ص��اف اأن���ه م��ن امل��رّج��ح ج���ًدا اأنه 
الدفاع  يف  ا�صُتخدم  ���ص��اروًخ��ا  ك��ان 
وا�صفاً  االأوك�������راين،  ال�����ص��اروخ��ي 

احلادث باملوؤ�صف.
اإىل ذلك، اأو�صح اأن بالده مل تطلب 
اخلام�صة  اأو  الرابعة  امل��ادة  تفعيل 
من ميثاق الناتو، التي تن�س على 
دع����وة اأع�����ص��اء احل��ل��ف ل��ب��ح��ث اأي 
اعتداء، و الدفاع وحماية اأي ع�صو 

من احللف يتعر�س العتداء.
وك�����ان ال��رئ��ي�����س االأم�����رك�����ي، جو 
بايدن، اأبلغ حلف الناتو وال�صركاء 
 ،)G7( يف جمموعة ال�صبع الكبار
يف وقت �صابق باأن ال�صاروخ اأطلقته 

الدفاعات اجلوية االأوكرانية.
م�صوؤولية  ثبتت  ل��و  اأن��ه  اإىل  ي�صار 
رو���ص��ي��ا ع��ن ه���ذا ال��ق�����ص��ف فيمكن 
الدفاع  مبداأ  تفعيل  اإىل  ت��وؤدي  اأن 
اجلماعي حللف االأطل�صي املعروف 
يعترب  وال�������ذي   ،5 امل�������ادة  ب���ا����ص���م 
مبوجبه الهجوم على اأحد اأع�صاء 
ع��ل��ى اجلميع،  ه��ج��وم��ا  ال��ت��ح��ال��ف 
وب���ال���ت���ايل ق���د ي��ط��ل��ق ال��ع��ن��ان اإىل 
رد ع�صكري  ح���ول  امل�����ص��اورات  ب���دء 

حمتمل.

بولندا  قتيلني يف  اأ�صفر عن  ال��ذي 
ناجم عن هجوم متعّمد.

وقال �صتولتنربغ يف موؤمتر �صحايف 
يفيد  االأويل  حتليلنا  بروك�صل  يف 
االأرجح  على  ناجمة  احل��ادث��ة  ب��اأن 
ع��ن ���ص��اروخ اأط��ل��ق��ه ن��ظ��ام الدفاع 

اجل�����وي االوك��������راين ل���ل���دف���اع عن 
االأرا�صي االأوكرانية �صد �صواريخ 

عابرة رو�صية.
اأندريه  البولندي   واأعلن الرئي�س 
اأن  ج������ًدا  امل����رج����ح  م����ن  اأن������ه  دودا 
ت��ك��ون ال��دف��اع��ات االأوك��ران��ي��ة هي 

م�����ص��در ال�����ص��اروخ ال���ذي �صقط يف 
احل��دود مع  ب�صيفودوف على  بلدة 

اأوكرانيا واأ�صفر عن قتيلني.
ال  اأن  موؤمتر �صحايف،  اأك��د يف  كما 
هجوًما  ك��ان  اأن���ه  اإىل  ي�صر  ���ص��يء 

متعمًدا على بالدنا.

اإ�سرائيل تتهم اإيران يف الهجوم وتعتربه خطاأ ا�سرتاتيجيا

ا�صتهداف ناقلة نفط بطائرة م�صرية قبالة �صواحل عمان
•• عو��شم-وكاالت:

وجهت م�صادر اأمنية اإ�صرائيلية، اأم�س االأربعاء، 
الناقلة  اإ���ص��اب��ة  ل��ط��ه��ران يف  االت���ه���ام  اأ���ص��اب��ع 
"خطاأ  بال�  العملية  وا�صفًة  زيركون،  با�صيفيك 

اال�صرتاتيجي من جانب طهران.
وو���ص��ط ت�����ص��اع��د ال��ت��وت��رات م��ع اإي������ران، اأعلن 
�صواحل  قبالة  نفط  ناقلة  اأن  دف��اع��ي  م�صوؤول 
ب���ط���ائ���رة م�صرة  ل���ه���ج���وم  ت��ع��ر���ص��ت  ع����م����ان، 

مفخخة.
ال�����ص��رق االأو�صط،  امل�����ص��وؤول ال��دف��اع��ي يف  وق���ال 
م�صرتطاً عدم الك�صف عن هويته، اأم�س االأربعاء، 
اإن الهجوم وقع م�صاء اأم�س قبالة �صواحل عمان، 

بح�صب ما نقلت وكالة اأ�صو�صييتد بر�س.
ليبريا،  علم  حتمل  ال�صفينة  اأن  اأو���ص��ح  كما 
�صركة  اأن  م�صيفاً  زي��رك��ون،  با�صيفيك  وبا�صم 
يف  وم���ق���ره���ا  �صيبينغ"  ب��ا���ص��ي��ف��ي��ك  اي�������ص���رتن 
ال�صركة  ملكية  تعود  فيما  ت�صغلها،  �صنغافورة 

املذكورة اإىل الرثي االإ�صرائيلي اإدان عوفر.
االأ�صطول  ب���ا����ص���م  م���ت���ح���دث  اأو�����ص����ح  ب��������دوره، 
اأنه  املنطقة  امل��ت��واج��د يف  اخل��ام�����س  االأم��رك��ي 

على علم باحلادث.
البحرية  ال���ت���ج���ارة  م��ن��ظ��م��ة  اأك�������دت  ك����ذل����ك، 

بريطانية  ع�صكرية  منظمة  وهي  الربيطانية، 
امل��ن��ط��ق��ة، وقوع  ال�����ص��ح��ن يف  اأن�����ص��ط��ة  ت���راق���ب 
حالياً  جارية  التحقيقات  اأن  م�صيفة  الهجوم، 

ملعرفة التفا�صيل.
لبا�صيفيك  املالكة  ال�صركة  اأعلنت  جهتها،  من 
الغاز،  زي��ت  حتمل  كانت  ال�صفينة  اأن  زي��رك��ون، 
دون  هيكلها  يف  طفيفة  ب��اأ���ص��رار  اأ�صيبت  وق��د 
اأف���راد  ب��ني  اإ���ص��اب��ات  وق���وع  اأو  ال�صحنة  ت�����ص��رب 

الطاقم.
اأتى هذا اال�صتهداف بالتزامن مع و�صول قائد 
مايكل  اجل���رال  االأم��رك��ي��ة،  املركزية  القيادة 
ت�صتغرق  زي��ارة  يف  اأم�س  اإ�صرائيل  اإىل  كوريال، 

يومني.
يذكر اأن اإيران كانت خطفت عدة مرات خالل 
االأ�صهر وال�صنوات املا�صية ناقالت نفط متر عرب 
�صفناً  �صابقاً  ا�صتهدفت  كما  املنطقة،  يف  البحار 
اإ�صرائيلية، من �صمنها �صفينة مر�صر �صرتيت 

يف اأغ�صط�س من العام املا�صي)2021(.
فيما ك�صفت تل اأبيب حينها بر�صالة اإىل جمل�س 
االأم���ن اأن ال��ق��ي��ادي يف احل��ر���س ال��ث��وري �صعيد 
امل�����ص��وؤول ع��ن وح����دة الطائرات  اأرج������اين، ه��و 
الناقالت  ت�صتهدف  م��ا  غ��ال��ب��اً  ال��ت��ي  امل�����ص��رة، 

البحرية وغرها.

الإمارات تدين ب�صدة الق�صف 
على �صمال العراق 

•• �أبوظبي-و�م:

اأدانت دولة االإمارات ب�صدة الق�صف الذي ا�صتهدف اإقليم كرد�صتان �صمال 
جمهورية العراق ال�صقيقة، واأ�صفر عن �صقوط قتلى وجرحى. 

واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها اأن دولة االإمارات 
يتخذها  التي  االإج����راءات  يف  ال�صقيق  ال��ع��راق  مع  الت�صامن  عن  تعرب 
االأمن  ا�صتتباب  ع��ل��ى  حر�صها  م��وؤك��دة  وا���ص��ت��ق��راره،  ���ص��ي��ادت��ه  حل��م��اي��ة 
وموا�صاتها  تعازيها  خال�س  عن  ال���وزارة  اأعربت  كما  فيه.   واال�صتقرار 
للحكومة العراقية ولل�صعب العراقي ال�صقيق والأهايل وذوي ال�صحايا، 

ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني. 

نهيان بن مبارك يطلق جل�صات التحالف الدويل 
للت�صامح والقمة العاملية للأديان والطاولة امل�صتديرة

•• �أبوظبي -و�م:

والتعاي�س،  الت�صامح  وزي��ر  نهيان،  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  معايل  اأط��ل��ق 
والطاولة  ل���الأدي���ان  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  و  للت�صامح  ال����دويل  ال��ت��ح��ال��ف  ج��ل�����ص��ات 
مب�صاركات  للت�صامح  الوطني  للمهرجان  الدولية  االأن�صطة  �صمن  امل�صتديرة 
وقادة  والكنائ�س  واالأزه��ر  املتحدة،  االأمم  منظمات  من  عاملية  لقيادات  وا�صعة 

دينني ومفكرين عامليني. 
تنظم املهرجان وزارة الت�صامح والتعاي�س بالتعاون مع جمل�س حكماء امل�صلمني 
العاملي  باليوم  احتفائها  اإط��ار  يف  امل�صرتكة  باإن�صانيتنا  متحدون  �صعار،  حتت 
للت�صامح، وبح�صور اأكرث من 40 من �صفراء الدول ال�صديقة وال�صقيقة لدى 
الدولة، و عدد من القيادات االحتادية واملحلية و�صعادة عفراء ال�صابري املدير 
االأمني  ال�صالم  القا�صي حممد عبد  الت�صامح والتعاي�س و�صعادة  ب��وزارة  العام 
الكعبي  �صامل  مطر  حممد  الدكتور  �صعادة  و  امل�صلمني،  حكماء  ملجل�س  العام 

رئي�س الهيئة العامة لل�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف.      )التفا�صيل �س6(

ت�صكيل هيئة عليا للتحقيق بق�صايا الف�صاد يف العراق
•• بغد�د-�أ ف ب:

عليا  هيئة  ت�صكيل  ع��ن  االأرب��ع��اء  اأم�����س  العراقية  النزاهة  هيئة  اأعلنت 
للتحقيق بق�صايا الف�صاد الكربى يف هذا البلد الغني برثواته النفطية 

لكنه بني اأكرث دول العامل معاناة جراء اآفة الف�صاد .
ياأتي القرار عقب تاأكيد رئي�س احلكومة العراقية حممد ال�صوداين اأن 

اأولوية واليته هي مكافحة الف�صاد.
الف�صاد  ال�صوداين  ال�صهر احلايل، و�صف  بداية  وخالل موؤمتر �صحايف 
التي  التهديدات  كل  من  اأخطر  العراقية،  للدولة  خطر  تهديد  باأنه 
مرت على العراق طيلة الفرتة املا�صية. تكرر منذ تويل ال�صوداين رئا�صة 

احلكومة االإعالن عن اإقالة اأو اأعتقال م�صوؤولني بتهم ف�صاد.
يف  التحقيق  املا�صي  ال�صهر  تعيينه  من  اأي��ا  بعد  ال�صلطات  با�صرت  كما 
�صرقة 2،5 مليار دوالر من اأموال الهيئة العامة لل�صرائب يف م�صرف 

الرافدين احلكومي، و�صدرت مذكرات اأعتقال بحق املتورطني فيها.
وجاء يف بيان هيئة النزاهة احلكومية الذي تلقت فران�س بر�س ن�صخة 
منه، اإن رئي�صها القا�صي حيدر حنون اأ�صدر اأمراً بت�صكيل الهيئة العليا 

ملُكافحة الف�صاد، للتحقيق بق�صايا الف�صاد الكربى والهامة.

ت�����ف�����ج�����ري ������ص�����ي�����ارة 
اأف��غ��ان�����ص��ت��ان يف  ل��ط��ال��ب��ان 

•• كابول-وكاالت:

اأفغان�صتان،  يف  م�����ص��وؤول��ون  اأع��ل��ن 
�صيارة  ت��ف��ج��ر  االأرب����ع����اء،  اأم�������س 
ب�صمال  ت��خ��ار  اإق��ل��ي��م  ط��ال��ب��ان يف 

البالد.
اإعالم  لو�صائل  عيان  �صهود  وقال 
مركبتني  ك��ان  الهدف  اإن  حملية 
ل���ط���ال���ب���ان ت���ق���الن ���ص��ج��ن��اء اإىل 

املحكمة يف مدينة طالقان.
ال�صرطة  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
االإق��ل��ي��م��ي��ة ع��ب��د امل��ب��ني ���ص��ايف اإن 
ومل  نا�صفة  ع��ب��وة  ان��ف��ج��ار  �صبب 

تخلف اإ�صابات
م�صوؤوليتها  جهة  اأي  تعلن  ومل 

عن االنفجار.
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اأخبـار الإمـارات

خالل ح�سور �سموه )منتدى املواطن العاملي( يف راأ�ش اخليمة 

�صعود بن �صقر: الإمارات �صريك فاعل يف دفع جهود اأجندة املواطنة العاملية لتحقيق اأهدافها الإن�صانية  
•• ر�أ�س �خليمة-و�م:

�صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأك��د 
املجل�س  ع�صو  القا�صمي  �صقر  بن 
اخليمة  راأ���������س  ح����اك����م  االأع������ل������ى، 
الدولية  ال�����ص��راك��ات  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
م�صتقبل  لبناء  االأ�صا�س  باعتبارها 
اأف�صل لالأجيال القادمة، وحر�س 
يف  امل�صاهمة  على  االإم�����ارات  دول���ة 
دفع جهود اأجندة املواطنة العاملية 

نحو حتقيق اأهدافها االإن�صانية. 
ج����اء ذل����ك خ����الل ح�����ص��ور �صموه 

ولعب دور موؤثر يف �صناعة التغير 
جمتمعات  وت��اأ���ص��ي�����س  االإي���ج���اب���ي، 

عاملية مرتابطة مرنة ومزدهرة. 
املواطن  "منتدى  انعقاد  وي�صتمر 
العاملي" 2022 يف راأ���س اخليمة، 
17 ن��وف��م��رب اجل�������اري، يف  ح��ت��ى 
للمعار�س  ال��ع��امل��ي  احل��م��را  م��رك��ز 
هيئة  م��ع  بال�صراكة  وامل���وؤمت���رات، 
ال�صياحة،  لتنمية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
وي�������ص���ه���د م�������ص���ارك���ة ال���ع���دي���د من 
خمتلف  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�صخ�صيات 

املجاالت. 

راأ��������س اخل���ي���م���ة مل���ن���ت���دى امل���واط���ن 
العاملي للمرة الثانية على التوايل 
ح��ر���ص��ن��ا ع��ل��ى ت��ب��ن��ي ن��ه��ج تنموي 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  م�����ص��ت��دام 
احل��ي��وي��ة، واإط����الق ح���راك فكري 
املبدعة،  العقول  من  نخبة  تقوده 
النوعية..  ال��ب�����ص��م��ات  واأ����ص���ح���اب 
يعزز هذا املحفل الدويل تناف�صية 
من�صًة  وم��ك��ان��ت��ه��ا  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
و�صريكاً  االإيجابي،  للحوار  عامليًة 
لتحديات  مبتكرة  حلول  اإيجاد  يف 
ال�صمو  �صاحب  واأ���ص��ار  الع�صر".  

العاملي"  امل��واط��ن  "منتدى  افتتاح 
مب�صاركة  اخليمة  راأ���س  يف  املنعقد 
عدد من امل�صوؤولني و�صناع القرار. 
اخليمة  "راأ�س  ����ص���م���وه:  وق�������ال 
مفهوم  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ح���ري�������ص���ة 
امل��واط��ن��ة ال��ع��امل��ي��ة، ان��ط��الق��اً من 
جتربة االإمارات امللهمة التي ت�صتند 
وقيمها  ال��وط��ن��ي��ة،  ه��وي��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
املجتمعية االأ�صيلة، وت�صعى اإىل اأن 
تكون من�صة لتوفر فر�س النمو، 

وا�صت�صراف امل�صتقبل الواعد". 
"يعك�س ا�صت�صافة  واأ�صاف �صموه: 

حاكم راأ�س اخليمة اإىل اأن املواطنة 
املجتمعات  لتقدم  �صمانة  العاملية 
وا�صتدامة  احل�������ص���ارات  وازده������ار 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل، واأن  امل�������وارد الأج����ي����ال 
التنموية  ال���ف���ر����س  ا���ص��ت��ك�����ص��اف 
التحديات  على  والتغلب  اجلديدة 
اجلهود،  ت�صافر  يتطلب  العاملية 
ال���دويل م��ن خالل  وزي����ادة العمل 
ا�صتثمار امل�صرتكات االإن�صانية لن�صر 
اجلامعة،  العاملية  وامل��ب��ادئ  القيم 
م��وؤك��داً �صموه اأه��م��ي��ة امل��واط��ن��ة يف 
اإطالق الطاقات الكامنة لالأفراد، 

�صرطة اأبوظبي تنظم ملتقى للتعريف بدرا�صة م�صتقبل �صحي للإمارات
•• �أبوظبي -و�م:

�صحي  م�صتقبل  ب��درا���ص��ة  التعريفي  "امللتقى  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة   نظمت 
مع  وبالتن�صيق  ن��ي��وي��ورك-اأب��وظ��ب��ي  جامعة  م��ع  بالتعاون  لالإمارات"، 
املعنيني يف اإدارة اخلدمات الطبية، وذلك يف قاعة م�صرح ال�صهيد يف مبنى 

القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي.
اأكادميية �صيف بن زايد للعلوم  ال�صام�صي مدير  اللواء ثاين بطي  واأكد 
بتعزيز  اأب��وظ��ب��ي  ل�صرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  اهتمام  واالأم��ن��ي��ة،  ال�صرطية 
التعاون مع ال�صركاء الرئي�صيني يف حتقيق التطلعات الرئي�صية الأهداف 
ال�صحية  امل�صروعات  من  تعد  والتي  ل��الإم��ارات،  �صحي  م�صتقبل  درا�صة 
العمالقة والرائدة يف ا�صت�صراف م�صتقبل قطاع الرعاية ال�صحية ودخول 
على  للم�صتجدات  املواكبة  العلمية  االأبحاث  على  ت�صتند  جديدة  حقبة 

االإجنازات  العديد من  ي�صهم يف حتقيق  اأي��دي خ��رباء متخ�ص�صني مما 
التي تدعم امل�صتقبل ال�صحي يف الدولة .

مبختلف  وا�صتمرارها  ال�صحة  تعزيز  جهود  موا�صلة  اأهمية  اإىل  ولفت 
ال�صباب  وع��ي  ل��زي��ادة  االجتماعي  التوا�صل  ومن�صات  االإع���الم  و�صائل 
ال�صكري  ومر�س  ال�صمنة  االإماراتي مب�صببات  املجتمع  �صرائح  وخمتلف 
واأم���را����س ال��ق��ل��ب وال��وق��اي��ة م��ن��ه��ا ب��ا���ص��ت��خ��دام ال��ع��دي��د م��ن االأ�صاليب 
الرتويجية ل�صحة اأف�صل وحث ال�صباب على ممار�صة الريا�صة واالبتعاد 
الغد  اأج��ي��ال  ت��وؤث��ر على �صحة  وال��ت��ي  ال�����ص��ارة كالتدخني  ال��ع��ادات  ع��ن 

واالأجيال احلالية .
وقال: “ نثمن عالًيا دور جامعة نيويورك وال�صركاء الرئي�صيني يف هذا 
امل�صروع الريادي الذي ي�صع النقاط على حروف م�صتقبل م�صرق وواعد 
مع  تتوافق  حياتية  اأ�صاليب  باتباع  ال�صحي  املجتمعي  والرقي  للتطور 

ال�صحة العامة وتعزز الوقاية من خماطر االأمرا�س املزمنة” .
الور�س  من  العديد  بتنظيم  الكبر  اأبوظبي  �صرطة  اهتمام  اإىل  واأ���ص��ار 
هذا  يف  للم�صاركة  منت�صبيها  لتوعية  وال�صحية  التثقيفية  واملحا�صرات 
من  نخبة  ب��ني  متميًزا  ت��ع��اوًن��ا  �صهدت  وال��ت��ي  املهمة  الوطنية  ال��درا���ص��ة 
للمرة  الدولة  يف  ك��ربى  وم�صت�صفيات  جامعات  من  واالأط��ب��اء  الباحثني 
دعوة  اإىل  تهدف  التي  لالإمارات  م�صتقبل �صحي  درا�صة  الإج��راء  االأوىل 
فيها  للم�صاركة  فاأعلى  �صنة   18 عمر  من  ومواطنة  مواطن  األف   20
ملعرفة تاأثر االأمناط املعي�صية، والعوامل البيئية والوراثية على احلالة 
طويلة  حلياة  اأف�صل  فر�س  توفر  يف  اإ�صهاًما  املجتمع  ل��دى  ال�صحية 

خالية من املر�س واملعوقات لالأجيال القادمة.
نيويورك  جامعة  رئي�س  نائبة   ، وي�صرتمان  مارييت  قالت  جانبها  من 
اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  م��ع  جامعتنا  �صراكة  "تعد  اأب��وظ��ب��ي: 

وجود  اإن   ، االإم���ارات  لدولة  ال�صحي  امل�صتقبل  درا���ص��ة  يف  فارقة  عالمة 
من  كبر  ب�صكل  يعزز  للدرا�صة  وداع��م  ر�صمي  ك�صريك  اأبوظبي  �صرطة 
عالقتنا مع املجتمع و م�صداقيتنا و�صيلعب دورا بارزا يف م�صاعدتنا على 
تعزيز درا�صة م�صتقبل االإمارات ال�صحي على نطاق اأو�صع ملواطني الدولة 
وزيادة جمموعة امل�صاركني �صتوؤدي اىل درا�صة امل�صتقبل ال�صحي لالإمارات 
اإىل فهم اأف�صل لالأ�صباب وامل�صببات الكامنة لالأمرا�س وت�صاعد يف نهاية 

املطاف على الوقاية منها ".
يهدف امللتقى اإىل عر�س درا�صة م�صتقبل �صحي لالإمارات، حيث تعترب 
امل�صببة  للعوامل  علمية  اأدل��ة  تقدم  م�صتقبلية  درا�صة  اأول  الدرا�صة  هذه 
لالأمرا�س املزمنة يف الدولة ، حيث تلعب الدرا�صة دوًرا هاًما يف تطوير 
�صبل الوقاية من هذه االأمرا�س مما يعود بالنفع على الدولة واملجتمعات 

العربية.

خالد بن حممد بن زايد يفتتح معر�ض فن اأبوظبي يف دورته 14 
•• �أبوظبي-و�م:

نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  بن  خالد  ال�صيخ  �صمو  افتتح 
مكتب  رئي�س  اأب��وظ��ب��ي  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�صو 
تقام  ال��ذي  اأبوظبي"  "فن  معر�س  التنفيذي،  اأبوظبي 
 20 غ��اي��ة  اإىل  وي�صتمر  ال�����ص��ع��دي��ات  م��ن��ارة  يف  فعالياته 

نوفمرب اجلاري. 
وقام �صموه يف اإطار فعاليات املعر�س الذي تنظمه دائرة 
الثقافة وال�صياحة يف اأبوظبي بجولة يف عدد من �صاالت 
العر�س من خمتلف اأرجاء العامل، التقى فيها جمموعة 
من ال�صخ�صيات الفنية البارزة من بينها موؤرخة الفنون 
الدكتور  الفّني  القّيم  �صموه  والتقى  الرتيكي.   ر�صيدة 
"حياتي  االإ���ص��راف على معر�س  ت��وىّل  ال��ذي  عمر خليف 
"بوابة".  معر�س  برنامج  �صمن  املُ��ق��ام  امليتافر�س"  يف 
كما التقى �صموه اأي�صاً فنانني نا�صئني يعر�صون اأعمالهم 

الفنية �صمن برنامج "اآفاق: الفنانون النا�صئون". 
ورافق �صموه معايل ال�صيخ �صخبوط بن نهيان اآل نهيان، 
دائرة  املبارك، رئي�س  ، ومعايل حممد خليفة  وزير دولة 
الثقافة وال�صياحة يف اأبوظبي، و�صعادة �صيف �صعيد غبا�س، 
االأمني العام ملجل�س اأبوظبي التنفيذي، و�صعادة �صعود عبد 
وريتا  وال�صياحة،  الثقافة  دائ��رة  وكيل  احلو�صني،  العزيز 

الثقافة  دائ��رة  يف  الثقافة  لقطاع  التنفيذي  املدير  ع��ون، 
وال�صياحة يف اأبوظبي، ودياال ن�صيبة، مديرة فن اأبوظبي. 
منذ  اأبوظبي" اأ���ص��ه��م  "فن  معر�س  اأن  ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر 
املحليني  الفنانني  دع��م  يف   2007 ال��ع��ام  يف  انطالقته 
وتوىل االإ�صراف على جمموعة من االأن�صطة والفعاليات 
التي �صاعدت على اإثراء امل�صهد الثقايف والفني يف االإمارة. 
برنامج  ي�����ص��م��ل  ال�����ص��ن��ة،  ه���ذه  دورة  ف��ع��ال��ي��ات  اإط�����ار  ويف 

"تكليفات فنية يف املواقع الثقافية" عر�س اأعمال جديدة 
من ت�صميم الفنانني املبدعني عبداهلل ال�صعدي ومارينيال 

�صاناتور و�صيلبا غوبتا وكونراد �صوكرو�س. 
ويف اإطار برنامج "اآفاق: الفنانون النا�صئون" الذي يقام 
على مدار العام، اأجنز ثالثة فنانني نا�صئني مقيمني يف 
االإمارات وهم جمد علو�س و�صارة املهري وحممد خالد 
اأعمااًل فنيًة جديدًة لتقدميها يف معر�س "فن اأبوظبي". 

خليفة بن طحنون يوا�صل جولته على اأ�صر �صهداء الوطن يف العا�صمة اأبوظبي 
•• �أبوظبي-و�م:

وا�صل ال�صيخ خليفة بن طحنون اآل نهيان 
مدير تنفيذي مكتب �صوؤون اأ�صر ال�صهداء 
اإمارات  يف  ال�صهداء  وذوي  الأ���ص��ر  زي��ارات��ه 
الدولة يف اإطار حملة توا�صل التي ينظمها 
حيث  �صنوياً،  ال�صهداء  اأ�صر  �صوؤون  مكتب 
�صملت جولة عدداً من اأ�صر وذوي ال�صهداء 

يف العا�صمة اأبوظبي. 
ونقل ال�صيخ خليفة بن طحنون اآل نهيان 
خ���الل ال���زي���ارات حت��ي��ات ���ص��اح��ب ال�صمو 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
الدولة حفظه اهلل الأ�صر ال�صهداء وذويهم، 
حيث زار منزل ذوي ال�صهيد خليل املرزوقي 
ومنزل ذوي ال�صهيد �صيف املهري ومنزل 
ذوي ال�صهيد �صليمان العربي ومنزل ذوي 
ذوي  وم��ن��زل  احل���ام���دي  حم��م��د  ال�صهيد 

ال�صهيد �صيبه العميمي يف اأبوظبي. 
اإطار  يف  ال�����ص��ن��وي��ة  ت��وا���ص��ل  وت��اأت��ي حملة 
على  ال�صهداء  اأ���ص��ر  ���ص��وؤون  مكتب  حر�س 
�صهداء  وذوي  اأ���ص��ر  م��ع  ال��دائ��م  التوا�صل 

الوطن يف خمتلف اأرجاء الدولة والوقوف 
على احتياجاتهم وظروفهم واأحوالهم يف 

خمتلف املجاالت. 
ال�صهداء  اأ�صر  �صوؤون  مكتب  اأن  اإىل  ي�صار 
اأ�صر  ح��ري�����س ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة اح��ت��ي��اج��ات 
ال�صهداء ومتكينها من مواجهة التحديات 
التي قد تواجهها من خالل موا�صلة طرح 

التي  اخلطط  وتنفيذ  واملبادرات  الربامج 
الأ�صر  املنا�صبة  البيئة  ت��وف��ر  �صاأنها  م��ن 
ي�����ص��ت��ط��ي��ع��ون من  ال��ت��ي  ال�����ص��ه��داء  وذوي 
وطموحاتهم  اأه��داف��ه��م  حتقيق  خ��الل��ه��ا 
وامل�صي قدماً يف حياة كرمية ت�صمن لهم 
وتعزيز  الوطن  تنمية  يف  فعالة  م�صاركة 

اإجنازاته. 

على هام�ش اجتماعات قمة الع�سرين يف اإندوني�سيا 

رئي�ض الدولة يغر�ض �صجرة القرم يف حديقة نغوراه راي 
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اأخبـار الإمـارات

على هام�ش م�ساركتها مع بعثة الإمارات يف )كوب 27(

وكالة الإمارات للف�صاء تطلق م�صروع جممع البيانات الف�صائية 
•• �رشم �ل�شيخ -�لفجر: 

بعثة  م��ع  م�صاركتها  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة يف 
االأمم  التفاقية  االأط���راف  موؤمتر 
امل��ت��ح��دة ب�����ص��اأن ت��غ��ر امل��ن��اخ »كوب 
جمهورية  ت�صت�صيفه  الذي   ،»27
من  ال��ف��رتة  خ��الل  العربية  م�صر 
6 – 18 نوفمرب اجلاري، اأطلقت 
»جممع  للف�صاء  االإم����ارات  وك��ال��ة 
كمن�صة  ال��ف�����ص��ائ��ي��ة«،  ال��ب��ي��ان��ات 
البيانات  وت���وف���ر  جل��م��ع  رق��م��ي��ة 
والباحثني  ل��ل��ع��ل��م��اء  ال��ف�����ص��ائ��ي��ة 
واخلا�صة  احلكومية  واملوؤ�ص�صات 
وال�صركات النا�صئة واأفراد املجتمع 
واإيجاد  برجميات  تطوير  بهدف 
حلول ملواجهة التحديات الوطنية 
البيانات  والعاملية. ويندرج جممع 
امل�صاريع  �صل�صلة  �صمن  الف�صائية، 
حكومة  اأطلقتها  ال��ت��ي  التحولية 
جهودها  ���ص��م��ن  االإم��������ارات  دول�����ة 
�صاحب  ت����وج����ي����ه����ات  ل���ت���ج�������ص���ي���د 
اآل  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو 

للم�صاهمة  اال�صطناعية  االأق��م��ار 
التغر  ل���ت���ح���دي  ال����ت���������ص����ّدي  يف 
عملية  تعزيز  خ��الل  م��ن  املناخي، 
امل�صببة  ال���غ���ازات  ان��ب��ع��اث��ات  ر���ص��د 
�صبه  يف  احل���������راري  ل���الح���ت���ب���ا����س 
االعتماد  ع��رب  العربية،  اجل��زي��رة 
على الذكاء اال�صطناعي والبيانات 

العاملية لال�صت�صعار عن بعد.
����ص���ع���ادة �صامل  م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال 
عام  م��دي��ر  القبي�صي،  ���ص��امل  بطي 
وك��ال��ة االإم������ارات ل��ل��ف�����ص��اء، »على 
املناخ  موؤمتر  يف  م�صاركتنا  هام�س 
اإط��الق عدة  27 �صنعلن عن  كوب 
م����ب����ادرات وم�����ص��روع��ات ت�����ص��ه��م يف 
لدعم  امل�صتقبلية  روؤي��ت��ن��ا  حتقيق 
جمتمع الف�صاء الدويل واالأن�صطة 
العلمية، مبا يتما�صى مع تطلعات 
دولتنا  لتكون  ال��ر���ص��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة 
تقدمه  العامل مبا  دول  �صدارة  يف 
كافة  يف  متنوعة  م�����ص��روع��ات  م��ن 
ذات  وال���ت���خ�������ص�������ص���ات  امل�����ج�����االت 
ال�صلة، ومن بينها م�صروع جممع 
من�صة  اأول  الف�صائية،  ال��ب��ي��ان��ات 

ت�����ص��ه��م يف دعم  ال���ت���ي  ال��ف�����ص��ائ��ي��ة 
م�صرة النمو والتطور واملعرفة.

للف�صاء،  االإم���ارات  وكالة  واأعلنت 
بالتعاون مع وزارة البيئة والتغر 
ف����وز ف���ري���ق �صركة  امل���ن���اخ���ي، ع���ن 
النا�صئة،  االإم����ارات����ي����ة  »ف����ارم����ن« 
الذكاء  تكنولوجيا  يف  املتخ�ص�صة 
اال�صطناعي واال�صت�صعار عن بعد، 
املناخي«،  »التغر  حت��دي  بجائزة 
حلول  برنامج  �صمن  ت��اأت��ي  وال��ت��ي 
للتطبيقات  »�����ص����ا�����س«  ال���ف�������ص���اء 
الف�صائية، والذي يت�صمن العديد 
من املبادرات مبا فيها مبادرة االأمن 

رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
»رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
على  ال��رتك��ي��ز  اإىل  ال��رام��ي��ة  اهلل«، 
واالأف�صل  االأن�صط  االقت�صاد  خلق 
ع��امل��ي��اً. وت��ه��دف م��ب��ادرات م�صروع 
الف�صائية،  ال����ب����ي����ان����ات  جم���م���ع 
لبيانات  ابتكارية  منظومة  توفر 
وتقنيات الف�صاء ملواجهة حتديات 
اال�صتدامة العاملية، وزيادة االعتماد 
التحديات  ملواجهة  الف�صاء  على 
ع���ن احللول  وال���ب���ح���ث  ال��وط��ن��ي��ة 
اإىل  باالإ�صافة  الف�صاء،  من خالل 
الف�صائية  ال�����ص��رك��ات  ع���دد  زي����ادة 
وا�صتقطاب  االخ������رتاع،  وب������راءات 
وت�صريع تطوير  املبتكرين،  اأف�صل 
وتعزيز  ال���ف�������ص���ائ���ي���ة،  امل���ن���ت���ج���ات 
التحديات  حلل  الف�صاء  م�صاهمة 
جانب  اإىل  وال���ع���امل���ي���ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
العلمي  البحثي  االإنتاج  ن�صبة  رفع 
وحت�صني جودة احلياة واال�صتفادة 
التحديات  مل��واج��ه��ة  ال��ف�����ص��اء  م��ن 
الوطنية والعاملية، ودعم القطاعات 
والتطبيقات  باخلدمات  االأخ���رى 

ومبادرة  امل���ن���اخ،  وت��غ��ر  ال��غ��ذائ��ي 
النباتي،  والغطاء  البيئية  املراقبة 

والطاقة والبنية التحتية.
وق��ال��ت م��ع��ايل ���ص��ارة ب��ن��ت يو�صف 
للتعليم  دول����ة  وزي�����رة  االأم�������ري، 
املتقدمة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال���ع���ام 
وك���ال���ة  اإدارة  جم���ل�������س  ورئ����ي���������س 
»تعك�س  ل���ل���ف�������ص���اء،  االإم��������������ارات 
م�����ص��ارك��ت��ن��ا يف م���وؤمت���ر االأط�����راف 
ب�صاأن  امل���ت���ح���دة  االأمم  الت��ف��اق��ي��ة 
اإمياننا   ،»27 »ك����وب  امل��ن��اخ  ت��غ��ر 
الكامل باأهمية املعرفة يف مواجهة 
نحر�س  حيث  املناخية،  التغرات 
يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
من  امل�صتقبل  يف  اال���ص��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى 
اإط�������الق ال���ع���دي���د م����ن امل����ب����ادرات 
التقنيات  اأح��دث  وتبني  وامل�صاريع 
العاملية ملواجهة التحديات املناخية 
البيئة  اال�صتدامة حلماية  وتعزيز 

واملحافظة على كوكب االأر�س«.
و�صتعمل ال�صركة الوطنية النا�صئة 
ت��ط��وي��ر تطبيق  ع��ل��ى  »ف����ارم����ن«، 
بيانات  ا���ص��ت��خ��دام  على  ب��االع��ت��م��اد 

وحر�صنا  روؤي���ت���ن���ا  م���ع  وي��ن�����ص��ج��م 
وتطبيقات  ح���ل���ول  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
ف�صائية تعزز مكانة دولة االإمارات 
اإقليمي لالبتكار يف جمال  كمركز 

الف�صاء«.
االإمارات  دول��ة  اأنَّ  بالذكر،  جدير 
العديد  اأط��ل��ق��ت  امل��ت��ح��دة  العربية 
م��ن امل��ب��ادرات وامل�����ص��اري��ع واتخذت 
للحد من  االإج���راءات  العديد من 
امل��ن��اخ��ي وخف�س  ال��ت��غ��ر  ظ��اه��رة 

الف�صائية  البيانات  توفر  رقمية 
واملوؤ�ص�صات  وال��ب��اح��ث��ني  ل��ل��ع��ل��م��اء 
وال�صركات  واخل��ا���ص��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
وتطبيق  املجتمع،  واأف��راد  النا�صئة 
م����ن ت�����ص��م��ي��م ����ص���رك���ة »ف����ارم����ني« 
حتدي  بجائزة  الفائزة  االإماراتية 
»دعم  اأن  م�صيفاً  املناخي«،  التغر 
االأعمال  ورواد  النا�صئة  ال�صركات 
رئي�صية  اأول������وي������ة  وال����ب����اح����ث����ني 
بالن�صبة لوكالة االإمارات للف�صاء، 

والغاز  الدفيئة،  الغازات  انبعاثات 
فعالية  وزي��ادة  املحروق،  الطبيعي 
النظيفة،  ال��ط��اق��ة  وا���ص��ت��ث��م��ارات 
عرب امل�صاهمة بدور اإيجابي وفعال 
انبعاثات  لر�صد  خ��رائ��ط  ر�صم  يف 
ال���غ���ازات ال��دف��ي��ئ��ة وامل�����ص��اه��م��ة يف 
الإدارة  م���ت���ك���ام���ل  ن���ظ���ام  ت���ط���وي���ر 
التقنيات  با�صتخدام  االن��ب��ع��اث��ات، 
لال�صت�صعار  املخ�ص�صة  الف�صائية 

عن بعد.

طحنون بن زايد يوجه ال�صكر للقيادة الر�صيدة على حكمة القرار وفعالية التوجيه يف الت�صدي جلائحة كوفيد- 19 
•• �أبوظبي-و�م:

نهيان  اآل  زاي��د  ال�صيخ طحنون بن  �صمو  اأع��رب 
م�����ص��ت�����ص��ار االأم�����ن ال��وط��ن��ي ع���ن ج��زي��ل ال�صكر 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  م��ق��ام  اإىل  ال��ت��ق��دي��ر  وع��ظ��ي��م 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
"حفظه اهلل "، واإىل اأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل، 
اأع�صاء  ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب  اأخوانهما  واإىل 
القيادة  على  االإم�����ارات،  ح��ك��ام  االأع��ل��ى  املجل�س 

اال�صتثنائية وحكمة القرار وفعالية التوجيه يف 
حر�صت  والتي  كوفيد19-،  جلائحة  الت�صدي 
فيه قيادتنا الر�صيدة على �صعب دولة االإمارات 
اأط���ي���اف���ه مواطنني  ب��ك��اف��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
لوطن  الناب�س  القلب  باعتبارهم  ومقيمني 

الت�صامح. 
الدفاع  والتقدير خلط  ال�صكر  �صموه  كما وجه 
الكوادر الطبية والطواقم الرتبوية  االأول من 
وال�صرطية وكافة امل�صتجيبني من كل الطواقم 
امل��ه��ن��ي��ة وال��ع��م��ال��ي��ة وال���ذي���ن ج�����ص��دوا ملحمة 
املحافظة  �صبيل  يف  الت�صحيات  وبذلوا  العطاء 

ع��ل��ى ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة، ول��ل��م��ت��ط��وع��ني الذين 
معانيها،  اأنبل  يف  املجتمعية  امل�صوؤولية  اأظهروا 
التزامه  بف�صل  ال��ذي  االإم���ارات  دول��ة  وملجتمع 
ج��ائ��ح��ة كورونا  م��واج��ه��ة  م��ن  وت��ك��ات��ف��ه متكنا 
اأن دولة  ل���ه  ك��ل��م��ة  ���ص��م��و يف  واأك�����د  اخل���ط���رة. 
االإم��ارات اأثبتت اأن معادلة االإجناز هي بالعمل 
والتكاتف  الر�صني  العلمي  والبحث  ال����دوؤوب 
ل�صمان  ال�صبل  ك��اف��ة  ت��ط��وي��ع  ن��ح��و  املجتمعي 
اأن �صالمة  ب��اع��ت��ب��ار  ال��وط��ن واأم���ن���ه،  ا���ص��ت��ق��رار 
االإن�صان هي يف قلب القيادة الر�صيدة و يف قمة 

اأولوياتها الوطنية. 

اخلارجية تت�صلم ن�صخة من اأوراق 
اعتماد �صفري كوت ديفوار 

•• �أبوظبي-و�م:

ت�صّلم �صعادة عبداهلل حممد البلوكي، وكيل الوزارة امل�صاعد ل�صوؤون املرا�صم باالإنابة يف ديوان عام وزارة 
اخلارجية والتعاون الدويل ن�صخة من اأوراق اعتماد �صعادة فاكابا ديابي، �صفر جمهورية كوت ديفوار 
اأداء مهام عمله مبا يعزز  امل�صاعد لل�صفر التوفيق والنجاح يف  ال��وزارة  لدى الدولة.  ومتّنى وكيل 

عالقات التعاون الوثيقة بني دولة االإمارات وبالده. 
من جانبه اأعرب �صفر كوت ديفوار اجلديد عن �صعادته بتمثيل بالده لدى دولة االإمارات ملا حتظى 
به من مكانة اإقليمية ودولية مرموقة يف ظّل ال�صيا�صة احلكيمة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”. 

اخلارجية تت�صلم ن�صخة من 
اأوراق اعتماد �صفري اأذربيجان

•• �أبوظبي-و�م:

����ص���ع���ادة ع����ب����داهلل حممد  ت�������ص���ّل���م 
امل�صاعد  ال�����وزارة  وك��ي��ل  ال��ب��ل��وك��ي، 
ديوان  يف  باالإنابة  املرا�صم  ل�صوؤون 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ع����ام 
اعتماد  اأوراق  م��ن  ن�صخة  ال���دويل 
�صفر  ب��اغ��روف،  الت�صني  ���ص��ع��ادة 

جمهورية اأذربيجان لدى الدولة.
امل�صاعد  ال��������وزارة  وك���ي���ل  ومت���ّن���ى 
اأداء  يف  والنجاح  التوفيق  لل�صفر 
ي���ع���زز عالقات  ع��م��ل��ه مب����ا  م���ه���ام 
التعاون الوثيقة بني دولة االإمارات 
�صفر  اأع���رب  م��ن جانبه  وب����الده. 
�صعادته  ع���ن  اجل���دي���د  اأذرب���ي���ج���ان 
بتمثيل بالده لدى دولة االإمارات 
اإقليمية  مكانة  م��ن  ب��ه  حتظى  مل��ا 
ال�صيا�صة  ظّل  يف  مرموقة  ودولية 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  احلكيمة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 

الدولة "حفظه اهلل".

•• دبي-�لفجر: 

تعر�س قرية �صند، وهي اأكرب مركز 
ا�صطرابات  ف��ه��م  يف  م��ت��خ�����ص�����س 
ال��ت��وح��د واال���ص��ط��راب��ات االأخ����رى 
املنطقة،  م�صتوى  على  ب��ه  املتعلقة 
واقعية  ح�����ص��ي��ة  حم����اك����اة  جت���رب���ة 
اخ��ت��ب��ار جمموعة  ل���ل���زوار  ت�����ص��م��ح 
املرافقة  واالأعرا�س  التحديات  من 
ل��ل��ت��وح��د، ���ص��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
اإك�صبو  "معر�س  م����ن  ال����راب����ع����ة 

اأ�صحاب الهمم".
رفع  اإىل  امل����ح����اك����اة  ه�����ذه  ت����ه����دف 
با�صطرابات  العام  الوعي  م�صتوى 
ال�صمولية  ر���ص��ال��ة  ون�����ص��ر  ال��ت��وح��د 
هذه  وتركز  املجتمع،  يف  واالندماج 
امل��ح��اك��اة يف ج��ن��اح ق��ري��ة �صند على 
)حالة  احل�صية  املعاجلة  ا�صطراب 
توؤثر يف اآلية عمل الدماغ ومعاجلته 

اإك�صبو اأ�صحاب الهمم يقدم اإ�صهاماً 
فهو  اخل�صو�س،  هذا  يف  ا�صتثنائياً 
منا�صبة  ت��ف��اع��ل��ي��ة  م��ن�����ص��ة  ي���وف���ر 
وتعزيز  ال��وع��ي  ل��زي��ادة  خم�ص�صة 

فر�س الوعي والدمج".
ت�����ص��ت��ع��ر���س ق��ري��ة ���ص��ن��د ك��ذل��ك يف 
لغاية  ي�صتمر  ال���ذي  امل��ع��ر���س  ه��ذا 
متنوعًة  جم��م��وع��ًة  ن��وف��م��رب،   17
وال�صاملة،  املتكاملة  خدماتها  من 
التعرف  فر�صة  ال����زوار  متنح  كما 
على م��راف��ق امل��رك��ز وال��ت��ع��رف على 
املدينة  يف  �صند  قرية  تقع  فريقه. 
 30،000 م�صاحة  على  امل�صتدامة 
م���رت م��رب��ع يف ق��ل��ب م��دي��ن��ة دبي، 
 500 اإىل  ت�صل  ا�صتيعابية  بطاقة 
ط��ال��ب. وق��د ج��رى االإع����الن عنها 
واإطالقها الأول مرة خالل معر�س 

اإك�صبو اأ�صحاب الهمم 2019.
اأ�صحاب الهمم" اأكرب  "اإك�صبو  ُيعدُّ 

و�صعوبات  احل�����ص��ي��ة(  للمعلومات 
ال���ق���راءة )ا���ص��ط��راب التعلم  ُع�����ص��ر 
الذي يوؤثر يف القدرة على القراءة 
واملحادثة(،  وال��ك��ت��اب��ة  وال��ت��ه��ج��ئ��ة 
وي�صعرون  يعاي�صون  ال��زوار  لتجعل 
النوع  هذا  ترافق  التي  بالتحديات 

من اال�صطرابات .
ومن خالل دوره يف توعية اجلمهور 
مع  الهمم  اأ�صحاب  تعامل  بكيفية 
فاإن  واملعلومات،  اخلارجية  البيئة 
فهم  على  �صيحفزهم  الن�صاط  هذا 

احتياجات ومتطلبات هذه الفئة.
الرئي�س  ح���ب���ي���ب،  �����ص����الح  وق�������ال 
"تعمل  ���ص��ن��د:  ل��ق��ري��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
�صاماًل  تبني نهجاً  �صند على  قرية 
التاأهيل يركز  الإع��ادة  عاملياً  ورائ��داً 
االفرتا�صية،  امل��راف��ق  ت��وف��ر  على 
الواقعية،  احلياة  جت��ارب  وحماكاة 
والتي تعد مقومات مهمة واأ�صا�صية 

يف �صياق عملية دعم متكني االأطفال 
يف القرية من اال�صتعداد لالنتقال 
واالندماج جمدداً يف ن�صيج املجتمع 
االأكرب. هذه املرة، يف معر�س اإك�صبو 
باأ�صلوب  نقدمها  الهمم،  اأ���ص��ح��اب 
ب����اإدراك  ل��ل��زوار  ي�صمح  م��ا  عك�صي، 

وغره  التوحد  ي��زال  وال  املجتمع. 
االأخرى  اال�صطرابات  من  العديد 
ُمن�صفة  ب�������ص���ورة  م��ف��ه��وم��ة  غ���ر 
اأمامنا  ل��ذا  النا�س،  عامة  قبل  من 
به.  القيام  علينا  يتعني  مما  املزيد 
ال�صعادة الأن معر�س  واإننا يف غاية 

وفهم مثل هذه التحديات".
واأ�صاف: "اإن ما نقدمه هنا يتجاوُز 
جم����رد ك���ون���ه ن�����ص��اط حم���اك���اة، اإذ 
ل��ي��ق��دم ر�صالة  ي��ت��ع��دى ه���ذا احل���د 
التعاطف  اأه����م����ي����ة  ح������ول  اأك��������رب 
ال��دم��ج يف  وت��وف��ر فر�س  والتقبل 

معر�س يف منطقة ال�صرق االأو�صط 
م�صتمدة  وه���و  ال��ه��م��م،  الأ���ص��ح��اب 
م��ن روؤي���ة دول���ة االإم����ارات العربية 
�صامل  جمتمع  اإن�����ص��اء  يف  امل��ت��ح��دة 
اأقيم  وم���رتاح���م وم��ت�����ص��ام��ح، وق���د 
ال�����ص��ي��خ اأحمد  ���ص��م��و  حت���ت رع���اي���ة 
هيئة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل  �صعيد  ب��ن 
الرئي�س  امل������دين،  ل���ل���ط���ران  دب����ي 
االأعلى، الرئي�س التنفيذي لطران 

االإمارات واملجموعة.
ملدة  ي�صتمر  ال��ذي  املعر�س  ويهدف 
اإح��داث فرق موؤثر  اأي��ام اإىل  ثالثة 
الهمم من خالل  اأ�صحاب  يف حياة 
الت�صامح  وت���ع���زي���ز  ال���وع���ي  زي������ادة 
م�صّنعي  بني  و�صيجمع  والرتاحم، 
والهيئات  وامل�����وزع�����ني  امل���ن���ت���ج���ات 
الطبية  وامل�������راك�������ز  احل����ك����وم����ي����ة 
فئة  م��ع  تتعامل  ال��ت��ي  والتعليمية 

اأ�صحاب الهمم.

رفع م�ستوى الوعي مبر�ش التوحد وال�سطرابات الأخرى ذات ال�سلة

قرية »�صند« تعر�ض حماكاة لتحديات اأعرا�ض التوحد يف اإك�صبو اأ�صحاب الهمم الدويل

ب�صهادة العامل .. الإمارات توا�صل تعزيز جاذبيتها وجهة مف�صلة للإقامة والعمل 
•• �أبوظبي-و�م:

جاذبية  العامل  دول  اأب��رز  كاأحد  مكانتها   2022 ع��ام  يف  االإم���ارات  ر�صخت 
وا�صتقطاباً للراغبني يف اال�صتقرار والعمل فيها. 

اجل��اري جودة  العام  ال�صادرة خالل  الدولية  التقارير  العديد من  واأب��رزت 
امل��الي��ني ح��ول العامل  ال��ت��ي دف��ع��ت  ال��دول��ة،  ال��ت��ي توفرها  مقومات احل��ي��اة 

لو�صعها كخيار اأول لالإقامة واالنطالق يف حياتهم العملية. 
االإمارات  التي عززت جاذبية دولة  العوامل  التقارير جمموعة من  وعددت 
التحتية  والبنية  واال���ص��ت��ق��رار،  واالأم���ن  االق��ت�����ص��ادي،  النمو  مقدمتها  ويف 
اإىل  اإ�صافة  وكرامته،  الفرد  حلرية  ال�صامنة  القوانني  وطبيعة  املتطورة، 

امل�صتويات العالية من اخلدمات ال�صحية والتعليمية والرتفيهية. 
واحتلت دولة االإمارات املركز ال�صاد�س عاملياً يف قائمة اأف�صل الدول للعي�س 
ح�صب تقرير »اإك�صبات اإن�صايدر 2022« ال�صادر عن موؤ�ص�صة »اإنرتني�صن«، 

باالإ�صافة اإىل اأنها اعتربت بني اأف�صل 10 وجهات لعمل الوافدين. 
واأظهر التقرير الذي بنى نتائجه على ا�صتطالع �صم 12 األف �صخ�س حول 
اإجناز  �صهولة  م��ن  ب�صكل خا�س  �صعداء  االإم����ارات  ال��واف��دي��ن يف  اأن  ال��ع��امل، 
باللغة  للتحدث  احلاجة  دون  العي�س  على  وقدرتهم  احلكومية  املعامالت 

املحلية، وم�صتويات االأمان واال�صتقرار يف الدولة، و�صهولة يف الو�صول اإىل 
جميع اأنواع خدمات الرعاية ال�صحية. 

ووفقا للتقرير احتلت االإمارات املركز اخلام�س على موؤ�صر العمل يف اخلارج، 
واملركز الثالث يف الفئة الفرعية الآفاق التوظيف، حيث ي�صعر نحو اأربعة من 
كل خم�صة وافدين اأن االنتقال اإىل االإمارات العربية املتحدة قد ح�ّصن اآفاق 

حياتهم املهنية. 
واأ�صار التقرير اإىل اأن املقيمني يف االإمارات �صعداء مب�صتوى االأمن الوظيفي 
على  بناًء  عملهم،  مقابل  عادلة  اأج���وراً  يتلقون  اأنهم  وي�صعرون  وال��روات��ب، 

القطاع واملوؤهالت ودورهم الوظيفي . 
املرتبة االأوىل عاملياً  االإم��ارات يف  تاأ�صي�س االأعمال، حلت دولة  وعلى �صعيد 
عن  ال�����ص��ادر  التقرير  بح�صب   ،2022 االأع��م��ال  ل��ري��ادة  العاملي  امل��وؤ���ص��ر  يف 
 Global Entrepreneurship االأع��م��ال  ل��ري��ادة  العاملي  املر�صد 
Monitor )GEM(، متقدمة من املرتبة الرابعة عاملياً يف تقرير العام 
املا�صي، ومتفوقة بذلك على جميع االقت�صادات العاملية امل�صاركة يف التقرير.  
 6.8 اأعلى معدل على الرتتيب العام للموؤ�صر بواقع  وح�صلت الدولة على 
بالدولة  االأع��م��ال  رواد  ا�صتبيانات  يف  عاملياً  االأوىل  املرتبة  يف  وحلت  درج��ة، 
االأف�صل على  باعتبارها اجلهة  االأعمال  لريادة  العاملي  املر�صد  نفذها  التي 

م�صتوى العامل لتاأ�صي�س وبدء االأعمال التجارية والبيئة االأكرث دعماً لريادة 
االأعمال. 

امل�صتثمرين  االأث��ري��اء  بجذب  دول��ة  اأك��رب  االإم����ارات  ت�صبح  اأن  املتوقع  وم��ن 
اأ�صحاب  من  التدفقات  �صايف  خ��الل  من   2022 ع��ام  خ��الل  واملليارديرات 
املاليني يف العامل الذين ينتقلون اإىل الدولة باأرقام قيا�صية. وفًقا لتقرير

Henley Global Citizens، الذي يتتبع الرثوة اخلا�صة واجتاهات 
هجرة االأغنياء واال�صتثمار يف جميع اأنحاء العامل. 

امل�صتثمرين  بني  �صديد  اهتمام  حمط  اأ�صبحت  االإم���ارات  اأن  التقرير  واأك��د 
اأعلى تدفق �صاٍف لالأثرياء على م�صتوى  اأن جتذب  املتوقع  االأثرياء، فمن 
مليون  ميتلكون  )ال��ذي��ن  �صخ�س   4000 ب��زي��ادة   2022 ع��ام  يف  ال��ع��امل 
التدفق  �صايف  مقابل  باملئة   208 قدرها  هائلة  زي��ادة  وه��ي  ف��اأك��رث(  دوالر 

لعام 2019 البالغ 1300 وهي واحد من اأكربها على االإطالق. 
ويف املجال االقت�صادي اأي�صا، ن�صرت وكالة “بلومبرغ” االأمريكية، يف 20 
اأكتوبر املا�صي تقريرا حول اجلذب االقت�صادي الذي وفرته دولة االإمارات 
الأ�صحاب روؤو�س االأموال الذين يق�صدونها ل�صراء العقارات وتاأ�صي�س �صركات 
بيع  م��ع��دالت  الكبر يف  االرت��ف��اع  اإىل  م�صرا  لعملياتهم،  ج��دي��دة  ف��روع  اأو 

العقارات على م�صتوى الدولة منذ بداية عام 2022. 

وعلى �صعيد ال�صباب، جاءت يف املركز االأول عاملياً يف �صبع موؤ�صرات تناف�صية 
يف  عاملياً  االأول  املركز  احتلت  حيث  لل�صباب،  ال��دول��ة  بجذب  ترتبط  عاملية 
موؤ�صر ن�صبة امللتحقني بالتعليم العايل من اخلارج اإىل الدولة، وفقاً ملوؤ�صر 
االبتكار العاملي 2021، ال�صادر عن كلية »اإن�صياد«، كما جاءت االإم��ارات يف 
ملوؤ�صر تناف�صية املواهب  املركز االأول عاملياً يف عدد الطالب الدوليني، وفقاً 

العاملي 2021، ال�صادر عن كلية »اإن�صياد«. 
املاهرة، وفقاً  العمالة  االأول عاملياً يف موؤ�صر توافر  املركز  االإم��ارات  وحققت 
لتقرير املواهب العاملية 2021، ال�صادر عن املعهد الدويل للتنمية االإدارية، 
اإىل  العايل  التعليم  انتقال طلبة  املركز االأول عاملياً يف موؤ�صر  كما جاءت يف 
 ،2022 العاملية  للتناف�صية  ال�صنوي  الكتاب  لتقرير  وفقاً  ال��دول��ة،  داخ��ل 

ال�صادر عن املعهد الدويل للتنمية االإدارية. 
للطالب  ال�صايف  التدفق  موؤ�صر  يف  عاملياً  االأول  املركز  يف  االإم���ارات  وحلت 
عن  ال�صادر   ،2021 الرقمية  للتناف�صية  ال�صنوي  للكتاب  وفقاً  الدوليني، 
املعهد ال��دويل للتنمية االإداري���ة، كما ج��اءت االإم��ارات يف املركز االأول عاملياً 
الدولة  ق��درة  موؤ�صر  هما:  ال�صباب،  بجذب  يرتبطان  اآخ��ري��ن  موؤ�صرين  يف 
على ا�صتقطاب املواهب، وموؤ�صر الت�صامح مع االأجانب، وفقاً لتقرير موؤ�صر 

االزدهار 2021، ال�صادر عن معهد »ليجاتوم«. 

الهلل الأحمر يعزز �صراكته مع عدد من املوؤ�ص�صات ال�صحية يف الدولة
•• �أبوظبي-و�م:

ع�������ززت ه���ي���ئ���ة ال����ه����الل االأح����م����ر 
ع��دد من  �صراكتها مع  االإم��ارات��ي، 
الدولة،  يف  ال�����ص��ح��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
ال��ط��ب��ي��ة ل�صالح  ب��راجم��ه��ا  ل��دع��م 
امل�صتهدفني من خدماتها حمليا. 

ال�صدد  ه����ذا  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ووق���ع���ت 
اتفاقيتي تعاون يف املجال ال�صحي 
مع م�صت�صفى التداوي التخ�ص�صي، 
وم�������ص���ت�������ص���ف���ى ف���ق���ي���ه اجل���ام���ع���ي، 
الرعاية  م�صتوى  حت�صني  ب��ه��دف 

اجلامعي  ف��ق��ي��ه  م�صت�صفى  وم���ن 
الدكتور فاحت حممد غول الرئي�س 

التنفيذي. 
واأك����������د �����ص����ع����ادة را������ص�����د م����ب����ارك 
اأن هذه اخلطوة جت�صد  املن�صوري 
ال�صراكات  تعزيز  يف  الهيئة  روؤي���ة 
احليوية  القطاعات  مع  االإن�صانية 
املحلية كافة، خا�صة  ال�صاحة  على 
ال����ذي يعترب  ال�����ص��ح��ي  امل���ج���ال  يف 
الهيئة  حت��رك��ات  يف  اأول��وي��ة  حاليا 

حمليا وخارجيا. 
واأ�صار املن�صوري اإىل اأن االتفاقيتني 

ت�صملهم  الذين  للمر�صى  الطبية 
وتخفيف  ب����رباجم����ه����ا،  ال���ه���ي���ئ���ة 
بنود  وح��ددت  ال�صحية،  معاناتهم 
واآليات  التن�صيق  اأطر  االتفاقيتني 

التعاون بني الهيئة و�صركائها. 
جانب  م�����ن  االت���ف���اق���ي���ت���ني  وق������ع 
را�صد  ����ص���ع���ادة  االأح����م����ر  ال����ه����الل 
م��ب��ارك امل��ن�����ص��وري ن��ائ��ب االأم���ني 
العام لقطاع ال�صوؤون املحلية، ومن 
التخ�ص�صي  ال���ت���داوي  م�صت�صفى 
نا�صر  اإب����راه����ي����م  م�������روان  ب���دب���ي 
العام،  امل��دي��ر  ن��ا���ص��ر  اآل  اهلل  ع��ب��د 

املوقعة  االأط������راف  رغ��ب��ة  ت��رتج��م 
تخفيف  اأج��ل  م��ن  �صويا  العمل  يف 
اأ�صحاب  م����ن  امل���ر����ص���ى  م���ع���ان���اة 
على  وم�������ص���ان���دت���ه���م  احل������اج������ات، 
جتاوز ظروفهم ال�صحية، وجت�صد 
رغبتها يف تعزيز ال�صالت والتعاون 
املكت�صبات  م���ن  امل���زي���د  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
تخت�صها  التي  لل�صرائح  ال�صحية 
برعايتها  االأح���م���ر  ال��ه��الل  ه��ي��ئ��ة 

والعناية بها . 
مبثل  ت���رح���ب  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  وق������ال 
تهتم  التي  احليوية  املبادرات  هذه 

لل�صرائح  ال�����ص��ح��ي��ة  ب����االأو�����ص����اع 
والفئات ال�صعيفة واالأ�صر املتعففة 
ظروفها  حت�����ص��ني  ع���ل���ى  وت���ع���م���ل 
ال�����ص��ح��ي��ة، واأث����ن����ى ع��ل��ى م���ب���ادرة 
ت�صاهم  اأن��ه��ا  واأك����د  امل�صت�صفيني، 
الكثرين  ت���ط���ل���ع���ات  حت��ق��ي��ق  يف 
يف ال��ع��الج وال�����ص��ف��اء، م�����ص��را اإىل 
اأن ت��واف��ق ال����روؤى واالأه�����داف بني 
توؤهلهم  و�صركائه  االأحمر  الهالل 
ال�صراكات  م����ن  امل����زي����د  الإق����ام����ة 
املجال  يف  والذكية  اال�صرتاتيجية 

ال�صحي. 
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م:

اأط��ل��ق��ت وك���ال���ة اأن���ب���اء االإم�����ارات 
لوكاالت  "الت�صامح  "وام" ميثاق 
حول  االإعالم"  وو�صائل  االأن��ب��اء 
اإىل تعزيز  ي��ه��دف  ال���ذي  ال��ع��امل 
التعاون الدويل والعمل امل�صرتك 
اإعالمي  ���ص��ن��اع��ة حم��ت��وى  ع��ل��ى 
الت�صامح  وق���ي���م  ث��ق��اف��ة  ي��ر���ص��خ 
واحلوار والتعاي�س وتقبل االآخر 

يف املجتمعات. 
وقع على امليثاق الذي مت اطالقه 
خالل فعاليات اليوم الثاين من 
ال��ك��ون��غ��ر���س ال��ع��امل��ي ل���الإع���الم..

مم��ث��ل��و ال���ع�������ص���رات م���ن وك����االت 
واالأجنبية  ال���ع���رب���ي���ة  االأن�����ب�����اء 
وو����ص���ائ���ل االإع������الم م���ن خمتلف 
وا�صعة  ا�صتجابة  يف  ال��ع��امل  دول 
بالرتكيز  وااللتزام  �صويا  للعمل 
الت�صامح  ومبادئ  قيم  ن�صر  على 
والتعاي�س عرب م�صاركة حمتوى 
اإخباري متنوع يدعم هذا التوجه 

ال�صامي. 

و ق������ال �����ص����ع����ادة حم���م���د ج���الل 
اأنباء  وك��ال��ة  ع��ام  مدير  الري�صي 
اللجنة  رئ��ي�����س  "وام"  االإم�����ارات 
للكونغر�س  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ع���ل���ي���ا 
:" متا�صيا  ل��الإع��الم��ي  ال��ع��امل��ي 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  م��ع 
وج��ه��ود دول���ة االإم����ارات الرائدة 
يف تعزيز قيم الت�صامح والتعاي�س 
جاء اإطالق وكالة اأنباء االإمارات 
مليثاق "الت�صامح لوكاالت االأنباء 
االإعالم" لدفع اجلهود  وو�صائل 
تر�صيخ  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��دول��ي��ة 
وال�صالم  الت�صامح  وم��ب��ادئ  قيم 
االإن�صانية  واالأخ�����وة  وال��ت��ع��اي�����س 
جمتمعات  وبناء  الب�صر  بني  بني 
اال�صتقرار  يحقق  مبا  مت�صاحمة 

واالزهار العاملي ". 
اأن االإم�����ارات  ال��ري�����ص��ي  واأ����ص���اف 
ل��ل��ع��امل من���وذج���ا فريدا  ق��دم��ت 
والتعاون  والتعاي�س  الت�صامح  يف 
ال��������������دويل م�������ن اأج�����������ل خ����دم����ة 
را�صخة  قيم  وجميعها  االإن�صانية 
الدولة  م�����ص��رة  ج���وه���ر  ت�����ص��ك��ل 

والتي  واالإن�����ص��ان��ي��ة  احل�����ص��اري��ة 
مع  ع��الق��ات��ه��ا  يف  منها  انطلقت 
ال�صعوب  وم�صاعدة  ال��ع��امل  دول 
الت�صامح  ج��ع��ل  يف  وامل��ج��ت��م��ع��ات 
ما  وه��و  حياة  اأ�صلوب  والتعاي�س 
االإمارات  يف  جلي  ب�صكل  يتج�صد 
اأكرث  اأر���ص��ه��ا  ع��ل��ى  يعي�س  ال��ت��ي 
تناغم  يف  ج��ن�����ص��ي��ة   200 م����ن 
باالأمن  ينعمون  وت�صامح  ووئ���ام 

واالأمان. 
“الت�صامح لوكاالت  ون�س ميثاق 
االإعالم” على  وو���ص��ائ��ل  االأن��ب��اء 

املبادئ وااللتزامات التالية : 
اأه��م��ي��ة اجلهود  -ال��ت��اك��ي��د ع��ل��ى 
الت�صامح  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
وق�������ب�������ول اخ�������ت�������الف االأدي�������������ان 
من  واالآراء  وال��ل��غ��ات  والثقافات 
واملجتمعات  ال�����دول  ب���ن���اء  اأج�����ل 

احلديثة. 
- اأن االإعالم يقوم بدور حموري 
يف ت�صليط ال�صوء على ممار�صات 
الت�صامح ون�صر قيم الت�صامح بني 
املوؤثرة  الو�صيلة  ك��ون��ه  ال�صعوب 

لتعزيز التوا�صل . 
ي�صتحق  ال��ت�����ص��ام��ح  ���ص��ع��ار  اأن   -
�صمان  اأج���ل  م��ن  دوري����ة  متابعة 
الهويات  ب��ني  ال�صلمي  التعاي�س 
واالأديان واالأيدولوجيات واالآراء 
يف دولنا وعرب حدودها..ونعتقد 
م�صار  ل��ت��ع��زي��ز  ي��وؤ���ص�����س  ذل���ك  اأن 
التنمية امل�صتدامة وبناء م�صتقبل 

م�صرق لالإن�صانية. 
ون�صر  ت���ب���ادل  ع��ل��ى  ال���ت���واف���ق   -
ق�ص�س اإخبارية تتعلق بالت�صامح 
وامل�صموع  امل��ط��ب��وع  االإع������الم  يف 

يلهم  وال����رق����م����ي مب����ا  وامل�����رئ�����ي 
لتبني قيم  العامل  االأف���راد ح��ول 
املجتمعات  وت���ع���زي���ز  ال��ت�����ص��ام��ح 

املتناغمة. 
ال���ت���واف���ق ع��ل��ى اع���ت���ب���ار م���ا يلي 
جزءا من املحتوى الذي �صن�صعى 
من�صاتنا  على  ل��ه  ال��رتوي��ج  اإىل 

ومن�صات �صركائنا: 
اأ-ق�������ص�������س ت�������ص���ور مم���ار����ص���ات 

الت�صامح والتعاي�س املختلفة. 
ب-م�������������ص������روع������ات وم�������ب�������ادرات 
الت�صامح  ثقافة  تعزيز  ت�صتهدف 
احلكومية  امل��ئ��ات  تطلقها  ال��ت��ي 

والقطاع اخلا�س. 

ت- ت�صريعات و�صيا�صات ت�صتهدف 
عدم  ومكافحة  الت�صامح  تعزيز 
الت�صامح والتطرف.  ث-ق�ص�س 
الكراهية  مكافحة  جهود  تدعم 
واالإرهاب  والتطرف  والطائفية 
واالإق�صاء والتمييز وال�صوفينية. 
التي  االأولوية للق�ص�س  -اإعطاء 

ال�����ص��ب��اب يف بناء  ت��رك��ز ع��ل��ى دور 
اأجل  م��ن  مت�صاحمة  جمتمعات 

م�صتقبل م�صرق. 
-ه�����ذه االت��ف��اق��ي��ة اإع�����الن يعرب 
وتكون  للتحرك  اال�صتعداد  ع��ن 
القرارات املتخذة يف �صياقها وفقا 

لتقدير كل جهة . 

•• �أبوظبي-و�م:

اأكد معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�س  الت�صامح  وزير  نهيان  اآل 
اأن االإمارات يف ظل القيادة احلكيمة 
ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
"حفظه اهلل" اأ�صبحت وهي جت�صد 
واالأخ���وة  والتعاي�س  الت�صامح  قيم 
دولة  معانيها  اأ�صمى  يف  االإن�صانية 
ف���خ���ورة ب��ق��ي��م��ه��ا وم���ب���ادئ���ه���ا دول���ة 
تقوم  واحل�صاري  الثقايف  االنفتاح 
تنمية  يف  وم���ل���م���و����س  رائ������د  ب������دور 
والعمل  واحل���وار  التعارف  عالقات 

امل�صرتك يف العامل اأجمع.
وقال معاليه - يف الكلمة الرئي�صية 
فعاليات  افتتاح  خ��الل  األقاها  التي 
اليوم الثاين من الكونغر�س العاملي 
الدويل  اليوم  مبنا�صبة  لالإعالمي 
16 نوفمرب  يوافق  الذي  للت�صامح 
“ اأت���ق���دم بعظيم  م��ن ك��ل ع���ام - : 
التحية وفائق ال�صكر واالمتنان اإىل 
راعي الكونغر�س العاملي لالإعالم يف 
دورته االأوىل �صمو ال�صيخ من�صور بن 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد 
ال������وزراء وزي����ر دي�����وان ال��رئ��ا���ص��ة .. 
مقدراً ل�صموه كثراً حر�صه الكبر 
على اأن تكون و�صائل االإعالم قادرة 
يف  املرتقب  دوره���ا  اأداء  على  مت��ام��اً 
مبعارفه  واالرت��ق��اء  االإن�صان  توعية 
و�صلوكه كي يكون مواطناً �صاحلاً يف 
هذا الع�صر كما اأ�صكر ل�صموه كذلك 
والفعاليات  القوي لالأن�صطة  دعمه 
امل��ك��ان��ة املحورية  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  ك��اف��ة 
والرائدة لدولة االإم��ارات يف جميع 

املجاالت وخمتلف امليادين ”.
الثاين  اليوم  افتتاح فعاليات  ح�صر 
 .. لالإعالم  العاملي  الكونغر�س  من 
عبداهلل  بن  رم��زان  الدكتور  �صعادة 
االإع����الم يف  ���ص��وؤون  وزي���ر  النعيمي 

اأحمد  وم���ع���ايل  ال��ب��ح��ري��ن  مم��ل��ك��ة 
جمهورية  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال��ع��ف��ي��ف��ي 
���ص��ي�����ص��ل و�����ص����ع����ادة حم���م���د ج���الل 
اأنباء  ع����ام وك���ال���ة  ال��ري�����ص��ي م��دي��ر 
اللجنة  رئ��ي�����س  "وام"  االإم���������ارات 
العاملي  للكونغر�س  املنظمة  العليا 

لالإعالم.
داود  معايل   .. االفتتاح  ح�صر  كما 
اأوي�س جامع وزير االإعالم والثقافة 
وال�صياحة يف ال�صومال ومعايل هون 
للمعلومات  ال��دول��ة  وزي���رة  مونيكا 
وخدمات البث يف زميبابوي ومعايل 
ج���اي اأح���م���د وزي����ر ال���ع���دل يف جزر 
اإدري�س وزير  القمر ومعايل حممد 
دياجني  وبابكر  اإثيوبيا  يف  االإع��الم 
لتنظيم  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
االت�����ص��ال ال�����ص��م��ع��ي وال��ب�����ص��ري يف 
ال�صنغال.. بجانب عدد من الوزراء 
وال�صقيقة  ال�����ص��دي��ق��ة  ال�����دول  م���ن 

وال�صفراء املعتمدين لدى الدولة.
واأ����ص���اف م��ع��ايل ال�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
دولة  م��ك��ان��ة  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
االإم�����ارات ودوره����ا ال��رائ��د عامليا يف 
واحلوار  والتعاي�س  الت�صامح  جمال 
متخ�ص�صة  وزارة  اإن�صاء  يف  جت�صد 

ل��ل��ت�����ص��ام��ح وال���ت���ع���اي�������س اأت�������ص���رف 
بتمثيلها وهي الوزارة الوحيدة من 
نوعها يف العامل تركز يف عملها على 
ال�صكان  جلميع  والتوعية  التعليم 
مع   ، امل��ث��م��ر  ال��ع��م��ل  اإىل  اإ����ص���اف���ة 
وخا�صة  املجتمع  موؤ�ص�صات  جميع 
وو�صائل  واجل��ام��ع��ات  امل���دار����س  م��ع 
االإعالم واالت�صال يف �صبيل تدعيم 
قيم الت�صامح والتعاي�س يف املجتمع 
الوزارة كذلك على توفر  – تعمل 
لالإ�صهام  اجل��م��ي��ع  اأم�����ام  ال��ف��ر���س 
والعامل  املجتمع  م�صرة  الناجح يف 
اأو  اأو تفرقة  اأو تع�صب  دومنا ت�صدد 

متييز.
واأ�صار معاليه اإىل الدور املهم لوزارة 
ون�صرها  املعارف  اإنتاج  يف  الت�صامح 
حول الت�صامح والتعاي�س باالإ�صافة 
والت�صريعات  القوانني  اق��رتاح  اإىل 
التي  والفعاليات  االأن�صطة  وتنظيم 
واالأخوة  الت�صامح  مفاهيم  جت�صد 
االإن�����ص��ان��ي��ة ع��ل��ى اأر������س ال���واق���ع – 
برنامج  ت��ن��ظ��ي��م  ج���ان���ب  اإىل  ه����ذا 
واإن�صاء  والبحوث  للدرا�صات  طموح 
تقي�س  ال��ت��ي  وامل���وؤ����ص���رات  املقايي�س 
 – الدولة  الت�صامح يف  مدى حتقق 

اإن�صاء  يف  مهم  دور  ك��ذل��ك  ل��ل��وزارة 
ال�صراكات املحلية والعاملية – نحن 
االتفاقيات  كافة  يف  اأ�صا�صي  �صريك 
وامل��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ترتبط 
العنف  ون���ب���ذ  االإن���������ص����ان  ب���ح���ق���وق 
والكراهية وحتقيق ال�صالم والوفاق 
اأ�صر على �صبيل  – وهنا  يف العامل 
املثال اإىل اأن الوزارة قد اأطلقت هذا 
 "  : لتاأ�صي�س  مهمة  م��ب��ادرة  ال��ع��ام 
الذي   " للت�صامح  العاملي  التحالف 
ي�صهم يف ن�صر قيم التعاي�س واملحبة 

وال�صالم يف كل مكان" .
ملا  امل��و���ص��وع��ي��ة  ال��ن��ظ��رة  اإن  وق�����ال 
حت���ق���ق وي��ت��ح��ق��ق يف االإم����������ارات يف 
اأيها  والتعاي�س  الت�صامح  جم���االت 
اإمن���ا ت�صر اإىل  االإخ����وة واالأخ�����وات 
املتمثلة  الوا�صحة  النتائج  عدٍد من 
"اأن االنفتاح على العامل ،  يف االآتي 
واالأخذ مببادئ الت�صامح والتعاي�س 
، هو تعبر اأكيد ، عن الثقة بالنف�س 
، والثقة بالوطن ، واحلر�س القوي 
وعر�س   ، ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة  ع��ل��ى 
العامل  اأم���ام   ، املتميزة  خ�صائ�صها 
ك��ل��ه.. اإ���ص��اف��ة اإىل اأن ذل��ك اأي�����ص��اً ، 
ي��ع��رب ع���ن ق��ن��اع��ت��ن��ا يف االإم�������ارات ، 

يف  اأع�صاء  ه��م   ، جميعاً  الب�صر  ب��اأن 
فيه  يعمل   ، واح��د  اإن�صاين  جمتمع 
اأج�����ل حتقيق  ، م���ن  اجل��م��ي��ع م���ع���اً 
العامل  رب����وع  ، يف  وال���رخ���اء  اخل���ر 
االإن�صاين  واإن مفهوم املجتمع  كافة 
الواحد ، قد تاأكد يف وثيقة اأبوظبي 
لالأخوة االإن�صانية ، التي �صدرت يف 
اأبوظبي ، يف عام 2019 ، وبح�صور 
وف�صيلة  فران�صي�س  البابا  قدا�صة 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ   ، االأك�����رب  االإم������ام 
اأح�����م�����د ال���ط���ي���ب ، ����ص���ي���خ االأزه�������ر 
ال�صريف ، وبدعم قوي من �صاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
باأن االأخوة  اإمياناً من �صموه  وذلك 
لتحقيق  ال��ط��ري��ق  ه��ي  االإن�����ص��ان��ي��ة 
ال��ت��ف��اه��م ، وال���ت���ق���دم ، وال�������ص���الم ، 
العامل  اأنحاء  جميع  يف  واال�صتقرار 
، عن  ، تعبر ق��وي  ، بل هي كذلك 

الثقة واالأمل ، يف امل�صتقبل" .
النتائج  اأن   “  : م��ع��ال��ي��ه  واأ����ص���اف 
اأظهرت اأن جتربة االإم��ارات ، ت�صر 
اإىل اأن جهود تعزيز ثقافة الت�صامح 
والتعاي�س ، اليجب اأن تقت�صر فقط 
يجب  بل  النظرية  املناق�صات  على   ،

اأن تكون جمااًل للم�صروعات العملية 
االجتماعية  ال���ري���ادة  وم���ب���ادرات   ،
واالق��ت�����ص��ادي��ة – اإن��ن��ي اأدع���وك���م يف 
�صبل  ت��در���ص��ون  واأن��ت��م   ، اللقاء  ه��ذا 
العامل  االإع��الم يف  ت�صكيل م�صتقبل 
املرتبطة  االأن�صطة  اأن  اإدراك  اإىل   ،
والعالقات   ، والتعاي�س  بالت�صامح 
اأن  مي��ك��ن   ، وال�����ص��ع��وب  االأمم  ب���ني 
 ، مهمة  اقت�صادية  قيمة  لها  يكون 
وتاأ�صي�س  امل�صروعات،  باإن�صاء  ت�صمح 
على   ، املفيد  واالب��ت��ك��ار   ، ال�صركات 
اأن  اإىل  اإ���ص��اف��ة   .. امل�����ص��ت��وي��ات  ك���ل 
يف  والتعاي�س  الت�صامح  وزارة  اإن�صاء 
االإم����ارات ج��اء ت��اأك��ي��داً على حقيقة 
ثقافة  ن�������ص���ر  اأن  ه����ي   ، وا����ص���ح���ة 
التعارف واحلوار والعمل امل�صرتك، 
والثقافات  احل�صارات  اأ�صحاب  بني 
تلقائية  ب�صفٍة  اليتحقق  اأم��ر  هو   ،
وتنميته  رع���اي���ت���ه  م���ن  الب����د  ب���ل   ،

با�صتمرار”.
االإع�����الم  و���ص��ائ��ل  دور  اإىل  واأ�����ص����ار 
واالت�صال يف تنمية قدرات املجتمعات 
املحلية والعاملية على االأخذ مببادئ 
الت�صامح واالأخوة االإن�صانية .. وقال 
العاملي  الكونغر�س  ه��ذا  يف  :" اإنكم 

لالإعالم ، عليكم واجب وم�صوؤولية 
وامل�صتمعني  ال���ق���راء  م�����ص��اع��دة  يف 
على  ال���ت���ع���رف  يف   ، وامل�������ص���اه���دي���ن 
ثقافات االآخرين ، واالنفتاح عليهم 
، والتعامل معهم ، بحكمٍة واإن�صانية 
، ب��ل واأي�����ص��اً ، يف ب��ن��اء ق��ن��اع��ات��ه��م ، 
والتنوع يف خ�صائ�س  التعددية  باأن 
ال�صكان ، هما م�صدر عزٍم وقوة ، يف 
املجتمعات الب�صرية – عليكم واجب 
وم�صوؤولية ، يف العمل مع اجلميع : 
االأطفال ،و ال�صباب ، واالأ�صر ، ورجال 
الدين ، ورجال االأعمال ، واملدار�س 
املجتمع  وم��وؤ���ص�����ص��ات   ، واجل��ام��ع��ات 
املدين ، كي يقوم اجلميع ، باأدوارهم 
االإن�صاين  امل�صعى  ه��ذا  يف   ، املرتقبة 
وم�صوؤولية  واج��ب  – عليكم  ال��ه��ام 
، ع��ل��ى كافة  ال���واع���ي  ، يف االن��ف��ت��اح 
ال��ت��ج��ارب ال��ن��اف��ع��ة يف ال��ع��امل ، بل 
والتعريف   ، بها  االحتفاء   ، وكذلك 
مبعاملها – عليكم واجب وم�صوؤولية 
التطور  ، على  ال��دائ��م  التعرف  ، يف 
امل�صتمر ، يف اآليات التوا�صل ، واآليات 
الع�صر  ه���ذا  ، يف  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ل��ق��ي 
باملعاير  االل���ت���زام   ، وك���ذل���ك  ب���ل   ،
وال�صفافية   ، وال��دق��ة   ، املو�صوعية 

ال��ك��ام��ل��ة ، وم��ك��اف��ح��ة ال�����ص��ائ��ع��ات ، 
واالأخبار املغلوطة اأو الزائفة".

، واجب  اأي�������ص���اً  " ع��ل��ي��ك��م   : وت���اب���ع 
وم�صوؤولية ، يف اإدراك دور الت�صامح، 
يف ت��ط��وي��ر ع��م��ل و���ص��ائ��ل االإع����الم ، 
اأنف�صهم  االإع���الم���ي���ون  ي��ك��ون  واأن 
 ، فيها  يعملون  ال��ت��ي  وال�����ص��رك��ات   ،
مناذج طيبة ، يف التنوع ، والتعددية 
، والنزاهة ، والتعلم امل�صتمر – كل 
باأن   ، كاملة  قناعة  اإط���ار  يف   ، ذل��ك 
قطاع االإع���الم واالت�����ص��ال ، يف هذا 
الع�صر ، قد اأ�صبح له دور حموري ، 
يف �صياغة حا�صر وم�صتقبل العامل 
، واأن االإع����الم ال�����ص��ادق واالأم����ني ، 
ثقة  ، الكت�صاب  االأكيد  الطريق  هو 
 ، وامل�����ص��اه��دي��ن  وامل�صتمعني  ال��ق��راء 
واالإ�صهام يف ت�صكيل الوعي املجتمعي 

، على نحٍو �صليم" .
وقال معاليه يف ختام كلمته :" اأ�صكر 
اأ���ص��ه��م يف رع���اي���ة وتنظيم  م���ن  ك���ل 
الكونغر�س العاملي لالإعالم ، متمنياً 
اأن  ، واآم����اًل  ن��اج��ح��اً  لكم ، م��وؤمت��راً 
يف   ، ومبادراتكم  مناق�صاتكم  ت�صهم 
اأن تكون و�صائل االإعالم واالت�صال ، 
وكما نرجو لها ، اأداًة فعالة للتعارف 
اجلهل  وم���ك���اف���ح���ة   ، ال��ب�����ص��ر  ب����ني 
ال�صور  م���ن  وال��ت��خ��ل�����س   ، ب���االآخ���ر 
النمطية ال�صالبة عنه – اإنني اأقول 
لكم اليوم ، اإن الفجوات احل�صارية 
 ، وال�صعوب  االأمم  بني   ، والثقافية 
باإمكانها اأن تنتهي ، اإذا ما توافرات 
والعمل  والتعاي�س  احل��وار  قنوات   ،
التالقي  وال��ت��ي حت��ق��ق   ، امل�����ص��رتك 
وال��ت��ع��اون ، ب��ني جميع االأط����راف ، 
على قدم امل�صاواة ، وك�صركاء كاملني 
، مع بع�صهم البع�س – اأقول لكم ، 
اإن و�صائل االإعالم ، هي قنوات مهمة 
، ت�صهم يف حتقيق م�صتقبٍل للب�صر ، 
يت�صم بال�صالم والوفاق ، واالحرتام 

املتبادل ، بني اجلميع" .

خالل الكونغر�ش العاملي لالإعالم

نهيان بن مبارك: الإمارات بقيادة رئي�ض الدولة تقود اجلهود العاملية لتعزيز الت�صامح والعمل امل�صرتك

•• دبي -و�م:

اأ�صدرت "جمموعة بريد االإمارات"، بالتعاون مع جائزة حمدان بن حممد بن 
را�صد اآل مكتوم الدولية للت�صوير ال�صوئي، طابعاً تذكارياً فوتوغرافياً، احتفاًء 

بالذكرى العا�صرة لتاأ�صي�س اجلائزة.
ويحمل الطابع التذكاري ثالث �صور م�صيئة تعك�س ال�صغف الب�صري االإبداعي 
امل��ت��وارث لثالثة اأج��ي��ال م��ن ق��ادة اإم���ارة دب��ي واأع��م��دة ال��ري��ادة ال�صاملة لدولة 
االإمارات العربية املتحدة، وهم ال�صيخ را�صد بن �صعيد اآل مكتوم، طيب اهلل ثراه؛ 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  و �صاحب 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد 

اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي موؤ�ص�س وراعي اجلائزة.

 “ االإم���ارات:  بريد  التنفيذي ملجموعة  الرئي�س  االأ���ص��رم،  وق��ال عبداهلل حممد 
ي�صرنا اأن ُنطلق االإ�صدار الربيدي التذكاري اجلديد مبنا�صبة مرور عقٍد على 
تاأ�صي�س جائزة حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم الدولية للت�صوير ال�صوئي، 
املتميزين يف  امل�صهودة يف حتفيز وت�صجيع  واإ�صهاماتها  واالحتفاء بدور اجلائزة 
الوطنية  الت�صوير  مواهب  جتمع  من�صٍة  وتوفر  الب�صرية،  الفنون  جم��االت 

والعاملية ”.
واأ�صاف البادرة تاأتي يف اإطار روؤية جمموعة بريد االإمارات لت�صليط ال�صوء على 
مكانة ودور اإمارة دبي ودولة االإم��ارات كبيئاٍت حا�صنة لالإبداع والتميز الفني، 

وت�صجيع تالقي احل�صارات والثقافات، وحتفيز االبتكار يف �صتى املجاالت.
من جهته اأعرب علي خليفة بن ثالث، االأمني العام جلائزة حمدان بن حممد 
بن را�صد اآل مكتوم الدولية للت�صوير ال�صوئي، عن تقديره لهذه املبادرة، حيث 

االإ�صدار الربيدي ياأتي احتفاًء بع�صر �صنواٍت من متيز اجلائزة وتفردها من حيث 
ح�صورها واأهميتها، وتنوع حماورها وات�صاع نطاق انت�صارها، ودورها املتنامي يف 
االحتفاء باالإبداع وق�ص�س النجاح يف فنون الت�صوير، موؤكداً اأن اجلائزة توا�صل 

عك�س �صغف دبي بالريادة واالإبداع، ا�صتلهاماً من روؤية القيادة الر�صيدة.
ُيذكر اأن �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
املجل�س التنفيذي، اأ�ص�س اجلائزة يف العام 2011. وكرمت اجلائزة منذ تاأ�صي�صها 
خُمتلف  من  الت�صوير  فنون  يف  وال�صغوفني  واملحرتفني  املبدعني  من  العديد 
اأنحاء العامل، وذلك خالل ع�صرة موا�صم احتفت خاللها اجلائزة بر�صائل وقيم 
اإن�صانية وحماور متنوعة، بدًء من "حب االأر�س" يف مو�صم )2012-2011( 
اجلائزة  واع��ت��م��دت   ."2021-2020" مو�صم  يف  "االن�صانية"  اإىل  و���ص��واًل 

الع�صر. احلادي  مو�صمها  يف  لها  رئي�صياً  "الطبيعة" حموراً 

جمموعة بريد الإمارات ت�صدر طابعًا بريديًا للحتفاء بالذكرى ال�10 لتاأ�صي�ض جائزة حمدان بن حممد الدولية للت�صوير ال�صوئي

الكونغر�ض العاملي للإعلم: )وام( تطلق ميثاق الت�صامح لوكالت الأنباء وو�صائل الإعلم حول العامل 

•• �أبوظبي- و�م: 

امل��ّري، نائب  قالت �صعادة منى غامن 
امل��ن��ت��دب ملجل�س  ال��رئ��ي�����س وال��ع�����ص��و 
للمكتب  العام  املدير  ل��الإع��الم،  دب��ي 
اأن �صعب  دب���ي،  االإع���الم���ي حل��ك��وم��ة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم���������ارات  دول�����ة 
وقيادة  م�صتقبلية،  بحكومة  يحظى 
تاأ�صي�س  منذ  امل�صتقبل؛  ت�صت�صرف 
اأن  اإىل  ال��ي��وم، الفتة  واإىل  االإم����ارات 
كل املبادرات يف كل القطاعات ومنها 
علي  ت��اأث��ر  ولها  ا�صتباقية  االإع���الم 
االأجيال  اإىل  وميتد  احل��ايل  ال��وق��ت 

القادمة.
ح����وار  - يف  ����ص���ع���ادت���ه���ا  واأو�����ص����ح����ت 
)وام(  االإم���ارات  اأنباء  لوكالة  خا�س 
فعاليات  يف  م�صاركتها  هام�س  على 
ال���ك���ون���غ���ر����س ال���ع���امل���ي ل����الإع����الم يف 
العاملي  ال��ك��ون��غ��ر���س  اأن   - اأب��وظ��ب��ي 
توؤكد  ناجحة  ُي��ع��د خ��ط��وة  ل��الإع��الم 
االإم���ارات،  التكامل داخ��ل دول��ة  على 
جديدة  ����ص���راك���ات  ل���ب���ن���اء  وم��ن�����ص��ة 
وتقريب وجهات النظر بني االعالم 
العربي والعاملي، مثنية على التنظيم 
وال���ت���ن���وع ال����رثي ل��ل��ق��ط��اع م���ن دعم 
ال�صغرة  وال�������ص���رك���ات  اال���ص��ت��ث��م��ار 

واملتو�صطة العاملة يف املجال ، بجانب 
عالوة  وال��درا���ص��ات،  البحوث  تقدمي 
املتنوعة  ال��ن��ق��ا���ص��ي��ة  اجل��ل�����ص��ات  ع��ل��ى 
االإقليمي  االع�������الم  ت��ن��اق�����س  ال���ت���ي 
واالت�����ص��ال احل��ك��وم��ي، و����ص���واًل اإىل 

خمترب االبتكار.
االإع���الم���ي  ال���ق���ط���اع  اأن  واأ����ص���اف���ت 
الرئي�صية  امل��ح��رك��ات  اأه���م  اأح���د  يعد 
الدولة  وروؤي����ة  ا�صرتاتيجية  �صمن 
االقت�صادية والتنموية، والتي تواكب 
ال�صريعة عن  التنموية  تلك احلركة 
بالقطاع  ال�����ص��اب��ة  ال��ك��ف��اءات  ط��ري��ق 
ومواهب اإعالمية مبدعة ، الفتة اإىل 

توفر اأ�صكال الدعم كافة من تدريب 
وبنية حتتية وو�صائل تعليمية، عالوة 
على  ال�صباب  لتحفيز  م��ب��ادرات  على 

تقدمي حمتوى جيد واإبداعي.
واأك������دت، اأن وك��ال��ة اأن���ب���اء االإم�����ارات 
ب��ن��اء وف��ع��ال طوال  اإي��ج��اب��ي  لها دور 
م�صرتها االإعالمية كعادتها، واليوم 
متيزت ب�صكل يفوق التوقعات، و�صيء 
وكاإماراتيني،  كاإعالميني  به  نفخر 
العاملي  ال��ك��ون��غ��ر���س  اأن  اإىل  الف��ت��ة 
مميزة  ف���ر����ص���ة  ُي�������ص���ك���ل  ل�����الإع�����الم 
ل��ت��ح��ف��ي��ز ال�������ص���ب���اب ل����الط����الع على 

املن�صات املختلفة.

العربي  االإع������الم  اأن  اإىل  واأ�����ص����ارت 
ي����واج����ه ال���ك���ث���ر م����ن ال���ت���ح���دي���ات ، 
والتكامل  ال��ت�����ص��ام��ن  اإىل  وي��ح��ت��اج 
امل�صتقبل  ت�صت�صرف  وا�صحة  ب�صورة 
، موؤكدة اأن حكومة االإمارات اأوجدت 
اللبنة الإيجاد كوادر اإماراتية وعربية 
امل��ه��م واحليوي  ال��ق��ط��اع  ت��ق��ود ه���ذا 
ت��ق��دم كل  ، ك��م��ا اأن االإم�����ارات دائ��م��اً 
العربي  االإعالمي  القطاع  الدعم يف 
ولي�س املحلي فقط من خالل الدعم 

التكنولوجي والتحول الرقمي .
للمكتب  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر  وذك����������رت 
اأن دولة   ، دب���ي  االإع���الم���ي حل��ك��وم��ة 

لن�صر  اأ���ص��ب��ح��ت من���وذج���اً  االإم������ارات 
املعرفة وت��ب��ادل اخل��ربات وه��و �صيء 

العربية  املنطقة  م�صتوى  على  مهم 
اأن  ح��ي��ث  ال���ع���امل،  دول  اإىل  ومي��ت��د 

واالزدهار  التقدم  اإىل  ت�صعى  الدولة 
دوماً �صمن ال�صباق العاملي.

منى املري: الكونغر�ض العاملي للإعلم من�صة خلقة للمواهب الإعلمية وفر�صة لتلقي الأفكار العربية والعاملية

امل���دع���و/ غ��ي��ث با�صم  ف��ق��د 
االردن     ، حم��م��ود ح��م��ورى 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)381193P(  رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 
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تنازل/بيع

اإعـالن بالن�شـر
البيع  يف  يرغب  اجلن�صية:باك�صتان  عبدالرحمن-  عبدالرحمن  و�صيم  ال�صيد/  ب�اأن:  للجميع  معلوماً  ليكن 
 - ال�صام�صي  املليحي  على  حممد  ال�صيد/خليفه  اإىل  وذلك   )%50( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل 
التنمي�ة  دائرة  من  ال�صادرة  التو�صيل(  خل�دمات  ال�ص�بع  )النج�وم  امل�صماه  الرخ�ص�ة  يف  اجلن�صية:االإمارات، 
االإقت�صادي�ة بال�صارقة برخ�صة رقم )768663( كما اأن قي�صر عبا�س حممد �صلطان ، باك�صتاين اجلن�صية 
على  حممد  ال�صيد/خليفه  اإىل  50% وذلك  البالغه  ح�صته  كامل  1% من  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
ال�صادرة  التو�صيل(  ال�ص�بع خل�دمات  امل�صماه )النج�وم  ال�صام�صي - اجلن�صية: االإمارات، يف الرخ�صة  املليحي 

من دائرة التنمي�ة االإقت�صادي�ة بال�صارقة برخ�صة رقم)768663(
تعديالت اأخرى: تغير ال�صكل القانوين للرخ�صة من )وكيل خدمات( اإىل )فرع ل�صركة حملية(، 

تو�صيل  خلدمات  رايدرز  )فا�صت  اإىل  التو�صيل(  خلدمات  ال�صبع  )النجوم  للرخ�صة  التجاري  اال�صم  تغير 
الطلبات �س ذ م م فرع ال�صارقة – فرع 2(،

الكاتب  �صان  يف   2013 ل�صنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 

من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية   .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 70555
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3470/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ : الزام املنفذ �صدها باداء قيمة ال�صيكات املرجتعة باجمايل قيمة )1.152.225.55( 
درهم مليون ومائة واثنان وخم�صون الف ومائاتان وخم�صة وع�صرون درهم وخم�صة وخم�صون فل�س .

طالب التنفيذ : �صركة اخلليج لل�صحب ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة دبي - جبل علي ال�صناعية - دبي

املطلوب اإعالنه : 1- راجي�س كومار كري�صنا - �صفته: منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1.165.295.55( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021
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•• �أبوظبي-و�م:

ي�����ص��ارك م���رك���ز ج���ام���ع ال�����ص��ي��خ زاي���د 
الكبر يف فعاليات الدورة االأوىل من 
لالإعالم،  العاملي  الكونغر�س  موؤمتر 
املقامة برعاية كرمية من �صمو ال�صيخ 
من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
ال��وزراء وزير دي��وان الرئا�صة  جمل�س 
الفرتة  خ��الل  اأب��وظ��ب��ي  العا�صمة  يف 
احلايل،  نوفمرب   17 حتى   15 م��ن 
"اأدنيك"  جم��م��وع��ة  ب��ني  ب��ال�����ص��راك��ة 

ووكالة اأنباء االإمارات "وام". 
داأبه  اإط���ار  يف  امل��رك��ز  م�صاركة  وت��اأت��ي 
للمركز  الفاعل  احل�صور  تعزيز  على 
رفد  يف  ودوره  االإعالمية،  املحافل  يف 
ال��ن�����ص��اط ال��ث��ق��ايف يف االإم������ارة ودول���ة 
االإم�����ارات، واإط���الع ال��ع��امل على اأحد 
ور�صالتها  ال��ث��ق��اف��ي��ة  م��ع��امل��ه��ا  اأك�����رب 
ال��داع��ي��ة ل��ل�����ص��الم؛ م��ن خ���الل اإب����راز 
اجل��ام��ع وم��ا ان��ف��رد ب��ه ع��ن غ��ره من 
واإطالعهم  ال���ع���امل،  يف  ال��ع��ب��ادة  دور 
احل�صارية  ر����ص���ال���ت���ه  ع���ل���ى  ك����ذل����ك 
واملنبثقة  ال��ث��ق��ايف  ل��ل��ت��ق��ارب  ال��داع��ي��ة 
ال�صيخ  له  املغفور  موؤ�ص�صه  روؤي��ة  من 
زايد بن �صلطان اآل نهيان - طيب اهلل 
ثراه -، ونهج القيادة الر�صيدة يف مد 
وتعزيز  احل�صاري،  التوا�صل  ج�صور 
عاملًيا،  ثقافًيا  مق�صًدا  كونه  مكانته 
ومعلًما يربز ثراء العمارة االإ�صالمية 
وما انفردت به من تنوع و�صمول، كما 
اّطالعهم  امل��رك��ز  م�صاركة  ت�صتهدف 

على اأف�صل املمار�صات وتبادل اخلربات 
مع اجلهات امل�صاركة؛ حيث ت�صت�صيف 
ف��ع��ال��ي��ات امل����وؤمت����ر اأك�����رث م���ن 193 
االإعالم  قطاع  يف  متخ�ص�صة  �صركة 

و450 جهة اإعالمية عاملية. 
ر�صالة  على  احل�����ص��ور  امل��رك��ز  ويطلع 
اجلامع احل�صارية وما يزخر به من 
ج��م��ال��ي��ات ال��ع��م��ارة االإ���ص��الم��ي��ة، من 
خ���الل ع��ر���س جم�����ص��م اجل���ام���ع، كما 
احلركة  رف���د  يف  دوره  ع��ل��ى  يطلعهم 
ع��دد من  م��ن خ��الل عر�س  الثقافية 
و���ص��ا���ص��ة تعر�س  امل���رك���ز،  اإ�����ص����دارات 
ن�صرها  ال���ت���ي  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�����ص��ال���ص��ل 

ومن�صات  االإع��الم  و�صائل  عرب  املركز 
تتمحور  والتي  االجتماعي،  التوا�صل 
االإ�صالمية  الثقافة  حول  موا�صيعها 
وعلومها وفنونها، والتي تربز بدورها 
و�صائل  ت���وظ���ي���ف  يف  امل����رك����ز  ن�������ص���اط 
ر�صالته  ل��ت��ع��زي��ز  امل��خ��ت��ل��ف��ة  االإع������الم 
ودوره يف ن�صر الوعي وغر�س املفاهيم 
مبختلف  املجتمع  يف  النبيلة  والقيم 
فئاته، كما تر�صخ مكانته على خريطة 

ال�صياحة العاملية. 
الثقافية  اجل���والت  اأخ�صائيو  وي��ق��دم 
اجلناح  يعر�صه  ملا  �صرحا  املركز  لدى 
ل�����ص��ي��وف امل����وؤمت����ر وامل�������ص���ارك���ني من 

خمتلف دول العامل، كما يطلعهم على 
ع��دد م��ن اإ���ص��دارات امل��رك��ز وم��ا ت�صم 
مكتبته املتخ�ص�صة من حمتوى ثري 
احل�صارة  ع��ل��وم  يف  متخ�ص�س  وق��ي��م 
ذلك  جانب  اإىل  وفنونها،  االإ�صالمية 
ف��ق��د اأه����دى امل��رك��ز زوار اجل��ن��اح من 
خمتلف الثقافات دعوة خا�صة لزيارة 
ج��ام��ع ال�����ص��ي��خ زاي���د ال��ك��ب��ر وخو�س 
من  جمموعة  م��ع  ا�صتثنائية  جتربة 
ترثي  ال��ت��ي  والت�صهيالت  اخل��دم��ات 
مع  للجامع  زيارتهم  خالل  جتاربهم 

اأهلهم واأ�صدقائهم. 
ي�صار اإىل اأن مركز جامع ال�صيخ زايد 
الكونغر�س  جلنة  م��ع  ت��ع��اون  الكبر 
الوفود  ال�صت�صافة  لالإعالم؛  العاملي 
برنامج  �صمن  الفعاليات  يف  امل�صاركة 
خ��ا���س وم��ت��ك��ام��ل يف رح���اب اجلامع، 
ر�صالة  ع���ل���ى  ك���ث���ب  ع����ن  الط���الع���ه���م 
اإب��راز اجلامع  اجلامع وروؤيته، بهدف 
اإليه  و�صل  مبا  يليق  ال��ذي  بامل�صتوى 
احل�صارية  ر�صالته  واإب��راز  مكانة  من 
من�صات  على  عاملًيا  موؤ�ص�صه،  وروؤي���ة 
خمتلف  يف  باأنواعها  االإع���الم  و�صائل 

اأنحاء العامل. 
خا�صة  مكانة  حقق  اجلامع  اأن  يذكر 
العاملية،  ال�����ص��ي��اح��ة  خ���ري���ط���ة  ع���ل���ى 
تتج�صد يف اإقبال املاليني على زيارته 
�صنوًيا من خمتلف اأنحاء العامل، داأب 
اإث��راء جتربتهم مبا يقدم  املركز على 
من خدمات متكاملة ومتنوعة يعمل 

على تطويرها ب�صورة م�صتمرة. 

•• �أبوظبي- و�م:

اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن عبد 
وزير  ال��ف��ال���ص��ي  ب��ال��ه��ول  حميد  اهلل 
دولة  تنظيم  اأن  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة 
االإمارات للكونغر�س العاملي لالإعالم 
بن  ال�صيخ من�صور  �صمو  رعاية  حتت 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
ال���وزراء وزي��ر دي��وان الرئا�صة خالل 
نوفمرب   17 اإىل   15 م���ن  ال���ف���رتة 
اجل���������اري، ي����اأت����ي جت�������ص���ي���داً ل���روؤي���ة 
العاملية  ال���ري���ادة  حتقيق  يف  ال���دول���ة 
مب��خ��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات، ال���ص��ي��م��ا اأن 
ي��ع��د م��ن القطاعات  االإع����الم  ق��ط��اع 
بالفر�س  ت����زخ����ر  ال����ت����ي  ال������واع������دة 
امل�صتقبل،  واأج���ي���ال  ال��وط��ن  ل�����ص��ب��اب 
م��ه��م��ة لتحقيق  رك���ي���زة  ي�����ص��ك��ل  ك��م��ا 
وقال  وامل�صتدامة.  ال�صاملة  التنمية 

خا�صة  ت�����ص��ري��ح��ات  يف   - م��ع��ال��ي��ه 
اإن  "وام" -  اأن��ب��اء االإم�����ارات  ل��وك��ال��ة 
من�صة  ل��الإع��الم  العاملي  الكونغر�س 
دور  ب��ارزة تعزز من  علمية ومعرفية 
ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة ال�����ص��اب��ة يف قطاع 

الفر�صة  بالدولة ومتنحهم  االإع��الم 
مل�صتقبل  ا�صت�صرافية  روؤي����ة  ل��ب��ل��ورة 
ال�صيما  املختلفة،  وم��ه��ارات��ه  القطاع 
اأن دولة االإم��ارات منارة عاملية رائدة 
االأح���داث  اأب���رز  وا�صت�صافة  لتنظيم 
العاملي  احل��دث  هذا  وي�صهم  العاملية، 
دولية  ك��وج��ه��ة  ري���ادت���ه���ا  ت��ع��زي��ز  يف 
واملخت�صني  اخل�����رباء  جت��م��ع  ب�����ارزة 
العامليني ال�صت�صراف م�صتقبل العمل 
مب��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات. واأ�����ص����اف اأن 
لتمكني  ال��ع��امل��ي  "الربنامج  اإط����الق 
االإعالميني ال�صباب" �صمن فعاليات 
الدور  اأهمية  على  يوؤكد  الكونغر�س 
الذي ي�صطلع به االإعالميني ال�صباب 
وم�صتدام  مزدهر  م�صتقبل  �صناع  يف 
لقطاع االإعالم يف الدولة، م�صرا اإىل 
اأن دول��ة االإم���ارات جنحت يف تطوير 
وتتطلع  م��ت��م��ي��ز  اإع�����الم�����ي  ق����ط����اع 

ال�صعيدين  على  ري��ادت��ه  تعزيز  اإىل 
الكوادر  وت��ع��د   ، وال��ع��امل��ي  االإق��ل��ي��م��ي 
اأ�صا�صية  رك���ي���زة  ال�����ص��اب��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذا ال���ه���دف. واأ�����ص����ار اإىل 
وما  ل��الإع��الم  العاملي  الكونغر�س  اأن 
يت�صمنه من فعاليات متنوعة وثرية 
للطلبة  مهمة  معرفية  من�صة  يوفر 
اأجل  اأو اجلامعات من  املدار�س  �صواء 
التعرف م�صتقبل هذا القطاع الواعد 
والفر�س املتاحة به والتي تتواكب مع 
احتياجات وظائف امل�صتقبل. واأو�صح 
بات  اليوم  االإع���الم  قطاع  اأن  معاليه 
ن�صهده  مب��ا  مبا�صر  ب�صكل  مرتبطا 
ورقمي  تكنولوجي  وتقدم  تطور  من 
يف املجاالت كافة وتو�صع يف ا�صتخدام 
وهو  اال�صطناعي  ال��ذك��اء  تطبيقات 
امل�صتقبل  اأج��ي��ال  �صغف  م��ن  يعزز  م��ا 

لاللتحاق بهذا القطاع الواعد.

•• �أبوظبي-و�م:

حت���ت رع���اي���ة ك��رمي��ة م���ن ح���رم �صمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ح���م���دان  ال�����ص��ي��خ 
الظفرة،  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل 
حمدان  ب��ن��ت  �صم�صة  ال�صيخة  ���ص��م��و 
مع  وبالتعاون  نهيان،  اآل  حممد  ب��ن 
والفنون،  للثقافة  اأبوظبي  جمموعة 
اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة  ع��ر���ص��ت 
بالن�صخة  ال���ف���ائ���ز  ال���ف���ن���ي  امل��ج�����ص��م 
وجان  كري�صتو  ج��ائ��زة  م��ن  ال��ع��ا���ص��رة 
كلود 2022 للمرة االأوىل يف معر�س 
الفني  املج�صم  ويحمل  اأبوظبي.   فن 
ا�صم "الن�صيج احل�صري " وهو عبارة 
عن �صل�صلة من اأربع منحوتات ت�صابه 
تتداخل مع  التي  من اخليوط  قطعاً 
بع�صها وتت�صابك مع االأر�س لتحويل 
الفني  بالعمل  املحيطة  املادية  البيئة 
اإىل قطعة من القما�س تربط اأجزاءه 
ت�صميم  ومت  واح������د.   ن�����ص��ي��ج  ���ص��م��ن 
املج�صم من قبل طالب ال�صنة الثانية 
يف ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي، وهم 
املزروعي،  رو�صة  االإماراتية  املواطنة 
وجرالد جي�صون كروز من الفلبني، 
وجنيفر ت�صاي من تايوان.  ومت ك�صف 
بح�صور  ال��ف��ن��ي  املج�صم  ع��ن  ال��ن��ق��اب 
الكعبي  حم���م���د  ب���ن���ت  ن������ورة  م���ع���ايل 
وزيرة الثقافة وال�صباب، ومعايل رميا 
الفرن�صية؛  الثقافة  وزيرة  عبداملالك 
وم�����ع�����ايل حم����م����د خ���ل���ي���ف���ة امل����ب����ارك 
رئ��ي�����س دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة - 
اأب���وظ���ب���ي؛ و���ص��ع��ادة ب��ات��ري��ك م���ودي، 
���ص��ف��ر امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة ل����دى دول���ة 
االإمارات؛ و�صعادة اإينيغو دي باال�صيو، 
���ص��ف��ر مم��ل��ك��ة اإ���ص��ب��ان��ي��ا ل����دى دول���ة 
ه���دى اخلمي�س  و���ص��ع��ادة  االإم�������ارات؛ 
اأبوظبي؛  م��ه��رج��ان  م��وؤ���ص�����س  ك���ان���و، 
وم��اري��ي��ت وي�����ص��رتم��ان، ن��ائ��ب رئي�س 

واإميلي  اأب��وظ��ب��ي؛  ن��ي��وي��ورك  جامعة 
كري�صتو  ج���ائ���زة  م���دي���رة  دوه����رت����ي، 
يافا�صيف،  وف��الدمي��ر  ك��ل��ود؛  وج���ان 
وابن  كري�صتو  ج��ائ��زة  عمليات  مدير 
املدير  ع����ب����دو،  ع�����ون  وري����ت����ا  اأخ����ي����ه؛ 
دائرة  يف  ال��ث��ق��اف��ة  ل��ق��ط��اع  التنفيذي 
اأبوظبي؛ ودياال   - الثقافة وال�صياحة 
اأبوظبي؛  فن  معر�س  مدير  ن�صيبة، 
التنفيذية  امل���دي���رة  األ��ي�����ص��ون،  وم��اي��ا 
القّيمني  ورئ���ي�������ص���ة  ال����ف����ن  ل���������رواق 
الفنيني يف جامعة نيويورك اأبوظبي، 
الفائزين  ال��ف��ن��ان��ني  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
����ص���ع���ادة هدى  وق����ال����ت    . وغ����ره����م 
جمموعة  موؤ�ص�س  اخلمي�س،  اإبراهيم 
" متّثل  وال��ف��ن��ون:  للثقافة  اأب��وظ��ب��ي 
اإحدى  ك��ل��ود  وج���ان  كري�صتو  ج��ائ��زة 
لدى  االإب���داع  روؤيتنا يف حتفيز  ركائز 
وااللتزام  فيهم،  واال�صتثمار  ال�صباب 
ب���رع���اي���ة االب���ت���ك���ار وت��ن��م��ي��ة امل���ه���ارات 
املجتمع  اأف���راد  ل��دى  ال��واع��دة  الفنية 
يعر�س عمل  اأن  وي�صعدنا  االإم��ارات��ي، 
ري" الفائز باجلائزة  احَل�صَ "الن�صيج 
اأب��وظ��ب��ي، ملا  ل��ه��ذا ال���ع���ام، �صمن ف��ن 
احتفالية  م���ن  امل��ع��ر���س  ه����ذا  مي��ث��ل��ه 
مكانة  ت��وؤّك��د  للفنون  �صنوية  ع��امل��ي��ة 

وحا�صنًة  للثقافة  عا�صمًة  اأب��وظ��ب��ي 
 "  : ���ص��ع��ادت��ه��ا  اأ����ص���اف���ت  لالإبداع".  
ي�صرنا اأن نقّدم هذا العمل اال�صتثنائي 
واأن  العا�صرة،  دورتها  يف  اجلائزة  من 
مب�صروع  اأبوظبي  فن  جمهور  نعّرف 
نيويورك  جامعة  لطلبة  طموح  فني 
املزروعي،  رو�صة  الفائزين:  اأبوظبي 
ج��ي�����ص��ون ك�����روز وج��ن��ي��ف��ر ت�����ص��اي، يف 
املجتمعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ���ص��راك��ت��ن��ا  اإط����ار 
التعليميني  ���ص��رك��ائ��ن��ا  م��ع  امل�����ص��ت��م��رة 
عرب االإم��ارات ال�صبع".  وتعليقاً على 
األي�صون،  م��اي��ا  ق��ال��ت  امل��و���ص��وع،  ه���ذا 
الفن  ل��������رواق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  امل�����دي�����رة 
جامعة  يف  الفنيني  القّيمني  ورئي�صة 
نيويورك اأبوظبي: “يتطلب اإنتاج اأي 
العاملني عليه  ناجح متُتع  عمل فني 
ب���االإب���داع واالإل���ه���ام واحل���د����س وح�س 
ال�صمات  ه��ذه  �صهدنا  ول��ق��د  امل���ب���ادرة، 
الفنانني  اأع��م��ال  يف  ال�صنني  م��ر  على 
ونتعاون  نوجههم  كنا  الذين  ال�صباب 
معهم ” .  واأ�صافت " نحن فخورون 
اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة  ب��ط��الب 
عن  املرموقة  اجل��ائ��زة  بهذه  لفوزهم 
هذا العمل الفني الذي يج�صد مفهوم 
واالحتفال  معانيه،  بكافة  ال��رتاب��ط 

بهذا الرتابط هو جزء كبر من قرار 
الك�صف عن العمل الفني مع زمالئنا 
يف فن اأبوظبي. ويعك�س التقدير الذي 
املبدعون،  الفنانون  ه��وؤالء  عليه  ح��از 
التزامنا بتعزيز النظام البيئي الفني 
احل��ي��وي يف دول��ة االإم����ارات وت�صجيع 

املواهب الفنية ال�صابة ودعمها". 
اإم��ي��ل��ي دوهرتي،  م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت 
 : كلود  وج��ان  كري�صتو  جائزة  مديرة 
اأعمااًل  كلود  وجان  كري�صتو  ابتكر   "
فنية مميزة �صاهمت يف تغير مفهوم 
العامل.  اأن��ح��اء  ال��ع��ام يف جميع  ال��ف��ن 
حظي  االأوىل،  ول��ل��م��رة  ال���ع���ام،  ه����ذا 
بفر�صة  ال��ف��ائ��زون  ال�صباب  الفنانون 
اأحد  اأع��م��ال��ه��م يف  ع��ن  للك�صف  ن���ادرة 
املنطقة،  يف  ال��رائ��دة  الفنية  املعار�س 
اإماراتيني  ف��ن��ان��ني  روؤي�����ة  وي�����ص��ع��دن��ا 
الفنية،  اأعمالهم  يعر�صون  طموحني 
لكري�صتو  الفني  االإرث  تعك�س  ال��ت��ي 
وجان كلود، على �صكان دولة االإمارات 
املج�صم  ت�صميم  وقد مت  وخارجها".  
على  امل�صاهد  ي��ح��ّث  نحو  على  الفني 
ال��ت��ف��اع��ل م��ع��ه ب���ه���دف ت���ق���دمي عمل 
ف��ن��ي ي��ن��ب�����س ب��احل��ي��وي��ة واالإل����ه����ام. 
وبعد عر�صه يف فن اأبوظبي، �صينتقل 
اإىل  احل�صري"  "الن�صيج  جم�����ص��م 
تليها  اأب���وظ���ب���ي،  ن���ي���وي���ورك  ج��ام��ع��ة 
حديقة اأم االإمارات يف اأبوظبي.  وُتقام 
جائزة كري�صتو وجان كلود �صنوياً منذ 
الفن  رواق  بالتعاون مع   2013 عام 
وتعد  اأب��وظ��ب��ي،  ن��ي��وي��ورك  يف جامعة 
يف  للفنانني  ان��ط��الق  من�صة  مبثابة 
ت�صجع  ال��ت��ي  االإم�����ارات  اأن��ح��اء  جميع 
وتقدم  اجل����دي����دة  ال��ف��ن��ي��ة  االأع����م����ال 
املهنية  احل��ي��اة  ع��ن  ن��ظ��رة  للفائزين 
املعر�س.  اإىل  التكليف  من  كفنانني، 
الربنامج مفتوح للطالب املقيمني يف 

دولة االإمارات واخلريجني اجلدد. 

•• �أبوظبي -و�م: 

�صفر  غ��و  ييمينغ  ت�صانغ  �صعادة  زار 
ج��م��ه��وري��ة ال�����ص��ني ال�����ص��ع��ب��ي��ة لدى 
اأب��وظ��ب��ي يف  ���ص��رط��ة  ال���دول���ة من�صة 
ل���الإع���الم املقام  ال��ع��امل��ي  ال��ك��ون��غ��ر���س 
للمعار�س  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  مب��رك��ز 
وتفقد م�صاركات القطاعات ال�صرطية 
ي�صتمر  الذي  احلدث  �صمن  املتنوعة 

حتى 17 نوفمرب اجلاري.
اإعجابه  ال�����ص��ي��ن��ي  ال�����ص��ف��ر  واأب������دى 
الطفل  ودوري�������ة  ال�������ص���ع���ادة  ب����دوري����ة 
���ص��م��ن جناح  امل����ت����واج����دة  امل�����روري�����ة 
���ص��رط��ة اأب��وظ��ب��ي وال����ذي ���ص��م عددا 
واالأمنية  ال�صرطية  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ال���ت���ي ع��ر���ص��ت ع������دًدا من 
االأن���ظ���م���ة وامل�������ص���اري���ع امل���ت���ط���ورة اإىل 
جانب االأفالم الوثائقية التي تو�صح 

روؤية واأهداف �صرطة اأبوظبي لتعزيز 
اأف�صل  �صمن  العاملية  اأبوظبي  مكانة 

املدن اأمًنا واأمان.
وا�صتمع �صعادة ال�صفر اإىل �صرح حول 

منظومة "االإعالم االأمني" واأهدافها 
املجتمعية واالأمنية ودورها يف تعزيز 
الوعي االأمني عرب الو�صائل احلديثة 
اإىل  اأبوظبي  �صرطة  ر�صائل  الإي�صال 

ومواكبتها  اجل��م��ه��ور  ���ص��رائ��ح  ك��اف��ة 
للتطورات العاملية يف �صناعة االإعالم 
ب���روؤي���ة ح��دي��ث��ة ت��دع��م ج����ودة احلياة 

واأمن و�صالمة املجتمع.

•• �أبوظبي-و�م:

ناق�س امل�صاركون يف جل�صة حوارية خالل فعاليات اليوم الثاين من الكونغر�س 
قطاع  م�صتقبل  يف  االإعالمية  املراكز  اندماج  "دور  بعنوان  لالإعالم  العاملي 
االإعالم" الدور الفاعل الذي تلعبه املدن االإعالمية يف تطوير قطاع االإعالم.  
رئي�س  امل��دف��ع،  عمر  خالد  الدكتور  �صعادة  من  كل  اجلل�صة  ه��ذه  يف  و���ص��ارك 
مدينة ال�صارقة لالإعالم )�صم�س(، وجنيب قويعة، الرئي�س التنفيذي ملدينة 
مناطق  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  جالد،  ورامي  االإعالمية،  موري�صيو�س 
ملدينة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�صويدي،  وم��اج��د  )راك���ز(،  االقت�صادية  اخليمة  راأ����س 
جمموعة  لالإنتاج،  دبي  ومدينة  لال�صتديوهات  دبي  ومدينة  لالإعالم  دبي 
تيكوم دبي، من االإمارات، وواين برغ، الرئي�س التنفيذي لقطاعات االإعالم 
ال�صعودية.   العربية  اململكة  من  نيوم،  مدينة  يف  واالأزي���اء  والثقافة  الرقمي 

الكفاءات  يف  واال�صتثمار  متكاملة  عمل  بيئة  توفر  اأهمية  امل�صاركون  واأك��د 
االإعالمية و�صناع املحتوى لتعزيز قدراتهم االإبداعية وتوفر كافة املتطلبات 
اخلا�صة ب�صناعة حمتوى اإعالمي متكامل يواكب متطلبات الع�صر، وي�صمل 
خا�صة  ومرافق  متكاملة،  اإعالمية  وا�صتديوهات  توفر  يف  اال�صتثمار  ذلك 
املتطورة،  التكنولوجية  والتقنيات  املعدات  اأف�صل  ت�صم  االإعالمي  باالإنتاج 
للو�صول اإىل خمرجات اإعالمية متكاملة تلبي خمتلف تطلعات ومتطلبات 
اإىل  امل�صاركون  واأ���ص��ار  امل��ج��ال.   ه��ذا  يف  امل�صتمر  التطور  وحتقيق  اجلمهور، 
التجربة الناجحة التي حققتها دولة االإمارات على �صعيد تكاملية العمل بني 
املدن االإعالمية يف اإمارات الدولة، وذلك مبا ين�صجم مع توجيهات القيادة 
االإعالمية  املوؤ�ص�صات  بني  امل�صرتك  والعمل  التعاون  تعزيز  ب�صاأن  الر�صيدة 
من  وير�صخ  القطاع،  يخدم  مبا  بينها  والتجارب  اخل��ربات  لتبادل  املختلفة 

مكانة الدولة يف هذا املجال. 

•• �أبوظبي-و�م: 

اأكد معايل اللواء ركن طيار فار�س خلف املزروعي قائد 
عام �صرطة اأبوظبي اأن دولة االإمارات جنحت يف تر�صيخ 
ووفرت  ال��ع��امل،  �صعوب  ب��ني  للتوا�صل  ج�صراً  مكانتها 
الثقافات،  منفتحة حترتم خمتلف  بيئة  تاأ�صي�صها  منذ 
وت��ن��ب��ذ ال��ت��ط��رف، وت�����ص��ج��ع ال��ت�����ص��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س بني 
والتعاي�س  الت�صامح  ب��اأن  منها  اإمياناً  االأطياف  خمتلف 
يف  وق���ال  م�صتقبلها.   ورف��اه��ي��ة  ال�صعوب  اأم���ن  ي��ع��ززان 
كلمته مبنا�صبة اليوم الدويل للت�صامح اإن جتربة دولة 

اأن  على  و�صريحاً  ق��وي��اً  دل��ي��اًل  تعد  ال��رائ��دة  االإم����ارات 
املجتمع املت�صامح، هو بكل تاأكيد جمتمع ناجح يف �صتى 
املجاالت، وجمتمع حري�س على بث االأمل والتفاوؤل يف 

العالقات بني اأ�صحاب احل�صارات والثقافات املتنوعة. 
باالإجنازات  وتفخر  تعتز  االإم�����ارات  دول���ة  اأن  واأ���ص��اف 
ن�صر  يف  الثاقبة  روؤيتها  �صمن  حتققها  التي  املتالحقة 
�صعوب  بني  يحتذى  مثااًل  اأ�صحت  حتى  الت�صامح  روح 
احت�صان  يف  عاملياً  يحتذى  ومن��وذج��اً  ال��ع��امل  وثقافات 
وثقافات  ���ص��ع��وب  ب��ني  حقيقي  �صلمي  ت��ع��اي�����س  جت��رب��ة 

العامل . 

قائد عام �صرطة اأبوظبي: الت�صامح والتعاي�ض الكونغر�ض العاملي للإعلم ي�صتعر�ض جتربة الإمارات الناجحة يف املدن الإعلمية 
يعززان اأمن ال�صعوب ورفاهية م�صتقبلها 

وزير الرتبية ل�)وام(: الكوجنر�ض العاملي للإعلم من�صة علمية ومعرفية لأجيال امل�صتقبلمركز جامع ال�صيخ زايد الكبري ي�صارك يف الكونغر�ض العاملي للإعلم 

املج�صم الفني الفائز بجائزة كري�صتو وجان كلود 2022 يعر�ض للمرة الأوىل يف فن اأبوظبي

•• �أبوظبي -�لفجر:

وقع مركز تريندز للبحوث واال�صت�صارات واملكتب االإعالمي حلكومة الفجرة 
اتفاقية تعاون م�صرتك تخدم املجاالت االإعالمية والبحثية، ويف املجاالت ذات 

االهتمام امل�صرتك.
الكونغر�س  ال��دورة االأوىل من  امل�صارك يف فعاليات  جاء ذلك يف جناح تريندز 
اأبوظبي الدويل للمعار�س مب�صاركة  العاملي لالإعالم املنعقدة حالًيا يف مركز 
دولية وح�صور عاملي كبر من القادة ورواد الفكر، واخلرباء واملخت�صني بقطاع 

االإعالم من خمتلف دول العامل.
الرئي�س  العلي،  ع��ب��داهلل  حممد  ال��دك��ت��ور  تريندز  م��رك��ز  ع��ن  االتفاقية  وق��ع 

التنفيذي للمركز، فيما وقعها عن جانب املكتب االإعالمي حلكومة الفجرة 
اآدم م��دي��ر امل��ك��ت��ب، ب��ح�����ص��ور ع���دد م��ن م�����ص��وؤويل وموظفي  االأ���ص��ت��اذ ج��م��ال 

اجلانبني.
وقال الدكتور حممد عبداهلل العلي اإن االتفاقية مع املكتب االإعالمي حلكومة 
َراكات  وال�صَّ التعاون  "تريندز" لتعزيز  ا�صرتاتيجية  اإط��ار  يف  ج��اءت  الفجرة 
البحثية والعلمية مع اجلهات احلكومية واخلا�صة واملوؤ�ص�صات واملراكز البحثية 
اخلربات  م��ن  اال�صتفادة  يحقق  مب��ا  والعاملية،  واالإقليمية  املحلية  والفكرية 
العلمية والبحثية املرتاكمة لديها. كما تاأتي تاأكيًدا على الروابط املتميزة بني 
الطرفني، و�صعًيا منهما اإىل تو�صيع القاعدة املعرفية واال�صتفادة من اخلربات 

العلمية والبحثية لديهما.

اأن  اإىل  م�صًرا  املتميزة،  الفجرة  حلكومة  االإع��الم��ي  املكتب  بجهود  واأ���ص��اد 
امل��ج��االت ذات االهتمام  امل�����ص��رتك��ة يف  ال��ب��ح��وث  اإج����راء  ع��ل��ى  االت��ف��اق��ي��ة تن�س 
واالقت�صادية،  وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة،  االج��ت��م��اع��ي��ة،  "الدرا�صات  وم��ن��ه��ا:  امل�����ص��رتك؛ 
اإ�صافة  الراأي"،  وا�صتطالعات  امليدانية  والدرا�صات  اال�صت�صرافية،  والدرا�صات 
اإىل ت��ب��ادل اخل���رباء وال��ب��اح��ث��ني ل��دى ال��ط��رف��ني واال���ص��ت��ف��ادة م��ن خرباتهم، 
وت�صجيعهم على الكتابة والن�صر يف املطبوعات واالإ�صدارات واملجالت العلمية 

واملواقع االإلكرتونية التي ي�صدرها الطرفان، اإ�صافة اإىل التعاون االإعالمي.
ب����دوره ق���ال االأ���ص��ت��اذ ج��م��ال اآدم م��دي��ر امل��ك��ت��ب االإع���الم���ي حل��ك��وم��ة الفجرة 
يوؤ�ص�س  الفجرة  حلكومة  االإع��الم��ي  و"املكتب  "تريندز"  ب��ني  التعاون  اإن 
من  لال�صتفادة  املعرفية  ال��ق��اع��دة  ويو�صع  ال��ط��رف��ني،  ب��ني  متميزة  لعالقات 

اخلربات العلمية والبحثية املرتاكمة لدى اجلانبني يف املجاالت ذات االهتمام 
امل�صرتك.

واأعرب عن �صعادته لتوقيع هذه االتفاقية، مثمًنا جهود مركز تريندز للبحوث 
لن�صر  وج��ه��وده  "تريندز"  �صمعة  اإن  وق��ال  والعلمية،  البحثية  واال�صت�صارات 
املعرفة التي ت�صت�صرف امل�صتقبل �صكلت حافًزا مهًما لتوقيع هذه االتفاقية، كما 
اأن اإ�صداراته ودرا�صاته تت�صم باملو�صوعية واملنهجية العلمية، ومن �صاأنها تعزيز 

املعرفة ال�صاملة.
اآدم بالتعاون مع مركز "تريندز" مبا يخدم االأه��داف امل�صرتكة  ورحب جمال 
و�صّناع القرار واملجتمع، ومبا يدعم حركة البحث العلمي وحتقيق فهم اأعمق 

ملختلف الق�صايا االإقليمية والعاملية وتناولها من منظور �صامل.

على هام�ش م�ساركتهما يف الكوجنر�ش العاملي لالإعالم

تريندز واملكتب الإعلمي حلكومة الفجرية يوقعان اتفاقية تعاون م�صرتك

ال�صفري ال�صيني يزور من�صة �صرطة 
اأبوظبي بالكونغر�ض العاملي للإعلم
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-و�م:

اأطلقت حكومة دولة االإمارات مبادرة 
موؤخراً،  اع��ت��م��ده��ا  ال��ت��ي   ،" "جاهز 
�صاحب  ب���رئ���ا����ص���ة  ال���������وزراء  جم��ل�����س 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
"رعاه  ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي  جم��ل�����س 
جاهزية  لتعزيز  تهدف  وال��ت��ي  اهلل"، 
الكوادر واملواهب الوطنية يف احلكومة 
ومتكينهم  ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل،  االحت����ادي����ة 
لت�صميم  املطلوبة  اجلديدة  باملهارات 
من  فر�صه،  من  واال�صتفادة  امل�صتقبل 
ملهارات  متكاملة  رقمية  من�صة  خالل 
احلكومة  ج��اه��زي��ة  ت��دع��م  امل�صتقبل، 
كوادرها  م�صاركة  وت��رف��ع  للم�صتقبل 
منوذج  ببناء  ال��ق��ي��ادة  روؤى  تنفيذ  يف 
رائد على م�صتوى  حكومي م�صتقبلي 
واالإنتاجية  االأداء  وت��ع��زي��ز  ال���ع���امل، 
امل�صتقبلية  واجل���اه���زي���ة  وال���ك���ف���اءة 
"جاهز"  ل���دول���ة االم�������ارات.  ومت��ث��ل 
بني  ب��ال�����ص��راك��ة  ت�صميمها  مت  ال��ت��ي 
وامل�صتقبل،  احلكومي  التطوير  مكتب 
الب�صرية  للموارد  االحت��ادي��ة  والهيئة 
احل��ك��وم��ي��ة، من���وذج���اً ج���دي���داً للعمل 
م�صتويات  رف��ع  على  ي��رك��ز  احلكومي 
اجلاهزية للم�صتقبل من خالل متكني 
الكوادر احلكومية باملهارات امل�صتقبلية 
االأف�صل عاملياً، يف مبادرة تغطي كافة 
وت�صعى  االحتادية،  موظفي احلكومة 
لتمكني  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات  لتج�صيد 
ف��ري��ق ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي م��ن مواكبة 

املتغرات،  م��ت�����ص��ارع  ع���امل  متطلبات 
امل��وا���ص��ي��ع اجل��دي��دة واملجاالت  وف��ه��م 
النا�صئة التي �صيكون لها االأثر الكبر 

يف ر�صم معامل امل�صتقبل و�صناعته. 
الرقمية   " "جاهز  م��ن�����ص��ة  وت���وف���ر 
االحتادية،  احلكومة  موظفي  لكافة 
4 جمموعات مهارات م�صتقبلية ت�صم 
ا�صتكمالها  يتم  للم�صتقبل  20 مهارة 
خالل عام. وت�صمل جمموعة املهارات 
الرئي�صية: املهارات الرقمية، ومهارات 
وت�صريع  االإن��ت��اج��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز   10X
اإىل مهارات البيانات  اإ�صافة  االإجن��از، 
وال�����ذك�����اء اال����ص���ط���ن���اع���ي، وم����ه����ارات 
املن�صة  وت�صمل  اجل��دي��د.  االق��ت�����ص��اد 
لكل  امل�صتقبل  ملهارات  رقمية  حمفظة 
�صخ�صياً  موظف حكومي، متثل ملفاً 
����ص���ام���اًل، ي���رب���ط اإجن�������از امل����وظ����ف يف 
الوظيفي،  ب�����االأداء  امل���ه���ارات  اك��ت�����ص��اب 
على  املن�صة  يف  امل�����ص��ارك��ون  ويح�صل 
ا�صتكمال متطلبات  اإجناز عند  �صارات 

املن�صة  وت�����ص��م  امل�صتقبلية.  امل���ه���ارات 
نخبة  م��ن  ا�صرتاتيجياً  �صريكاً   15
اجلهات احلكومية وال�صركات العاملية، 
عملياً  متخ�ص�صاً  حم��ت��وى  يقدمون 
ال��ذك��ي��ة ملبادرة  امل��ن�����ص��ة  ع���رب  وم���رن���اً 
اكت�صاب  م��ن  املوظفني  ميكن  ج��اه��ز، 
خالل  م��ن  امل�صتقبلية  امل���ه���ارات  اأه���م 
مهارات  ل��ب��ن��اء  خم�ص�صني  م�����ص��اري��ن 
امل�صتوى  على  االأول  يركز  امل�صتقبل، 
احلكومية،  اجل����ه����ات  يف  ال����ق����ي����ادي 
امل�صتقبل  م����ه����ارات  ال����ث����اين  وي���ب���ن���ي 
امل�صتويات  يف  احلكوميني  للموظفني 
معايل  واأك����دت  االأخ�����رى.   الوظيفية 
عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة 
للتطوير احلكومي وامل�صتقبل، رئي�صة 
الب�صرية  ل��ل��م��وارد  االحت��ادي��ة  الهيئة 
"جاهز"  م�����ب�����ادرة  اأن  احل���ك���وم���ي���ة، 
احلكومية  اجل��اه��زي��ة  لتعزيز  ت��ه��دف 
للم�صتقبل ومتكني الكوادر احلكومية 
يف فريق عمل حكومة دول��ة االمارات 
روؤى  وجت�صد  امل�صتقبل،  مهارات  باأهم 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، 
الوطنية  ال���ك���وادر  ج��اه��زي��ة  ب��ت��ع��زي��ز 
امل�صتقبلية،  ب���امل���ه���ارات  وت���زوي���ده���ا 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  وت���وج���ه���ات 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
امل�صتقبل  ب��ن��اء  ب���اأن  اهلل"،  "رعاه  دب��ي 
كوادرنا  يف  اال�صتثمار  واأن  االآن،  يبداأ 
هو اال�صتثمار االأف�صل واالأكرث عائداً 

على م�صتقبلنا. 

للتطوير  دول������ة  وزي��������رة  واأ�����ص����اف����ت 
ي�صهد  العامل  اأن  وامل�صتقبل  احلكومي 
تناف�صية  واأن  م��ت�����ص��ارع��ة  م��ت��غ��رات 
احلكومات تعتمد على متكني كوادرها 
فهمهم  وتعزيز  امل�صتقبلية،  باملهارات 
اجلديدة  وال���ق���ط���اع���ات  ل��ل��م��وا���ص��ي��ع 
وال��ن��ا���ص��ئ��ة ال��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى جماالت 
رفع  يف  ي�صهم  مبا  احلكومية،  العمل 
اإيجاباً  وينعك�س  اجل��اه��زي��ة  م�صتوى 
احلكومية  واالإن��ت��اج��ي��ة  االأداء  ع��ل��ى 
اأف�����ص��ل اخل���دم���ات، م�صرة  وت���ق���دمي 
العامل  حكومات  م��ن  العديد  اأن  اإىل 
ال���رائ���دة ح���ول ال��ع��امل ت��ب��ن��ت موؤخرا 
مهارات  لبناء  ومكثفة  وا�صعة  برامج 
امل�������ص���ت���ق���ب���ل ل�����ك�����وادره�����ا وم���واه���ب���ه���ا 
احلكومية للمحافظة على تناف�صيتها 

و�صمان جاهزيتها للم�صتقبل. 
"جاهز"  م��ن�����ص��ة  اأن  اإىل  واأ������ص�����ارت 
ت�����ص��ع��ى ل���دع���م ج���ه���ود ح��ك��وم��ة دول���ة 
العمل  منهجية  تنفيذ  يف  االم�����ارات 
احل���ك���وم���ي���ة اجل�����دي�����دة، ع����رب متكني 
ت�صميم  م����ن  احل���ك���وم���ي���ة  امل�����واه�����ب 
وتعزيز  التحولية،  امل�صاريع  وتنفيذ 
واأف�����ص��ل مهارات  ب���اأح���دث  ق��درات��ه��م 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل، واالرت�����ق�����اء ب����دوره����م يف 
ت�����ص��م��ي��م امل�����ص��ت��ق��ب��ل و���ص��ن��اع��ت��ه، من 
م��ت��خ�����ص�����س عملي  خ�����الل حم���ت���وى 
حكومية  ق�����ي�����ادات  ت���ق���دم���ه  وم��������رن، 
15 جهة  اإىل  اإ�صافة  وطنية متميزة، 
وعاملية،  وط��ن��ي��ة  وخ��ا���ص��ة  ح��ك��وم��ي��ة 
اإثراء  يف  وجت��ارب��ه��ا،  بخرباتها  ت�صهم 

املن�صة الرقمية. 

عبيد  ليلى  �صعادة  قالت  جهتها،  م��ن 
ال�صويدي مدير عام الهيئة االحتادية 
باالإنابة،  احلكومية  الب�صرية  للموارد 
"جاهز" متثل من�صة رقمية ذكية  اإن 
االإمارات  دول��ة  حكومة  ملوظفي  توفر 
م�صتوى  ل���رف���ع  وال���ف���ر����س  امل����رون����ة 
مهاراتهم واكت�صاب مهارات م�صتقبلية 
ال�صويدي  ليلى  واأ���ص��اف��ت  ج���دي���دة.  
امل�صاريع  واح���داً من  امل��ب��ادرة متثل  اأن 
تقودها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��ول��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
الب�صرية  ل��ل��م��وارد  االحت��ادي��ة  الهيئة 
لتج�صيد  جهودها  �صمن  احلكومية، 
ب���اإط���الق وتنفيذ  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات 
الهادفة  ال��ك��ربى  التحولية  امل�صاريع 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اإجن��������ازات ن��وع��ي��ة يف اأط���ر 
زمنية حمددة، موؤكدة اأن هذا امل�صروع 
يهدف لبناء مهارات امل�صتقبل للكوادر 
م�صتقبلية  م��ه��ارة   20 يف  احلكومية 

خالل عام من اإطالقه. 
منوذج  "جاهز" ه��ي  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 

ح���ك���وم���ي ج����دي����د ل���ت���ع���زي���ز امل����ه����ارات 
احلكومية  ل���ل���م���واه���ب  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
راأ�س  متكني  عرب  جاهزيتها،  و�صمان 
وتزويده  احل��ك��وم��ي،  ال��ب�����ص��ري  امل����ال 
باملعرفة، وتعزيز قدرته على االبتكار، 
مبا  احلديثة  التكنولوجيا  لتوظيف 
االإم������ارات  دول�����ة  ح��ك��وم��ة  اأداء  ي���ع���زز 
على  اإي��ج��اب��ا  وينعك�س  وتناف�صيتها، 

املجتمع. 
وتغطي مبادرة "جاهز" عرب من�صتها 
جمموعات   4 امل���ت���ط���ورة،  ال��رق��م��ي��ة 
رئي�صية ملهارات امل�صتقبل يتم تنفيذها 
مهارة   20 وتت�صمن  ع��ام  م��دى  على 
فرعية، واأكرث من 90 برناجما لبناء 
املهارات، وت�صمل يف جمموعة املهارات 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  م���ه���ارات  ال��رق��م��ي��ة 
ال�صحابية  واحلو�صبة  والبلوكت�صني 
الثالث لالإنرتنت  والربجمة واجليل 
ال�صيرباين  واالأم�����ن   ،"3.0 "ويب 
وت��غ��ط��ي يف جمموعة  وامل��ي��ت��اف��ر���س، 
مهارات 10X مهارات ت�صريع االإجناز 
والتخيل والت�صميم وتعزيز االإنتاجية 

والتوا�صل املوؤثر وعقلية النمو. 
اأما جمموعة مهارات البيانات والذكاء 
الذكاء  مهارات  فت�صمل  اال�صطناعي، 
والبيانات  االآل���ة  وتعلم  اال�صطناعي 
ال�صخمة واإدارة وحتليل البيانات وفن 
ت�صمل  البيانات و�صردها، فيما  عر�س 
اجلديد،  االقت�صاد  مهارات  جمموعة 
واالقت�صاد  امل��ن��اخ��ي  احل��ي��اد  م��ه��ارات 
واالقت�صاد  واال����ص���ت���دام���ة  ال����دائ����ري 
االقت�صادية  وال����ن����م����اذج  ال����رق����م����ي 

اجلديدة. 
"الرقمية،  "جاهز  م��ن�����ص��ة  وت�����ص��م 
حمفظة مهارات امل�صتقبل، وهي ملف 
�صخ�صي �صامل لكل موظف يف حكومة 
دول��ة االإم���ارات، يتم من خالله و�صع 
ا�صتكمال متطلبات  اإجناز عند  �صارات 
امل����ه����ارات امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة امل����وزع����ة على 
الرئي�صية،  االأربع  املهارات  جمموعات 
املن�صة  امللف من خالل  هذا  ويرتبط 
باحلكومة  اخلا�س  "بياناتي"  بنظام 
يف  املعتمد  االأداء  ون��ظ��ام  االحت���ادي���ة، 

حكومة دولة االإمارات. 
احلكومة  مل��وظ��ف��ي  "جاهز"  وت��ت��ي��ح 
وعملياً  ع��ل��م��ي��اً  حم��ت��وى  االحت����ادي����ة 
العربية  ب���ال���ل���غ���ت���ني  م���ت���خ�������ص�������ص���اً 
مبهارات  لتمكينهم  واالإجن���ل���ي���زي���ة، 

امل�صتقبل. 
�صريكاً  "جاهز" 15  م��ب��ادرة  وجتمع 
اجلهات  ن��خ��ب��ة  م����ن  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���اً 
احلكومية يف دولة االإمارات وال�صركات 
اخلا�س،  القطاع  يف  ال��رائ��دة  العاملية 

الذين �صيقدمون من خالل من�صتها 
ال���رق���م���ي���ة حم���ت���وى م���ت���م���ي���زاً ميكن 
املهارات  اأه���م  اكت�صاب  م��ن  امل��وظ��ف��ني 

امل�صتقبلية. 
املبادرة  ���ص��رك��اء  اأب����رز  ق��ائ��م��ة  وت�����ص��م 
م��ن ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي م��ك��ت��ب وزير 
واالقت�صاد  اال�صطناعي  للذكاء  دولة 
بعد،  ع��ن  العمل  وتطبيقات  الرقمي 
ووزارة  ال�����ص��ي��رباين،  االأم���ن  وجمل�س 

التغر املناخي والبيئة. 
اأما على �صعيد ال�صراكات مع موؤ�ص�صات 
القطاعني اخلا�س واالأكادميي، فت�صم 
باملوود،  م��وؤ���ص�����ص��ة  ال�����ص��رك��اء،  ق��ائ��م��ة 
ل��ل��ب��ل��وك��ت�����ص��ني، ومعهد  دب����ي  وم���رك���ز 
االبتكار التكنولوجي، ومايكرو�صوفت، 
و���ص��رك��ة م��اي��ن��دف��ايل، و���ص��رك��ة �صكيل 
و�صركة  ت�صينالي�صي�س،  و�صركة  لينك، 
اأك�����ص��ن��ت�����ص��ر ال���ع���امل���ي���ة، و����ص���رك���ة كلر 
"اأودا�صيتي"  وم��ن�����ص��ة  ك��ون��ك��ر،  اآن����د 
ومن�صة  اإي��ف��ردوم،  و�صركة  التعليمية، 

جمرة املعرفية. 

•• دبي-و�م:

ال�صحيني  املهنيني  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن  ب��دب��ي  ال�صحة  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
املرخ�صني يف االإمارة و�صل اإىل اأكرث من 53 األف مهني من بينهم 
اأن عدد  اإىل  م�صرة  الهمم  اأ�صحاب  رعاية  يف  متخ�ص�صاً   2195
التخ�ص�صات التي تخدم فئة اأ�صحاب الهمم بلغ 14 تخ�ص�صاً يعمل 

فيها مهنيون حمرتفون ميثلون 81 جن�صية. 
وقال الدكتور مروان املال املدير التنفيذي لقطاع التنظيم ال�صحي 
"اإك�صبو  معر�س  يف  الهيئة  م�صاركة  خ��الل  بدبي  ال�صحة  هيئة  يف 
اأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م الدويل" امل��ق��ام مب��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي اإن 
الهمم جل اهتمامها وتعترب هذه الفئة  اأ�صحاب  "�صحة دبي" تويل 
على  وب�صكل متوا�صل  الهيئة  ولذلك حتر�س  اأولوياتها  يف مقدمة 

واإحاطتها  العزيزة  الفئة  لهذه  املتكاملة  الرعاية  �صبل  كل  توفر 
باالهتمام الذي ت�صتحقه وبالعناية االأف�صل. 

الهيئة  �صيا�صة  م��ن  رئي�صاً  ج���زءاً  ميثل  االه��ت��م��ام  ه��ذا  اأن  واأو���ص��ح 
اأنه  اأك��د  فيما  بها  تقوم  التي  التطوير  اأع��م��ال  لكل  مهماً  وحم���وراً 
يتعني على جميع املن�صاآت ال�صحية الراغبة يف العمل يف اإمارة دبي 
مبختلف فئاتها اأن تكون �صديقة ومهياأة ال�صتقبال اأ�صحاب الهمم 
من  للبناء  دب��ي  بكود  التزامها  مراعاة  مع  الت�صغيلية  الناحية  من 

الناحية الهند�صية. 
املوؤهلني  ال�صحيني  املهنيني  اأع����داد  اأن  اإىل  امل���ال  ال��دك��ت��ور  واأ����ص���ار 
اخلدمات  يغطي   2195 وال��ب��ال��غ  ال��ه��م��م  اأ���ص��ح��اب  م��ع  للتعامل 
املطلوبة غر اأن الهيئة تطمح دائماً اإىل االأف�صل وتعمل على زيادة 
الرعاية  نطاق  تو�صيع  اأج��ل  من  التخ�ص�صات  جميع  يف  العدد  ه��ذا 

وتلبية كل احتياجات اأ�صحاب الهمم على الوجه املرجو وبامل�صتوى 
الذي يفوق توقعاتهم. 

ال�صحيني  للمهنيني  معينة  ن�صبة  حت��دد  مل  الهيئة  اأن  اإىل  ولفت 
املوؤهلني للتعامل مع اأ�صحاب الهمم وتركت هذا اجلانب لكل من�صاأة 
�صحية ح�صب ن�صاطها وطبيعة عملها وخدماتها غر اأنه اأكد اأي�صاً اأن 
هناك التزاما وم�صوؤولية لدى املن�صاآت الطبية جتاه اأ�صحاب الهمم.  
ال�صحيني  املهنيني  من  املن�صاآت  يف  املتوفرة  للتخ�ص�صات  وبالن�صبة 
الذين يتعاملون مع اأ�صحاب الهمم .. اأفاد الدكتور املال باأنها ت�صم 
يف اأغلبها اأطباء االأطفال واأطباء التاأهيل والعظام والطب النف�صي 
وغرها باالإ�صافة اإىل فئات التمري�س والعالج الطبيعي والتاأهيلي 
وال�صمع  النطق  وعالج  االإكلينيكي  النف�س  وعلم  ال�صلوكي  والعالج 

والعالج الوظيفي وغرها. 

بدبي  ال�صحية  املن�صاآت  يف  الهمم  اأ�صحاب  لرعاية  متخ�ص�صًا   2195

بال�سراكة بني مكتب التطوير احلكومي وامل�ستقبل والحتادية للموارد الب�سرية 

)جاهز( من�صة حكومية رقمية متكاملة لتمكني الكوادر الوطنية يف حكومة الإمارات مبهارات امل�صتقبل 
عهود الرومي:  

امل�ستقبلية  باملهارات  وتزويدها  الوطنية  الكوادر  جاهزية  بتعزيز  زايد  بن  حممد  روؤى  جت�سد  • )جاهز( 
• املبادرة ترتجم توجهات حممد بن را�سد باأن ال�ستثمار يف كوادرنا هو ال�ستثمار الأف�سل والأكرث عائدًا على م�ستقبلنا 

نهيان بن مبارك يطلق جل�صات التحالف الدويل للت�صامح والقمة العاملية للأديان والطاولة امل�صتديرة 
•• �أبوظبي -و�م:

الت�صامح والتعاي�س،  اآل نهيان، وزير  ال�صيخ نهيان بن مبارك  اأطلق معايل 
جل�صات "التحالف الدويل للت�صامح" و "القمة العاملية لالأديان" و"الطاولة 
امل�صتديرة" �صمن االأن�صطة الدولية للمهرجان الوطني للت�صامح مب�صاركات 
وا�صعة لقيادات عاملية من منظمات االأمم املتحدة، واالأزهر والكنائ�س وقادة 

دينني ومفكرين عامليني. 
حكماء  جمل�س  م��ع  بالتعاون  والتعاي�س  الت�صامح  وزارة  امل��ه��رج��ان  تنظم 
احتفائها  اإط��ار  يف  امل�صرتكة"  باإن�صانيتنا  "متحدون  �صعار،  حتت  امل�صلمني 
باليوم العاملي للت�صامح، وبح�صور اأكرث من 40 من �صفراء الدول ال�صديقة 
و�صعادة  واملحلية  االحتادية  القيادات  من  عدد  و   ، الدولة  لدى  وال�صقيقة 
القا�صي  و�صعادة  والتعاي�س  الت�صامح  ب��وزارة  العام  املدير  ال�صابري  عفراء 
حممد عبد ال�صالم االأمني العام ملجل�س حكماء امل�صلمني، و �صعادة الدكتور 
االإ�صالمية  ل��ل�����ص��وؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  رئ��ي�����س  الكعبي  ���ص��امل  م��ط��ر  حم��م��د 

واالأوقاف. 
ورحب معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك يف كلمته االفتتاحية بكافة امل�صاركني 
يف املهرجان الوطني للت�صامح يف اأبوظبي ، موؤكدا على اعتزازه باأن ي�صارك 
احل�صور من القامات العاملية الفكرية والدينية، اإطالق موؤمتر قمة االأديان 
لتعزيز  ه��ام��ان  منتديان  وه��م��ا  للت�صامح  العاملي  التحالف  قمة  وم��وؤمت��ر 
الت�صامح والتعاي�س ال�صلمي يف جميع اأنحاء العامل، موؤكدا اأن القاعة ت�صم 
مفكرين عامليني وقادة ت�صامح عامليني، جاوؤوا من بقاع العامل لنفكر معا يف 
ال�صمات التي تزيد من قدرتنا اجلماعية، كاأفراد وجمتمعات، على اإحداث 

فرق اإيجابي يف العامل. �صكرا لوجودكم معنا اليوم. 
" ي�صادف يومنا هذا اليوم العاملي للت�صامح. وهو يوم هام،  وقال معاليه: 
الب�صرية،  العاملي واحرتام احلياة  املتزايدة للتفاهم  العامل باالأهمية  ُيذكر 
والوطنية،  والثقافية  والدينية  العرقية  ال�صراعات  عن  ن�صمع  ما  وكثرا 
ُيعتقد  التي  ال��دول  يف  حتى  االنق�صام،  وخطابات  القوميات  �صعود  ون�صهد 
الذي يهدد  املت�صامح  ال�صلوك غر  العامل، وهذا هو  اأمانا يف  االأك��رث  باأنها 
اأن  راأي��ي،  باإ�صعاف ن�صيج احلياة امل�صرتكة التي هي �صرورية لنا كب�صر، يف 
اجتماعاتنا اليوم وغدا �صتحت�صن روؤية متجددة توؤكد اأن التفكر اجلماعي 
والعمل اجلماعي هما ال�صبيل ملجتمع عاملي ي�صوده ال�صالم والرخاء. ويف هذا 
اليوم العاملي للت�صامح، وب�صفتي وزيرا للت�صامح يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة، فاإين اأعرب عن فخري مبا و�صلت اإليه االإمارات يف جمال الت�صامح، 
وهو ما يتخطى – بكثر - جمرد تقبل االآخرين- ، ونحن ندين بالف�صل 
لقادتنا يف حكمتهم وبعد نظرهم يف هذا ال�صدد، حيث يوؤكد �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، التزامه الدائم 
ال�صلمي  والتعاي�س  القانون،  و�صيادة  والعدالة  العاملية،  االإن�صانية  بالقيم 
من  عاملية  ثقافة  لتعزيز  االأخ��الق��ي��ة  ال�����ص��رورة  �صموه  وي���درك  للجميع، 
املعرفة والتفاهم والتعاطف واالحرتام ويراها �صرورية من اأجل م�صتقبل 

هذا العامل". 
يف  هو  وغ��دا  اليوم  اجتماعنا  "اإن  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  واأ�صاف 

الواقع اإعالن عن �صعورنا بالفخر باأن نكون جزءاً من تلك الثقافة العاملية، 
كما  العامل،  يف  التع�صب  ومكافحة  الت�صامح  لن�صر  معا  نعمل  اأن  وي�صرفنا 
اأ�صكاله،  بجميع  ال��ت��ن��وع  ب��اح��رتام  ال��ت��زام��ن��ا  ع��ن  جميعا  نعلن  اأن  ي�صرفنا 
اآمن  لتحقيق عامل  واالأدي��ان  الثقافات  بالعمل متجاوزين حدود  وااللتزام 

وماأمون و�صلمي ومزدهر". 
االأدي���ان،  لقمة  ال�صنوية  االجتماعات  ه��ذه  تقدمه  م��ا  اأن  معاليه  واأو���ص��ح 
بني  العالقة  يف  العميق  للتفكر  فر�صة  من  للت�صامح  العاملي  والتحالف 
املعتقدات الدينية وممار�صة الت�صامح، مهم للغاية لنا جميعا، واأنه ب�صفته 
وزيرا للت�صامح والتعاي�س، مهموم �صخ�صياً بهذه الق�صية، موؤكدا على اإميانه 
الرا�صخ باأن املعتقدات الدينية متثل قوة اإيجابية ت�صاعد الب�صر على العي�س 
يف �صالم ووئام يف �صعيهم لتحقيق ذواتهم، فالدين ينمي ال�صعور بالواجب 
اأتباعه، لي�صبحوا جزءا من املجتمع وي�صاركوا يف تطوره  وامل�صوؤولية لدى 
وتقدمه. فتعاليم الدين تطالب دائما بالت�صامح والتعاطف يف التعامل مع 
اأو  اأفعالهم، ولي�س من خالل جن�صيتهم  االآخرين، واأن نقدرهم من خالل 
دينهم اأو عرقهم اأو جن�صهم اأو ثقافتهم، فتعاليم الدين تفر�س على اجلميع 
قاعدة ذهبية يف التعامل مع االآخرين هي "حب الأخيك ما حتب لنف�صك"، 
موؤكدا اأن الدين ُيرثي احلياة وي�صمح بعامل يوجه فيه الت�صامح والرحمة 

�صلوك الب�صر. 
وقال معاليه : "نحن نعي�س يف عامل اختفت فيه احلدود، و�صاده التوا�صل 
واأزمات  �صراعات  خلق  يف  العاملية  التطورات  وت�صببت  املتبادل،  واالعتماد 
ثقة، يف القيم واملوؤ�ص�صات التي ت�صكل معامل العامل احلديث، وملن يت�صاءلون 
اأن اال�صتقرار  اأوؤكد لهم  اإذا كان يف مقدورنا مواجهة هذه التحديات؟  عما 

االإن�صانية  القيم  اإىل  ت�صتند  ودي��ة  بتحالفات  ي��ب��داآن  العامليني  واالزده����ار 
اليوم،  �صعينا هنا  االأدي��ان واملعتقدات، كما يت�صح من  امل�صرتكة بني جميع 
فالقيم واملبادئ التي نتحلى بها كب�صر جتعلنا نعرتف مبا يجمعنا من قيم 
ومبادئ م�صرتكة، وباأنه من خالل التعاون مع �صركائنا املحليني والعامليني، 
اأن  ميكن  عملية  وه��ي  القيم،  ه��ذه  لتعزيز  م�صرتكة  �صبل  تطوير  ميكننا 
تت�صكل يف اإطار تاأ�صي�س التحالف العاملي للت�صامح، و�صيدعم ذلك التحالف 
التزامنا برفع راية ال�صالم واحلفاظ على الكرامة االإن�صانية يف جميع اأنحاء 

العامل." 
واأ�صاد معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك بالرغبة ال�صادقة لدى كافة القيادات 
يف  واملتمثلة  االأ�صعب  املهمة  الإجن��از  بالتحالف  امل�صاركة  والدينية  الفكرية 
�صد الفجوات احلتمية بني االختالفات الب�صرية العديدة، بحيث يكون ما 
نراه اأوال يف االآخرين هو ما ن�صرتك فيه معهم، موؤكدا اأن احت�صان املت�صامح 
للتنوع العاملي ي�صجع على التعاطف والرتاحم الالزمني للتفاهم والتعاون، 
و �صرت�صد اجلميع معتقداتهم وقناعاتهم وخرباتهم املختلفة يف املناق�صات 
داعيا  دويل،  حوار  اأي  يف  املتاأ�صلة  االختالفات  تعرقلها  ال  والتي  املنتظرة، 
اجلميع للم�صي قدما بروح التعاي�س واالأخوة االإن�صانية، معربا عن امله يف 

اأن توؤدي املناق�صات املكثفة اليوم وغدا اإىل بيان م�صرتك . 
على  العمل  على  ت�صميمكم  على  "اأ�صكركم   : قائال  كلمته  معاليه  واختتم 
االإن�صانية  واالأخ���وة  للت�صامح  املجال  الإف�صاح  جديدة  ا�صرتاتيجيات  و�صع 
حلل التحديات العاملية الكربى التي تواجه اإن�صانيتنا ذاتها. واإنني اأطمح، 
واآمل اأن تكونوا كذلك، و يف اأن ت�صهم هذه االجتماعات ونتائجها يف حت�صني 

العالقات االإن�صانية العاملية واالأخوة الب�صرية". 

العاملي  بالتحالف  امل�صاركة  العاملية  والفكرية  الدينية  القيادات  اأ���ص��ادت  و 
للت�صامح باجلهود الكبرة التي تقوم بها القيادة الر�صيدة لدولة االإمارات 
الت�صامح  قيم  لتعزيز  وال��دويل  االإقليمي  ال�صعيدين  املتحدة على  العربية 
والتعاي�س وال�صالم واالأخوة االإن�صانية، موؤكدين اأن دولة االإمارات العربية 
االإن�صانية،  واالأخ��وة  الت�صامح  رائ��دة يف جمال  املتحدة متلك حاليا جتربة 
 200 وهي جتربة يعززها واقع يعي�س فيه املجتمع االإماراتي الذي ي�صم 
جن�صية خمتلفة، كما توؤكده اجلهود املخل�صة للدولة على ال�صعيد الدويل، 
اآل نهيان املخل�صة والتي  ال�صيخ نهيان بن مبارك  م�صيدين بجهود معايل 
بف�صلها حتول التحالف العاملي للت�صامح من جمرد فكرة اإىل واقع يعي�صه 

اجلميع وميكن ان يكون له اأبلغ االأثر يف امل�صتقبل.
املتحدة  ل��الأمم  العام  االأم��ني  اأمينة جي حممد ممثلة  اأك��دت  ومن جانبها 
اأن انعقاد الدورة الثانية من التحالف العاملي للت�صامح على اأر�س االإمارات 
اأجل  املختلفة من  االأدي���ان  ق��ادة  للت�صاور واحل��وار بني  ميثل فر�صة جيدة 
واآمان  �صالم  يف  العي�س  من  االإن�صانية  متكن  التي  امل�صرتكات  عن  البحث 
والكراهية،  والعنف  االأع��م��ى  التع�صب  عن  بعيدا  اأف�صل  لغد  والتخطيط 
يف  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  به  يقوم  ال��ذي  الكبر  ب��ال��دور  م�صيدة 

تعزيز هذه القيم ال�صامية على امل�صتويني االإقليمي والعاملي . 
واأن احت�صنت توقيع وثيقة  الر�صيدة �صبق  االإم��ارات وقيادتها  اأن  واأ�صافت 
االأخوة االإن�صانية بح�صور قدا�صة بابا الفاتيكان وف�صيلة االإمام االأكرب �صيخ 
لدعم  اإط��ار جهودها  يف  امل�صلمني،  رئي�س جمل�س حكماء  ال�صريف،  االأزه��ر 
وتعزيز هذه القيم االإن�صانية والتعاي�س وال�صالم بني ال�صعوب حول العامل 
وهي جهود مقدرة ، ومتثل التوجه العام لدولة االإم��ارات العربية املتحدة 
منذ اإن�صائها.  ومن جانبه قال �صعادة اأداما دياجن امل�صت�صار اخلا�س ملجل�س 
حكماء امل�صلمني ، وكيل االأمني العام ال�صابق لالأمم املتحدة : ي�صرفني اأن 
اأكون متحدًثا يف التحالف العاملي للت�صامح لهذا العام ، وهو حدث يهدف اإىل 
بناء اجل�صور بني النا�س من خمتلف االأديان واملعتقدات واخللفيات وت�صليط 
ال�صوء على اإن�صانيتنا امل�صرتكة بداًل من اختالفاتنا. ونحن جميعاً ممتنون 
للقيم  الدائم  ودعمها  املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة  الر�صيدة  للقيادة 
دول  وال�صالم بني  والتعاي�س  الت�صامح  القلب منها  ال�صامية ويف  االإن�صانية 
و�صعوب العامل، م�صيدا بجهود معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان يف 
دعم جهود هذا التحالف العاملي ودوره يف تعزيز قدرات التحالف ليتحول ما 
نخرج به من تو�صيات اإىل فعل على االأر�س ي�صعر به االإن�صان يف كل مكان. 

واأ�صاف ان جمل�س حكماء امل�صلمني لديه العديد من املبادرات العاملية التي 
تهدف اإىل تعزيز القيم االإن�صانية كالت�صامح والتعاي�س االإن�صاين امل�صرتك، 
ودع���م احل���وار االإي��ج��اب��ي ب��ني ات��ب��اع االأدي����ان وال��ث��ق��اف��ات ومتابعة مبادرات 
االأخوة االإن�صانية يف ال�صرق والغرب، م�صرا اإىل اأن هذه املرحلة من تاريخ 
الب�صرية، والتي اأثر العنف فيها على جميع االأمم وال�صعوب، فال يوجد بلد 
اأو منطقة حم�صنة، لهذا ال�صبب نحن بحاجة اإىل نهج عاملي ملعاجلة العنف 
وال�صراعات التي تتم با�صم الدين، فقد ظهر وعي جديد بداأ بتوقيع وثيقة 
الب�صرية  عائلتنا  يف  ع�صو  هو  اإن�صان  كل  اأن  توؤكد  التي  االإن�صانية،  االأخ��وة 

االأكرب ويجب علينا اأن ندعم ونحب ونحمي بع�صنا البع�س كما ينبغي. 
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي – �لفجر:

من   - اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  نظمت 
خ��الل قطاع االأرا���ص��ي وال��ع��ق��ارات – 
يف قاعة االبتكار ور�صة عمل تدريبية 
الوعي  م�������ص���ت���وى  رف�����ع  ا����ص���ت���ه���دف���ت 
بالقطاع العقاري لدى عدد من طلبة 
لعالقات  تعزيزا  وذل��ك  زاي��د،  جامعة 
املوؤ�ص�صات  م���ع  وال�����ص��راك��ة  ال���ت���ع���اون 
الثقافة  لرت�صيخ  املرموقة  التعليمية 
العقارية لدى الطلبة.  وقد متحورت 
تعريف  ح����ول  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ور����ص���ة 
والقوانني  ب��االخ��ت�����ص��ا���ص��ات  ال��ط��ل��ب��ة 
املهمة املتعلقة بقطاع العقارات يف اإمارة 
من  التناف�صية  رفع  وكيفية  اأبوظبي، 
خالل تعزيز ال�صفافية، و�صمان حقوق 
دول  ا�صتثمارات  وج��ذب  امل�صتثمرين، 
اأبوظبي، وتعريفهم  اإمارة  اإىل  العامل 

ب��ق��ان��ون تنظيم ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري يف 
اإمارة اأبوظبي رقم 3 ل�صنة 2015 ، 
ودور هذا القانون يف تعزيز ال�صفافية، 
وحفظ حقوق جميع االأط��راف ورفع 
العقاري  بالقطاع  املوثوقية  م�صتوى 

مثل  اأن  البلدية  واأك����دت   . ب��اأب��وظ��ب��ي 
هذه الدورات التدريبية بالتعاون مع 
ث��م��اراً كثرة  ت��وؤت��ي  طلبة اجل��ام��ع��ات 
من �صمنها: تاأهيل وتدريب االأجيال 
حيوية،  ت��خ�����ص�����ص��ات  يف  ال�������ص���اع���دة 

لالنخراط  اإع���داده���م  يف  وامل�����ص��ارك��ة 
مواهبهم  واإب�������راز  ال��ع��م��ل،  ����ص���وق  يف 
وطاقاتهم وكفاءاتهم وحتفيزهم على 
يف  ال�صاملة  التنمية  دعم  يف  امل�صاركة 

اأبو ظبي.

•• �أبوظبي-و�م:

اط��ل��ع اأع�����ص��اء ال��ن�����ص��خ��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
لل�صباب  التقنية  ال��زم��ال��ة  "برنامج 
ال�صباب  مركز  ينظمه  العربي" الذي 
ا���ص��ت�����ص��اف معايل  ل���ق���اء  ال���ع���رب���ي يف 
دولة  وزي��ر  العلماء  �صلطان  ب��ن  عمر 
واالقت�صاد  اال����ص���ط���ن���اع���ي  ل���ل���ذك���اء 
بعد  ع��ن  ال��ع��م��ل  وتطبيقات  ال��رق��م��ي 
لدولة  اال�صرتاتيجية  ال��روؤي��ة  على   ،
الدولة  م�صاهمة  ل��ت��ع��زي��ز  االإم������ارات 
الذكاء  ال��ع��رب��ي��ة يف جم���ال  وامل��ن��ط��ق��ة 
واملهارات  وال���ربجم���ة،  اال���ص��ط��ن��اع��ي 
العربي  ال�صباب  لتمكني  امل�صتقبلية 

بقدرات الربجمة وفر�صها. 
جاء ذلك، عقب توقيع املركز - الذي 
�صابا   53 مب�صاركة  ال��ربن��ام��ج  ينظم 
و�صابة من 15 دولة عربية بال�صراكة 
اال�صطناعي  ال�����ذك�����اء  م���ك���ت���ب  م����ع 
واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل 
ع���ن ب��ع��د، وج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن زايد 
للذكاء اال�صطناعي وكربى موؤ�ص�صات 
وم��ن�����ص��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ع��امل��ي��ة - 
�صراكة مع مكتب الذكاء اال�صطناعي 
العربي  ال�����ص��ب��اب  ومت���ك���ني  ل��ت��دري��ب 
امل�صتقبل  ب��ف��ر���س  ورب��ط��ه��م  امل��ت��م��ي��ز 
الربجمة  واأدوات  ول���غ���ات  ال���رق���م���ي 
اقت�صادات  يف  امل��ت��ط��ورة  والتطبيقات 

وجمتمعات امل�صتقبل الذكية. 
وّق����ع ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون م��ع��ايل عمر 
بنت  �صما  م��ع��ايل  و  العلماء،  �صلطان 
�صهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة 
ل�����ص��وؤون ال�����ص��ب��اب ن��ائ��ب رئ��ي�����س مركز 

ال�صباب العربي. 
العلماء  �صلطان  عمر  معايل  والتقى 
برنامج  من  الثانية  الدفعة  منت�صبي 
العربي  ل��ل�����ص��ب��اب  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال���زم���ال���ة 
ع���رب ت��ق��ن��ي��ة االت�����ص��ال امل���رئ���ي، حيث 
الفر�س  اإىل �صرح حول  ا�صتمعوا منه 
�صتوفرها  ال���ت���ي  ال����واع����دة  ال��ن��وع��ي��ة 
ميتلكها  ال��ت��ي  التخ�ص�صية  امل��ه��ارات 
ال�صباب م�صتقباًل، خا�صة يف قطاعات 

الذكاء  وتطبيقات  الرقمي  االقت�صاد 
النا�صئة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  اال���ص��ط��ن��اع��ي 

وال�صاعدة. 
واأكد معاليه اأن حكومة دولة االإمارات 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بقيادة 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
التكنولوجيا  تتبنى  اهلل"،  "رعاه  دبي 
اال�صطناعي  الذكاء  وحلول  املتقدمة 
واإيجاد  ج��دي��دة  ف��ر���س  ال���ص��ت��ك�����ص��اف 
و�صناعة  للتحديات  احل��ل��ول  اأف�����ص��ل 

م�صتقبل اأف�صل لالأجيال القادمة. 
واأ�����ص����ار اإىل جت���رب���ة دول�����ة االإم������ارات 
ال����رائ����دة يف ت��ع��زي��ز اال����ص���ت���ف���ادة من 
تطبيقات الذكاء اال�صطناعي واأدوات 
الرقمي  ال��ت��ف��وق  لتحقيق  ال��رق��م��ن��ة 
الدولة  ت��ن��اف�����ص��ي��ة  وت��ع��زي��ز  وال��ت��ق��ن��ي 
وري���ادت���ه���ا ال��ع��امل��ي��ة، وج���ه���ود متكني 
ال�����ص��ب��اب ب���امل���ه���ارات وال���ف���ر����س، من 
ال�صرتاتيجية  ال��دول��ة  اإط��الق  حلظة 
مبكراً  اال�صطناعي  للذكاء  االإم���ارات 
الربامج  تنفيذ  و�صّرعت   2017 عام 
وامل�����ص��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة وت��وف��ر بيئات 
واعدة  جديدة  واأ���ص��واق  مبتكرة  عمل 

ذات قيمة اقت�صادية عالية. 
واأكد اأهمية امتالك ال�صباب للمهارات 
متطلبات  ملواكبة  الالزمة  والتقنيات 

ال����ذي ���ص��ي��ت��غ��ر ب�صكل  ���ص��وق ال��ع��م��ل 
جذري م�صتقباًل لي�صبح اأكرث تركيزاً 
على املهارات ال املعلومات، اإ�صافة اإىل 
للجميع  املتاحة  الربجمة  لغات  تعّلم 
ال��ت��خ�����ص�����ص��ات، لدعم  م���ن خم��ت��ل��ف 
م�صتقبل  وب���ن���اء  ال��رق��م��ي  االق��ت�����ص��اد 

اأف�صل. 
من  ال��ع��دي��د  "لدينا  م��ع��ال��ي��ه:  وق����ال 
املبادرات يف دولة االإم��ارات التي تركز 
على متكني الكوادر والقدرات ال�صابة 
يف خمتلف جماالت الربجمة والذكاء 
مليون  مت��ك��ني  م��ن��ه��ا  اال���ص��ط��ن��اع��ي 
الذكاء  وا���ص��ت��خ��دام  ع���رب���ي،  م��ربم��ج 
والنقل،  ال����ط����ب،  يف  اال����ص���ط���ن���اع���ي 
وال������ط������ران، وال�������ص���ي���اح���ة. وه���ن���اك 
اتفاقيات عديدة مع دول العامل لتبادل 
التجارب يف  واال�صتفادة من  اخلربات 
و�صنعمل  اال�صطناعي،  الذكاء  جمال 
طاقاته  لتوظيف  املتميز  ال�صباب  مع 
املنطقة  تناف�صية  ل��ت��ع��زي��ز  وق���درات���ه 
العربية يف هذه القطاعات الواعدة". 

مربمج   100" م�����ص��روع  اإىل  ول��ف��ت 
دولة  حكومة  اأطلقته  يوم" ال��ذي  كل 
االإمارات عام 2021 �صمن "م�صاريع 
مالمح  ت���ر����ص���م  ال����ت����ي  اخلم�صني" 
التنمية  م���ن  م��ق��ب��ل��ة  ع���ام���اً  خ��م�����ص��ني 
االإمارات  اإىل مئوية  والتطور و�صواًل 

 ".2071
واأكد اأن تطبيقات الذكاء اال�صطناعي 
هي جزء ال يتجزاأ من احلياة اليومية 
اليوم، �صواء من حيث توفر خرائط 
اأو  امل��رئ��ي  امل��ح��ت��وى  اأدوات  اأو  التنقل 
والتجارة  ال��رق��م��ي  الت�صوق  من�صات 
االت�صال  و����ص���ائ���ل  اأو  االإل���ك���رتون���ي���ة 

والتفاعل االإن�صاين. 
و�صع  يف  ي���ك���م���ن  "دورنا  وق����������ال: 
ت�صريعات واإطالق مبادرات ت�صاهم يف 
الذكاء  اإيجابي يف جمال  خلق ح��راك 
اال�صطناعي يف دولة االإمارات واأي�صاً 
يف الوطن العربي، ون�صعد دائماً بروؤية 
�صباب متطلع اإىل التقنيات امل�صتقبلية 
وع��ن��ده احل��ر���س على اال���ص��ت��ف��ادة من 
ك��ل م��ا حوله فكثر م��ن ق��ادة العامل 
واملوؤ�ص�صات وال�صركات العمالقة اليوم 
هو  اال�صطناعي  ال��ذك��اء  اإن  ي��ق��ول��ون 

�صنة".  اأهم تقنية يف اآخر 100 
واأ�صار اإىل اأبرز مقومات ا�صرتاتيجية 
االإم������ارات ل��الق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي التي 
املا�صي،  اأب��ري��ل  يف  ال��دول��ة  اعتمدتها 
الهادفة اإىل م�صاعفة ن�صبة م�صاهمة 
االق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي يف ال��ن��اجت املحلي 
االإجمايل من %9.7 اإىل 19.4% 
خ���الل ال�����ص��ن��وات ال��ع�����ص��ر امل��ق��ب��ل��ة، ما 
يفتح اآفاقاً واعدة للمواهب والكفاءات 

املحوري  ال���دور  على  م��وؤك��داً  ال�صابة، 
االقت�صاد  ف��ر���س  تفعيل  يف  لل�صباب 
ال���رق���م���ي وا����ص���ت���دام���ة ال��ت��ن��م��ي��ة عرب 
املعرفة  على  القائم  االقت�صاد  تنويع 

واالبتكار والتكنولوجيا الذكية. 
�صما  م����ع����ايل  اأك���������دت  م�����ن ج���ه���ت���ه���ا، 
اأن ال�صباب هم االأق��در على  امل��زروع��ي 
الربجمة  اأدوات  وت���ط���وي���ر  ت��ط��وي��ع 
اال�صطناعي  والذكاء  التقنية  وحلول 
لبناء جمتمعات واقت�صادات امل�صتقبل 
ال���ذك���ي���ة امل�������ص���ت���دام���ة ال���ق���ائ���م���ة على 
اإىل  واملعرفة،  والتكنولوجيا  االبتكار 
وطموحاتهم  اأهدافهم  حتقيق  جانب 
وت��وظ��ي��ف اإب��داع��ات��ه��م الإح����داث نقلة 
وعربياً  حم��ل��ي��اً  ن��وع��ي��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
تواكب التطور التكنولوجي والتحول 
الرقمي ال�صريع على م�صتوى العامل. 
"التكنولوجيا  م��ع��ال��ي��ه��ا:  وق����ال����ت 
وت�صّرع  الفر�س،  تخلق  وتطبيقاتها 
����ص���د ال����ف����ج����وة ال����رق����م����ي����ة، ومت���ّك���ن 
الكفاءات واملواهب باملهارات االأ�صا�صية 
مقدمتها  ويف  ال���ف���رق،  ت�����ص��ن��ع  ال��ت��ي 
اإت��ق��ان لغات ال��ربجم��ة، وال��ق��درة على 
توظيف تطبيقات الذكاء اال�صطناعي 

يف خمتلف القطاعات." 
بالتعاون مع مكتب  املزروعي  واأ�صادت 
ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي وال�����ذي يقدم 
ال�صباب  ل��ت��م��ك��ني  امل��ت��ق��دم��ة  خ���ربات���ه 
العربي يف اأوطانهم وم�صاركة النموذج 
االإم��ارات��ي ال��ري��ادي يف توطني فر�س 
ال�صباب  واإ�صراك  اال�صطناعي  الذكاء 
وقالت:"  م�����ص��ت��ق��ب��ل��ه��ا،  ���ص��ن��اع��ة  يف 
ال�صركاء  ك��اف��ة  م��ع  العمل  �صنوا�صل 
لتاأهيل  وال��ع��امل  العربية  املنطقة  يف 
اقت�صادات  مواكبة  على  قادرين  ق��ادة 
االبتكار  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 

والتكنولوجيا واملعرفة". 
وي������اأت������ي ذل�������ك ����ص���م���ن ال���ف���ع���ال���ي���ات 
ال��ت��ي يوفرها  ال��ت��دري��ب��ي��ة احل�����ص��ري��ة 
للمواهب  ال���ع���رب���ي  ال�����ص��ب��اب  م���رك���ز 
العربية  ال���دول  خمتلف  م��ن  ال�صابة 
والذكاء  التكنولوجيا  تخ�ص�صات  يف 

الزمالة  "برنامج  �صمن  اال�صطناعي 
التقنية لل�صباب العربي". 

التي  امل�����ربم�����ة  امل�����ذك�����رة  ومب�����وج�����ب 
ت��ع��زز ���ص��راك��ة امل��رك��ز وم��ك��ت��ب الذكاء 
على  اجل��ان��ب��ان  ي��ت��ع��اون  اال�صطناعي 
ال�صابة  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ق���ي���ادات  ت��ه��ي��ئ��ة 
ال�����ذك�����اء  امل���ت���خ�������ص�������ص���ة يف جم��������ال 
التكنولوجي  واالب��ت��ك��ار  اال�صطناعي 
ع���ل���ى تطوير  ال���رتك���ي���ز  خ�����الل  م����ن 
وت��ع��زي��ز م��واه��ب��ه��م، وت���وف���ر من�صة 
العربي  ال�����ص��ب��اب  وت��ط��وي��ر  ل��ت��دري��ب 
والذكاء  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم�����االت  يف 
وتنظيم  وال����ربجم����ة،  اال���ص��ط��ن��اع��ي 
فر�س  ل���ت���ع���زي���ز  ل���ل�������ص���ب���اب  ت����دري����ب 
تدريبية  ب��رام��ج  وتطوير  توظيفهم، 
لتطوير مهاراتهم مبا يلبي متطلبات 
الفجوة  و�صد  امل�صتقبلية  التكنولوجيا 
املهارية يف قدرات ال�صباب يف املنطقة. 
املذكرة  وف����ق  ال���ط���رف���ان  ي��ن�����ص��ق  ك��م��ا 
ال�صباب من خالل توفر  جهود دعم 
ال���ت���وا����ص���ل واالط���������الع على  ف���ر����س 
الذكاء  االب��ت��ك��ارات يف جم���ال  اأح����دث 
لغة  خا�صة  وال��ربجم��ة،  اال�صطناعي 
وتعريفهم   ،python "بايثون" 
تطلقها  التي  التكنولوجية  باملبادرات 
ح��ك��وم��ة دول����ة االإم������ارات يف جماالت 
مع  وال��ربجم��ة،  اال�صطناعي  ال��ذك��اء 
وال�صركات  ال�����ص��ب��اب  م�����ص��اري��ع  دع����م 
التكنولوجيا،  جم����االت  يف  ال��ن��ا���ص��ئ��ة 
اال�صطناعي  ال������ذك������اء  وحت������دي������داً 

والربجمة. 

مركز  اأ�صدرها  بحثية  ورق��ة  وتتوقع 
تقنيات  ت���وف���ر  اأن  ال��ع��رب��ي  ال�����ص��ب��اب 
تريليون   13 اال���ص��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
العاملي  االق��ت�����ص��اد  يف  اأم��ري��ك��ي  دوالر 
تدعم  واأن   ،2030 ع�����ام  ب���ح���ل���ول 
تكنولوجيا  ع���ن  ال��ن��اجت��ة  ال���ك���ف���اءات 
ميزانيات  اال����ص���ط���ن���اع���ي  ال�����ذك�����اء 
ي�صل  مب��ا  االأو���ص��ط  ال�صرق  حكومات 
اأمريكي �صنوياً،  7 مليارات دوالر  اإىل 
مل�صاركة  ���ص��ن��وي  ب��ن��م��و  ت���وق���ع���ات  م���ع 
اقت�صاديات  يف  اال�صطناعي  ال��ذك��اء 
و�صمال  االأو�����ص����ط  ال�������ص���رق  م��ن��ط��ق��ة 

افريقيا ما بني 20 اإىل 34%. 
الزمالة  برنامج  اأع�صاء  ا�صتمع  كما 
را�صد  م��ن  ال��ع��رب��ي  لل�صباب  التقنية 
امل�صروعات  مدير  م�صاعد  ال�صويدي 
مب��ك��ت��ب ال����ذك����اء اال���ص��ط��ن��اع��ي، اإىل 
ف���وائ���د ل��غ��ات ال���ربجم���ة امل��ب�����ص��ط��ة يف 
خلق فر�س م�صاعفة وت�صريع عملية 

منو امل�صاريع واالأفكار املبتكرة. 
االآف���اق  ح���ول  تخ�ص�صية  جل�صة  ويف 
ا�صتخدام  ي��ف��ت��ح��ه��ا  ال���ت���ي  ال����واع����دة 
خمتلف  يف  "بايثون"  ال��ربجم��ة  لغة 
ال�صويدي  را���ص��د  ع��ر���س  ال��ق��ط��اع��ات، 
ت��ط��ب��ي��ق��ات ذكية  ت���ط���وي���ر  اإم����ك����ان����ات 
الربجمة  لغات  با�صتخدام  مفتاحية 
ت�صهم  وخ���وارزم���ي���ات م���ع���ّدة م�����ص��ب��ق��اً 
التطبيقات  تلك  وتطوير  تو�صيع  يف 
وقطاعات  وف��ئ��ات  ���ص��رائ��ح  خ��دم��ة  يف 

اأو�صع. 
التقنية  ال���زم���ال���ة  ب���رن���ام���ج  وي���وف���ر 

ل���ل�������ص���ب���اب ال���ع���رب���ي ج�������ص���راً ي���واك���ب 
قطاعات  يف  احلا�صل  ال�صريع  التقدم 
الرقمية  الفجوة  وي�صد  التكنولوجيا 
باال�صتفادة من فر�س  التنمية  ويعزز 
والتحول  ال��راب��ع��ة  ال�صناعية  ال��ث��ورة 
الرقمي واالآفاق االقت�صادية اجلديدة 

التي تفتحها لل�صباب. 
التقنية  ال���زم���ال���ة  ب��رن��ام��ج  وي���ه���دف 
ال�صباب  م��رك��ز  م��ن  ال��ع��رب��ي  لل�صباب 
عربية  ق���ي���ادات  ت��ك��وي��ن  اإىل  ال��ع��رب��ي 
الرقمية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  جم���ال  يف  ���ص��اب��ة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، واإع��������داد ج��ي��ل من 
ال�����ص��ب��اب ال��ع��رب��ي ال���ق���ادر ع��ل��ى ر�صد 
جانب  اإىل  فيها،  امل�صتجدة  امل��ه��ارات 
تدريبية  ت��ط��وي��ري��ة  من�صة  ت��وف��ره 
�صركاء  مع  بالتعاون  العربي  لل�صباب 
الفر�صة  واإت���اح���ة  وع��امل��ي��ني،  حم��ل��ني 
ل��ل�����ص��ب��اب ال��ع��رب��ي ل��ل��ت��ع��ل��م واالط����الع 
ع���ل���ى جت�������ارب جم���م���وع���ة م�����ن اأه�����م 
الرقمية  التقنيات  اخل��رباء يف جمال 

والتكنولوجيا. 
وت�����رك�����ز ال���ن�������ص���خ���ة اجل������دي������دة من 
ال�صباب  م��ه��ارات  بناء  على  الربنامج 
اال�صطناعي  ال���ذك���اء  تخ�ص�صات  يف 
وال����ربجم����ة ب��ل��غ��ة ب���اي���ث���ون، واإع������داد 
دفعة متمكنة من ال�صباب املطّلع على 
وتطبيقات  ال���ربجم���ة  ل��غ��ات  اأح�����دث 
اآليات  تعزز  التي  اال�صطناعي  الذكاء 
اخلدمات  ت���وف���ر  وت�����ص��ه��ل  االإن����ت����اج 
وترتقي بجودة احلياة وتخلق الفر�س 

للمواهب ال�صابة. 

عمر العلماء يوؤكد اأهمية متكني ال�صباب باملهارات امل�صتقبلية وتعزيز قدراتهم يف الذكاء ال�صطناعي 

•• �أم �لقيوين-و�م:

دائرة  رئي�س  املعال  را���ص��د  ب��ن  �صعود  ب��ن  ماجد  ال�صيخ  افتتح 
بن  عبداهلل  ال�صيخ  بح�صور  القيوين،  ب��اأم  واالآث���ار  ال�صياحة 
�صعود بن را�صد املعال رئي�س دائرة املالية باأم القيوين، معر�س 
ال�صوء  وال���ذي ي�صلط  االأث���ري،  اأب���رق  ت��ل  اآث���ار خا�صا مبوقع 
موا�صم  خ��الل  املوقع  يف  املكت�صفة  االأث��ري��ة  القطع  اأب��رز  على 
التاريخي  االإرث  على  واملحافظة  ال��رتوي��ج  بهدف  التنقيب 
للموقع وتعزيز املوروث الثقايف.  وي�صم املعر�س - الذي يقام 
يف جامعة اأم القيوين وي�صتمر حتى اليوم اخلمي�س - خمتلف 
املكت�صفات االأثرية من موقع تل اأبرق االأثري والذي يقع بني 
اإمارتي اأم القيوين وال�صارقة ويعود تاريخه من االألف الثالث 

قبل امليالد حتى القرن الثالث امليالدي.  وا�صتملت املكت�صفات 
وحيوانات  ب�صرية  �صخ�صيات  هيئة  على  متاثيل  املعرو�صة 
وقطع اأثرية مثل اأجزاء من الفخار واأختام وقالئد وغرها، 
مت اكت�صافها يف موقع تل اأبرق االأثري .  ويتيح املعر�س اأمام 
اجلمهور فر�صة التعرف على تاريخ االإمارة ومواقعها االأثرية 
التي تعك�س مدى الغنى االأثري باالإمارة، باالإ�صافة اإىل تعزيز 
التاريخية.  ح�صر  واإب��راز مكانتها  القيوين  اأم  اإم��ارة  ح�صور 
باأعمال  القائم  النقبي  �صرور  حممد  �صعادة  املعر�س  افتتاح 
القيوين و�صعادة  اأم  التنفيذي الإم��ارة  العام للمجل�س  االأم��ني 
وع���دد من  القيوين  اأم  م��دي��ر جامعة  ال��دك��ت��ور ج��الل ح��امت 
مدراء اجلهات احلكومية يف االإمارة وموظفي دائرة ال�صياحة 

واالآثار والبعثة االإيطالية. 

ماجد بن �صعود املعل يفتتح معر�صا خا�صا مبوقع تل اأبرق الأثري باأم القيوين 

•• دبي-�لفجر:

قيم  اإر�������ص������اء  يف  ج���ه���وده���ا  ����ص���م���ن 
للقطاع  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������ص���وؤول���ي���ة 
ال�صحة  وزارة  ن��ظ��م��ت  اخل����ا�����س، 
بالدم  ت��ربع  حملة  املجتمع  ووق��اي��ة 
�صركات  جم��م��وع��ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
يف  ال�����ص��ي��دالين  والت�صنيع  ال��ب��ح��ث 
دبي  م��رك��ز  يف  "فارماج"،  اخل��ل��ي��ج 
ال�صحة  لهيئة  التابع  بالدم  للتربع 
�صركاء  ت�����ص��ج��ي��ع  ب����ه����دف  ب����دب����ي، 
ال�����وزارة م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���س على 
اإنقاذ  يف  دوره  الأهمية  بالدم  التربع 
التكافل  قيم  وتعزيز  املر�صى  حياة 
اأفراد  ب��ني  االجتماعي  والت�صامن 
الوعي  تعزيز  ج��ان��ب  اإىل  املجتمع، 
املجتمعية  امل�����ص��وؤول��ي��ة  مب��م��ار���ص��ات 

لدى القطاع اخلا�س.
الدكتور  ����ص���ع���ادة  احل��م��ل��ة  واف���ت���ت���ح 
الوكيل  االأم���������ري  ح�����ص��ني  اأم������ني 
ال�صحي  التنظيم  ل��ق��ط��اع  امل�����ص��اع��د 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  يف 
خ���الل زي��ارت��ه وف��ري��ق م��ن ال����وزارة 
دبي،  يف  ب���ال���دم  ال���ت���ربع  م��رك��ز  اإىل 
اأ�����ول املتربعني  ح��ي��ث ك���ان ���ص��ع��ادت��ه 
يف  االأع�صاء  ال�صركات  روؤ�صاء  وتاله 
وفق  ال�صركات  وموظفي  "فارماج"، 

اآلية حمددة.
الرامية  خ��ط��ط��ه��ا  م���ن  وان���ط���الق���اً 
امل�صوؤولية  مم����ار�����ص����ات  ل���رت����ص���ي���خ 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة، ت��ن�����ص��ق ال����������وزارة مع 
املرخ�صة  ال����دم  وب���ن���وك  ال�����ص��رك��ات 
يف ال���دول���ة، ب��ه��دف اال���ص��ت��ف��ادة من 
الدولة  م�صتوى  على  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
باعتبارها عماًل  نطاق،  اأو�صع  وعلى 
اإن�صانياً ي�صهم يف اإنقاذ حياة املر�صى 
املحتاجني اإىل نقل دم مثل امل�صابني 
بالنزيف ب�صبب احلوادث والعمليات 

اجلراحية ومر�س فقر الدم الوراثي 
الوالدة  خ��الل  اأو  "الثال�صيميا"، 
ف�صاًل  االأع�����ص��اء.  زراع���ة  وعمليات 
ب��ال��دم يقلل  املنتظم  ال��ت��ربع  اأن  ع��ن 
من ن�صبة االإ�صابة باجللطة القلبية 
والدماغية، ويزيد من ن�صاط نخاع 
العظم يف اإنتاج خاليا دموية جديدة 
والتخل�س من ن�صبة احلديد الزائدة 

يف اجل�صم لدى املتربع.
اأم���ني ح�صني  ال��دك��ت��ور  �صعادة  واأك���د 
امل�����ص��اع��د لقطاع  ال��وك��ي��ل  االأم�����ري 
اأن  ال�������وزارة  ال�����ص��ح��ي يف  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
ب��ال��دم جُت�ّصد  ال��ت��ربع  م��ب��ادرة حملة 

ووق����اي����ة  ال�������ص���ح���ة  وزارة  ح����ر�����س 
توجيهات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ل���ى  امل���ج���ت���م���ع 
ثقافة  تر�صيخ  يف  احلكيمة  قيادتنا 
للقطاع  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������ص���وؤول���ي���ة 
اأن�����ه �صريك  اأث���ب���ت  ال�����ذي  اخل���ا����س 
اأ�صا�صي يف العطاء والعمل التطوعي 
املجتمعية،  امل�صوؤولية  قيم  وتر�صيخ 
ه��ذه احلملة  اأهمية  اأ���ن  اإىل  م�صراً 
ب�صحة  ال��ف��ّع��ال  ت��اأث��ره��ا  يف  تكمن 
امل��ج��ت��م��ع وت���ع���زي���زه���ا ل��ق��ي��م اخلر 
وال��ب��ذل من اأج��ل االآخ��ري��ن والعمل 
تدعم  واأنها  ال�صيما  اإ�صعادهم،  على 
املخزون اال�صرتاتيجي بالدم املاأمون 

يف امل�صت�صفيات بالدولة.
واأ������ص�����اف ����ص���ع���ادة ال���دك���ت���ور اأم����ني 
احلملة  ه�����ذه  "بداأنا  االأم���������ري: 
رابطة  يف  االأع���������ص����اء  ب���ال�������ص���رك���ات 
ت�صجيعية  ر�صالة  لتكون  "فارماج"، 
ل�صركاء الوزارة من القطاع اخلا�س 
لدى  التوعية  ن�صر  اإط���ار  يف  وذل���ك 
موظفي هذا القطاع باأهمية التربع 
التطوع لديهم  بالدم، وتعزيز فكرة 
املر�صى  حياة  اإنقاذ  يف  وم�صاهمتهم 
ف�����ص��اًل ع���ن ت��ع��زي��ز اإدراك����ه����م العام 
ملفهوم ممار�صة امل�صوؤولية املجتمعية، 
التربع  عملية  اأن  على  التاأكيد  م��ع 
حيث  متاماً،  اآمنة  الدولة  يف  بالدم 
ي���ل���ت���زم ال���ط���اق���م ال���ط���ب���ي ب���اأح���دث 
العاملية  واملمار�صات  املعاير  واأف�صل 
الدكتور  ول���ف���ت  املجال".  ه����ذا  يف 
االأمري اإىل اأن دولة االإمارات تفخر 
ريادة يف �صالمة وماأمونية  بتحقيق 
ن��ق��ل ال����دم، م��ن خ���الل االع��ت��م��اد يف 
اإم��دادات الدم على التربع الطوعي 
على  وتتميز   100% بن�صبة  بالدم 
امل�صتوى االقليمي مب�صتوى خدمات 

نقل الدم و�صالمتها.

نظمت املبادرة بالتعاون مع هيئة ال�سحة بدبي وفارماج الدوائية
وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تعزز قيم امل�صوؤولية 

املجتمعية لدى القطاع اخلا�ض عرب مبادرة للتربع بالدم

�صحية الوطني تعتمد تقريريها حول قانوين املن�صاآت 
ال�صحية اخلا�صة ومزاولة مهنة الطب البيطري 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�صة تدريبية لطلبة جامعة زايد ب�صاأن القطاع العقاري 

•• دبي-و�م:

اعتمدت جلنة ال�صوؤون ال�صحية والبيئية يف املجل�س الوطني االحتادي، خالل 
�صعادة  برئا�صة  دبي،  للمجل�س يف  العامة  االأمانة  اأم�س، يف مقر  اجتماع عقدته 
ناعمة عبداهلل ال�صرهان النائب الثاين لرئي�س املجل�س رئي�صة اللجنة، تقريري 
القانون  اأح��ك��ام  بع�س  "تعديل  ���ص��اأن  يف  احت���ادي  ق��ان��ون  م�صروع  ح��ول  اللجنة 
االحتادي رقم )4( ل�صنة 2015 يف �صاأن املن�صاآت ال�صحية اخلا�صة"، وم�صروع 
قانون احتادي يف �صاأن تعديل بع�س اأحكام القانون االحتادي رقم )10( ل�صنة 

يف �صاأن مزاولة مهنة الطب البيطري.   2002
�صارك يف االجتماع اأع�صاء اللجنة �صعادة كل من : نا�صر حممد اليماحي مقرر 
اللجنة، واأحمد حمد بو�صهاب، و�صمية عبداهلل ال�صويدي، و�صذى �صعيد النقبي، 
الوطني  املجل�س  اأع�����ص��اء  اليماحي  اأح��م��د  وحممد  رك��ا���س،  ب��ن  ح�صن  وع���ذراء 
اأحكام  ���ص��اأن تعديل بع�س  ال��ق��ان��ون االحت���ادي يف  وي��ه��دف م�صروع  االحت����ادي.  
اخلا�صة  ال�صحية  املن�صاآت  �صاأن  يف   2015 ل�صنة   )4( رقم  االحت��ادي  القانون 
بح�صب املذكرة االإي�صاحية، اإىل تعديل املادة 21 وذلك باإ�صافة الغرامة املالية، 

مبا يتنا�صب مع نوعية املخالفات املرتكبة. 
ال��وزراء )3( م��واد، تناولت  القانون الذي وافق عليه جمل�س  وت�صمن م�صروع 
 2015 ل�صنة   )4( رق��م  االحت���ادي  القانون  من   )21( امل��ادة  ا�صتبدال حكم 

املالية  الغرامة  اإ�صافة  ت�صمن  جديد  بن�س  اخلا�صة  ال�صحية  املن�صاآت  �صاأن  يف 
امل�صوؤول عن  اأو  املن�صاأة  التاأديبية التي يجوز توقيعها على مدير  اإىل اجل��زاءات 
ال�صحية اخلا�صة يف حال خمالفتها  واملن�صاآت  العاملني فيها،  اأحد  اأو  ت�صغيلها 
اأو  يخالف  حكم  ك��ل  اإل��غ��اء  تناولت  كما  التنفيذية.  والئحته  ال��ق��ان��ون  الأح��ك��ام 
وتاريخ  الر�صمية  اجلريدة  يف  القانون  ون�صر  القانون،  هذا  اأحكام  مع  يتعار�س 
العمل باأحكامه.  فيما يهدف م�صروع قانون احتادي ب�صاأن تعديل بع�س اأحكام 
الطب  مهنة  م��زاول��ة  ���ص��اأن  يف   2002 ل�صنة  رق��م )10(  ال��ق��ان��ون االحت���ادي 
بع�س  تعديل  اإىل  ال��واردة من احلكومة،  االإي�صاحية  املذكرة  البيطري بح�صب 
مواد القانون مبا يتوافق مع توجهات تنظيم ممار�صة االأعمال االقت�صادية يف 
الدولة، والتملك االأجنبي يف كافة اجلوانب املتعلقة بالطب البيطري، وبالتايل 

امل�صاهمة يف تعزيز ا�صتقطاب اال�صتثمارات العاملية يف هذا املجال. 
كما يهدف اإىل تنظيم ترخي�س االأطباء البيطريني املواطنني حديثي التخرج 
فيها  مبا  البيطرية  املن�صاآت  كافة  يف  للعمل  االإم��ارات��ي��ة،  اجلامعات  وخريجي 
املن�صاآت العالجية والت�صخي�صية، ومبا يحافظ على تنظيم املمار�صات ال�صحية 
ملهنة الطب البيطري ورفع كفاءة العمل بهذه املهنة يف �صوء الت�صريعات املعمول 
بها، ف�صاًل عن تعزيز احلماية وتنمية الرثوة احليوانية، ومبا ي�صاهم يف تطبيق 
اأف�صل املمار�صات واملعاير العلمية والدولية، واإعادة تنظيم ال�صجالت املتعلقة 

بقيد االأطباء البيطريني والعاملني باملهن الطبية البيطرية امل�صاعدة. 
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العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مرجانكو للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3753586 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيدلية 

ميد هلب
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2075960 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/طموح  بان  التنمية االقت�صادية  دائ���رة  تعلن 

لبيع العطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3806648 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/دياال  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2842501 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الراهي 

لغ�صيل ال�صيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3974196 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/القط  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صعيد للتجارة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4246436 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ايكو  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صمارت للتكنولوجيا
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3764559 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/البواين 

للمقاوالت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1006040 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/كراج  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بت برو�س مليكانيكا و�صبغ و�صمكرة ال�صيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4005076 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :كافتريا ناي�س كرك 

رخ�صة رقم:CN 1731120  قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

 اإ�صافة عبداهلل ابراهيم �صامل ابراهيم الطنيجي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صامل حمد م�صلم املعمري
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :ديو دراي كلني

رخ�صة رقم:CN 1537544  قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

 اإ�صافة عبداهلل �صامل جا�صم ال�صورى الزعابي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف زايد خمي�س حميد �صامل بل�صرم
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
الدلة  :�صيدلية  ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 
البيطرية رخ�صة رقم:CN 2046575  قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
 اإ�صافة خالد خليفه �صيف خليفه القبي�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف را�صد حممد را�صد عبيد املن�صوري

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

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

اال�صم التجاري:ايفل الأعمال االأملنيوم - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
- وحدة    339 رقم  2 - خمزن  ق   -  3 م  ال�صناعية  ال�صركة:م�صفح  عنوان 

املالك/ال�صيد ال�صيخ زايد بن احمد بن زايد بن �صلطان ال نهيان
CN 2089919 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�صركة وت�صفية  حل   -  1

الواحد  ال�صخ�س  �صركة   - احل�صابات  لتدقيق  ال�صادة/بر�صتيج  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/11  لل�صركة  قانوين  كم�صفي   - ذ.م.م 
على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غر العادية ، املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2224002225 - تاريخ التعديل:2022/11/16
املعني  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
ال�صخ�س  ايفري وير كافيه - �صركة   : ال�صادة  باأن /  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الواحد ذ م م  رخ�صة رقم:2142601 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة خالد �صامل �صالح مهنا املرى %50

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة يو�صف على �صعيد على ال�صكرى %50
تعديل مدير / اإ�صافة يو�صف على �صعيد على ال�صكرى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل دروي�س عبداهلل حممد�صريف ال�صيبانى
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ ايفري وير كافيه - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
EVERYWHERE CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / ايفري وير كافية ذ.م.م
EVERYWHERE CAFE L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : حكم لال�صت�صارات الهند�صية

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:1557309 
تعديل مدير / اإ�صافة مروان حممد عكوان

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مروان حممد عكوان %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف احمد �صامل را�صد عبيد العلوى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 20000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ حكم لال�صت�صارات الهند�صية
HAKAM ENGINEERING CONSULTING

اإىل/ حكم لال�صت�صارات الهند�صية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
HAKAM ENGINEERING CONSULTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : املرقب خلياطة ازياء ال�صيدات

رخ�صة رقم:CN 1134232 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف عو�س نا�صر �صعيد نا�صر احل�صانى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل موؤ�ص�صة مهنية
تعديل اإ�صم جتاري من/ املرقب خلياطة ازياء ال�صيدات

AL MARQAB LADIES FASHION TAILORING

اإىل/ املرقب خلياطة ازياء ال�صيدات
AL MARQAB LADIES FASHION TAILORING

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : برايت بالنت للتجارة العامة ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:1964864 
تعديل مدير / اإ�صافة حممد امني اجنيالت بوالييل ر�صيد

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد امني اجنيالت بوالييل ر�صيد %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عو�س العبد على العامرى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد امني اجنيالت بوالييل ر�صيد تيالبورات
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ برايت بالنت للتجارة العامة ذ.م.م

BRIGHT PLANET GENERAL TRADING L.L.C
اإىل/ برايت بالنت للتجارة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

BRIGHT PLANET GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : �صكيلد تك خلدمات تقنية املعلومات

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:2440765 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حمزه �صيف اهلل احلميدى من مالك اإىل مفو�س بالتوقيع

تعديل ن�صب ال�صركاء / حمزه �صيف اهلل احلميدى من 100 % اإىل %0
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حمزه �صيف اهلل احلميدى من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�صب ال�صركاء / حمزه �صيف اهلل احلميدى من 100 % اإىل %0
تعديل وكيل خدمات / حذف خالد على عو�س ي�صلم ال�صرقى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صكيلد تك خلدمات تقنية املعلومات
SKILLED TECH INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES

اإىل/ �صكيلد للحلول التقنية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
SKILLED TECH SOLUTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : زهرة ال�صهباء للديكور - ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:1025213 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جابر جربان ح�صني عبدالرحمن الهاجرى %100

تعديل مدير / اإ�صافة جابر جربان ح�صني عبدالرحمن الهاجرى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف جابر جربان ح�صني عبدالرحمن الهاجرى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مفلح عبدالعزيز ذياب
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 30000

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ زهرة ال�صهباء للديكور - ذ.م.م

ZUHRAT AL SHAHBA DECOR - LLC
اإىل/ زهرة ال�صهباء للديكور - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

 ZUHRAT AL SHAHBA DECOR   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : �صيدلية كلينك�س

رخ�صة رقم:CN 2429553 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صيدلية كلينك�س

CLINIX PHARMACY

اإىل/ �صيدلية كلينك�س- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
  CLINIX PHARMACY- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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اأم�����س االأرب���ع���اء االإطاحة  اأع��ل��ن��ت خلية االإع����الم االأم��ن��ي يف ال��ع��راق 
بامل�صوؤول عن الدعم اللوج�صتي لداع�س يف نينوى �صمال بغداد.

وقالت اخللية يف بيان �صحفي اأم�س اأوردته وكالة االأنباء العراقية، اإن 
خلية مهمات اال�صتخبارات اخلا�صة يف املديرية العامة لال�صتخبارات 
واالأمن عملية خاطفة يف حمافظة نينوى، اأ�صفرت عن  القب�س على 
ي�صغل من�صب احلار�س  كان  االإرهابية  داع�س  اأحد عنا�صر ع�صابات 
التحرير  عمليات  قبل  ن��ي��ن��وى،  ج��ن��وب  ع��ن  للم�صوؤول  ال�صخ�صي  
يف  النائمة  اخل��الي��ا  ونقل  اللوج�صتي  ال��دع��م  ع��ن  امل�����ص��وؤول  ويعترب 

جنوب حمافظة نينوى.

قالت وزيرة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة  اأم�س االأربعاء، اإنها 
الق�صاء  به  يطالب  الذي  اإيكوي�صن  ح�صن  املغربي  املتطرف  و�صعت 
مركز  يف  ال�صيف،  نهاية  يف  بالطرد  اأم��ر  من  تهربه  بعد  الفرن�صي 

مغلق لرتحيله من االأرا�صي البلجيكية.
االإق��ام��ة يف  ح��ق  “الرجل خ�صر  اإن  بيان  م��ور يف  دي  نيكول  وق��ال��ت 
“و�صع يف  اأنه  مو�صحة  اإىل بلده االأ�صلي”،  اأن يعود  فرن�صا ويجب 

مركز مغلق قبل اإبعاده من االأرا�صي” البلجيكية.
ورف�س الق�صاء البلجيكي الثالثاء، للمرة الثانية ت�صليمه اإىل فرن�صا 

مبوجب مذكرة توقيف اأوروبية.

اأعلن داونينغ �صرتيت اإلغاء اجتماع اأم�س االأربعاء، بني رئي�س الوزراء 
على  بينغ،  جني  �صي  ال�صيني  والرئي�س  �صوناك  ري�صي  الربيطاين 
ب�صبب  باإندوني�صيا،  بايل  يف  الع�صرين  جمموعة  اجتماعات  هام�س 

“جدول االأعمال” وفق متحدثة بريطانية.
ب��ني زعيمي  اأع����وام   5 ي��ك��ون االج��ت��م��اع االأول منذ  اأن  وك���ان م��ق��رراً 
االجتماعات  اأه���م  واأح���د  ت��وت��را  عالقاتهما  ت�صهد  ال��ذي��ن  البلدين 
الربيطانية  احلكومة  لرئي�س  الع�صرين  قمة  هام�س  على  امل��ق��ررة 

اجلديد الذي توىل من�صبه يف نهاية اأكتوبر -ت�صرين االأول.

قال البيت االأبي�س اإن الرئي�س االأمريكي جو بايدن ورئي�س الوزراء 
اأم�س  الأوك��ران��ي��ا  ال��ق��وي  اأك���دا دعمهما  ���ص��ون��اك  ري�صي  ال��ربي��ط��اين 
ال���ذي وق���ع يف بولندا  االأرب���ع���اء خ���الل حم��ادث��ات �صملت االن��ف��ج��ار 

والتحديات التي متثلها ال�صني.
وقال البيت االأبي�س يف بيان اإن الزعيمني اللذين التقيا على هام�س 
التحقيق  بالكامل  �صيوؤيدان  اإندوني�صيا  يف  الع�صرين  جمموعة  قمة 

الذي جتريه بولندا يف االنفجار الذي وقع الثالثاء.
وقال بايدن يف وقت �صابق اإن ال�صاروخ الذي قتل �صخ�صني يف بولندا 

رمبا مل ينطلق من رو�صيا.
واأفاد م�صوؤولون اأمريكيون اأن النتائج االأولية ت�صر اإىل اأن ال�صاروخ 
رو�صي  �صاروخ  على  االأوكرانية  القوات  اأطلقته  بولندا  اأ�صاب  الذي 

ح�صبما اأفادت وكالة اأ�صو�صيتد بر�س.
اأي�����ص��ا التزامهما  اأك����دا  ب��اي��دن و���ص��ون��اك  اأن  وذك���ر ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س 
يف  العظيمة  بلفا�صت-اجلمعة  اتفاقية  مكا�صب  بحماية  امل�صرتك 

اأيرلندا ال�صمالية.

عو��شم

بغداد

بروك�ضيل

وا�ضنطن

لندن

 ال�صني تدعو اإىل »الهدوء« 
بعد �صقوط ال�صاروخ يف بولندا 

•• بكني-�أ ف ب

دعت ال�صني جميع االأطراف اإىل “الهدوء” بعد اأنباء عن �صقوط �صاروخ 
رو�صي ال�صنع يف بولندا وو�صع اجلي�س البولندي يف حالة تاأهب.

موؤمتر  يف  ال�صينية،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�صم  املتحدثة  نينغ،  م��او  وق��ال��ت 
�صحفي دوري “يف ظل الو�صع الراهن، يتعني على جميع االأطراف املعنية 
اأن  واأ���ص��اف��ت  الت�صعيد«.  جتنب  اأج��ل  م��ن  النف�س  و�صبط  ال��ه��دوء  ال��ت��زام 
“موقف ال�صني من الق�صية االأوكرانية هو نف�صه منذ البداية وهو وا�صح: 
االأولوية املطلقة هي اإجراء حوار ومفاو�صات حلل االأزمة �صلميا«. و�صقط 
�صاروخ، على االأرجح رو�صي ال�صنع وفقاً لوار�صو يف بولندا وقتل �صخ�صني، 
الغربيني. وردت مو�صكو بو�صف هذه  القادة  اإدان��ة باالإجماع من  اأث��ار  مما 
“اال�صتفزازات«. لكن الغربيني ما زالوا حذرين ب�صاأن م�صدر  ب�  املعلومات 
ال�صاروخ، فيما اعترب الرئي�س االأمركي جو بايدن اأنه “من غر املرجح” 

اأن يكون قد اأطلق من رو�صيا. 

 حزب اهلل ا�صتخدم قنا�صل 
فخريني لتهريب وغ�صيل الأموال

•• عو��شم-وكاالت

ك�صف حتقيق اأجراه االحتاد الدويل لل�صحفيني اال�صتق�صائيني اأن تنظيم 
حزب اهلل االإرهابي، ا�صتخدم عدداً من القنا�صل الفخريني الذين ح�صلوا 
ب�صكل  االأم��وال  وغ�صيل  تهريب  بعمليات  للقيام  دبلوما�صية  امتيازات  على 
خا�صني  دب��ل��وم��ا���ص��ي��ني  اهلل  ح���زب  “ا�صتخدم  ال��ت��ق��ري��ر  وب��ح�����ص��ب  م��ن��ظ��م. 
وفق ما نقلت  يعرفون بالقنا�صل الفخريني لتهريب االأموال وغ�صيلها”، 
�صحيفة “جروزاليم بو�صت” االإ�صرائيلية. ووفق التقرير، فاإن القنا�صل 
املعينني  ال�صابقني،  الفخريني مثل رجال االأعمال وامل�صاهر وال�صيا�صيني 
يف  حتى  اأو  االأجنبية  البلدان  يف  م�صاحلهم  خلدمة  حكوماتهم  قبل  من 
الدبلوما�صيون  عليها  يح�صل  التي  االمتيازات  بع�س  منحهم  يتم  لبنان 
عليها  ح�صل  التي  االمتيازات  بني  من  اأن  اإىل  التحقيق  وي�صر  املهنيون. 
اأر�صيفاتهم ومرا�صالتهم، وحماية  اأنه ال ميكن م�صادرة  القنا�صل،  هوؤالء 
اأنهم غالباً ما يح�صلون  التي تخ�صهم من عمليات البحث، كما  الب�صائع 
من  و�صكل  ترخي�س،  ولوحات  �صفر  وج���وازات  خا�صة  هوية  بطاقات  على 

اأ�صكال احل�صانة الدبلوما�صية.

اأع�صاء الكني�صت يوؤدون اليمني وعقبات يف طريق حكومة نتانياهو

ي�ستخدم تطبيق املواعدة »تيندر«

داع�ض يتحول اإىل اأفريقيا بعد هزميته يف ال�صرق الأو�صط

»تفاو�ض نتانياهو ولبيد وغانت�ض لت�صكيل حكومة
مبا�صرة بعد االنتخابات، اأواًل على نتانياهو، حيث قيل له اإن االإدارة 
اليمينية  احلكومة  اأع�صاء  كبار  م��ع  التعامل  يف  �صعوبة  �صتواجه 

املتطرفة، اإذا كان قادة “ال�صهيونية الدينية” وزراء كبار.
حكومة  ت�صكيل  اإمكانية  يرى  ال  اأنه  لالأمريكيني  نتانياهو  واأو�صح 
واأن  ال��و���ص��ط،  ي�صار  كتلة  �صريك يف  ي��وج��د  الأن���ه ال  وا���ص��ع��ة،  وح���دة 
اإىل  اأي ظ��رف   ين�صما حتت  لن  اأنهما  م��رات  اأعلنا  وغانت�س  البيد 
املتطرفة  االأرثوذك�صية  االأح���زاب  �صمت  اإذا  يقودها،  التي  حكومة 

و”ال�صهيونية الدينية” و”عوت�صما يهوديت«.
وُمع�صكر  عتيد”  “ي�س  على  �صغطاً  االأم��ري��ك��ي  اجل��ان��ب  و�صغط 
حكوم���ة  لت�صكيل  �ص������عياً  حزب”الليكود”،  م��ع  ل��ل��ح��وار  ال��دول��ة 
الكام���ل  والتع������اون  الكامل������ة  ال�صرعية  �صتكت�صب  ومتوازنة  وا�صعة 

والدول  االأوروب���ي،  واالحت����اد  االأمريكية،  املتح������دة  الوالي������ات  مع 
الغربية.

اأي  ب�صدة  و”ُمع�صكر الدولة”  “ي�س عتيد”  ويف املقابل، نفى حزبا 
اأنهما ال ينويان دخول  واأو�صحا  “الليكود”  ات�صاالت مع م�صوؤويل 

حكومة  نتانياهو.
وعلق “الليكود” فقال “خرب كاذب اآخر، يجدر اأن نطلب من الذين 
يف  جهودهم  ي�صتثمروا  اأن  كاذبة  اأخ��ب��ار  ن�صر  يف  كثراً  ي�صتثمرون 

ت�صكيل حكومة ميينية كاملة على الفور«.
اأ�صا�س لها  “الليكود ين�صر هذه ال�صائعات التي ال  وقال ي�س عتيد: 
نتمفاو�س  لن  درع��ي،  واآري��ي��ه  �صموتريت�س  بت�صلئيل  على  لل�صغط 

معهم، وي�س عتيد لن يجل�س يف حكومة متهمة بجرائم خطرة«.  

•• �لقد�س-وكاالت

اأن ات�صاالت ُمكثفة تدور بني رفاق  اإ�صرائيل  اآخر االأنباء من  توؤكد 
رئي�س الوزراء املكلف بنيامني نتانياهو ورفاق رئي�س الوزراء يائر 
وطنية  وح��دة  حكومة  لت�صكيل  غانت�س  بيني  ال��دف��اع  ووزي��ر  البيد 

ب�صغط من الواليات املتحدة االأمريكية.
املكثفة  امل��ح��ادث��ات  اإن  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة،  “معاريف”  �صحيفة  وق��ال��ت 
وغانت�س  البيد  وم�صاعدي  نتانياهو،  �صركاء  بني  اأي��ام  منذ  ت�صتمر 
مع  لت�صكيل حكومة ت�صم حزب “ي�س عتيد” و”مع�صكر الدولة”، 

دخول االأخر ب�صكل كامل اأو دون رجال جدعون �صاعر.
االأمريكية  االإدارة  من  ب�صغط  االت�صاالت  ج��اءت  لل�صحيفة،  وفقاً 

•• �لقد�س-�أ ف ب

املنتخبون،  الكني�صت  اأع�����ص��اء  اأدى 
من  �صاعات  بعد  الد�صتوري،  الق�صم 
مقتل  ع��ن  اأ���ص��ف��ر  فل�صطيني  ه��ج��وم 
يخو�س  بينما  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني،  ث��الث��ة 
بنيامني  امل���ك���ّل���ف  ال����������وزراء  رئ���ي�������س 
ائتالف  لت�صكيل  حمادثات  نتانياهو 
ح��ك��وم��ي ق��د ي��ك��ون االك���رث مينية يف 

تاريخ اإ�صرائيل.
للكني�صت  االأوىل  اجلل�صة  افتتحت 
بخطاب  وال���ع�������ص���ري���ن  اخل���ام�������ص���ة 
فيه  ق���ال  ه��رت�����ص��وغ  ا���ص��ح��ق  للرئي�س 
اإ�صرائيل مرهقون من  “اإن مواطني 
وحث  وعواقبه”،  الداخلي  ال�صراع 
االن���غ���م���ا����س يف  ع����دم  “على  ال����ن����واب 

�صراعات م�صتمرة«.
الكني�صت  اأع�صاء  من  كل  قام  بعدها 

بتاأدية الق�صم.
وب����ن����اء ع���ل���ى ت��و���ص��ي��ة غ��ال��ب��ي��ة من 
ع�صواً   120 ب���ني  م���ن  ن���ائ���ب���اً   64
من  االأول  يف  ان��ت��خ��ب��وا  الكني�صت  يف 

ال�صهر اجلاري، كلف الرئي�س ا�صحق هرت�صوغ نتانياهو 
بت�صكيل احلكومة، مما يف�صح املجال لعودته كما وعد، 
بعد 14 �صهراً فقط من انتقاله اإىل �صفوف املعار�صة.

ومن املتوقع اأن توفر الكتلة اليمينية املكونة من حزب 
الليكود بزعامة نتانياهو وحزبني يهوديني للمتدينني 
اليميني  ال��دي��ن��ي��ة  ال�صهيونية  وائ��ت��الف  امل��ت�����ص��ددي��ن 

•• عو��شم-وكاالت

داع�س  تنظيم  االأو�صط، حتّول  ال�صرق  منذ هزميته يف 
لتجديد  اإىل مالذ  التي حتولت  االإفريقية  القارة  اإىل 

ن�صاطه.
االأمريكية،  وزارة اخلزانة  اأعلنت  املا�صي،  االأ�صبوع  ويف 
يف بيان على موقعها، فر�س عقوبات على اأربعة اأع�صاء 
حتويل  يف  نا�صئة  اأهمية  “ذات  للتنظيم  خلية  يف  كبار 
االأموال من قيادة داع�س اإىل املنت�صبني يف جميع اأنحاء 

اإفريقيا«.
اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  “تاميز”  ك�صفت  االإط������ار،  ه���ذا  ويف 
اجل��ن��وب- “االإ�صدار  ا�صتخدموا  داع�����س  م��ن  عنا�صر 
للمواعدة،  ال�صهر  “تيندر”  تطبيق  م��ن  اإفريقي” 
اأموال  على  للح�صول  وابتزازهم  امل�صتخدمني  خل��داع 

لتمويل اأعمالهم يف القارة ال�صمراء.
ابتزاز وجتنيد

معلومات  م��رك��ز  رئ��ي�����س  م���ي���واالل،  ني�ص�صال  واأو����ص���ح 
اإف���ري���ق���ي���ا، يف حديث  امل�����ص��رف��ي��ة يف ج���ن���وب  امل��خ��اط��ر 
ا�صتخدموا  ال��ت��ن��ظ��ي��م  م���ن  ع��ن��ا���ص��ر  اأن  ل��ل�����ص��ح��ي��ف��ة 
جلذب  ممثلني  ب�����ص��ور  م��زي��ف��ة،  �صخ�صية  “ح�صابات 
اأكرث  يف  قواعد  اأن�صاأ  التنظيم  اأن  م�صيفاً  ال�صحايا”، 
الترّبعات  جلمع  اإفريقيا  يف  ال�صناعية  االق��ت�����ص��ادات 

املالية والتجنيد.
فريق  ب���اأن  اأف���اد  االأم���ن  جمل�س  اأن  ال�صحيفة  وذك���رت 
مراقبته “اكت�صف عدداً من املعامالت باأكرث من مليون 

واإيتمار بن غفر اللذان يطالبان بوزارتني ح�صا�صتني.
اليهودية”  “القوة  ح��زب  زعيم  هو  غفر  بن  واإيتمار 
املناه�س للعرب الذي اتهم يف �صبابه اأكرث من 50 مرة 
بالعنف اأو بخطاب الكراهية، وانتقد يف االآونة االأخرة 
القوة  ا�صتخدامها  ل��ع��دم  االإ�صرائيلية  االأم���ن  اأج��ه��زة 

الكافية يف مواجهة الفل�صطينيني.
وي��ط��ال��ب ب��ن غ��ف��ر ب��ت��ويل حقيبة االأم����ن ال��ع��ام وهي 

غر  حقبة  بعد  م�صتقرة  اأغلبية  لنتانياهو  املتطرف، 
م�صبوقة من اجلمود ال�صيا�صي وخم�س جوالت انتخابية 

خالل اأربع �صنوات.
يف ه��ذه االأث��ن��اء، ظ��ه��رت خ��الف��ات ح��ول ت��ويل حقائب 
اإذ  االإ�صرائيلية،  �صائع بعد االنتخابات  وزاري��ة، كما هو 
ب�صكل خا�س هذه  نتانياهو مفاو�صات معقدة  يخو�س 
املرة مع زعيمي اليمني املتطرف بت�صلئيل �صموطريت�س 

املاليني  ع�صرات  وفقر  الطبيعية،  امل��وارد  من  اإفريقيا 
م��ن ال�����ص��ك��ان، و���ص��ع��ف امل��وؤ���ص�����ص��ات، و���ص��ه��ول��ة اخ���رتاق 

احلدود«.
االأم��ن��ي��ة يف  ال��درا���ص��ات  الباحث يف معهد  اأن  واأ���ص��اف��ت 
بريتوريا مارتن اإيوي، اأطلع جمل�س االأمن، يف اأغ�صط�س 
-اآب املا�صي، على تو�صيع تنظيم داع�س نفوذه يف اإفريقيا 

اإف��ري��ق��ي��ا م��ن ق��ي��ادة داع�س  دوالر، ت��وج��ه ع��رب ج��ن��وب 
يف  االإرهابيني  ذل��ك  يف  مبا  اإفريقيا”،  يف  �صركاته  اإىل 

موزمبيق، والكونغو الدميقراطية.
»م�صتقبل اخلالفة«

“موقعاً  اأ�صبحت  ال�صمراء  القارة  اأن  “تاميز”  وذكرت 
ثروات  بف�صل  �صفوفه،  ر���س  الإع���ادة  لداع�س  مثالياً 

حقيبة من �صاأنها اأن جتعله م�صوؤواًل 
�صموطريت�س  ك����ان  ال�����ص��رط��ة.  ع���ن 
نتانياهو  ح��ك��وم��ة  يف  للنقل  وزي�����راً 
بوزارة  يطالب  اليوم  لكنه  ال�صابقة، 
ب��ع��د فوز  امل��ال��ي��ة وذل����ك  اأو  ال���دف���اع 
 14 ب���  الدينية  ال�صهيونية  حتالفه 
م���ق���ع���داً. وذك������رت و����ص���ائ���ل االإع�����الم 
الرئي�س  اإدارة  اأن  االإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة 
نتانياهو  حثت  بايدن  جو  االأمريكي 
واالأمن  للدفاع  وزيرين  ت�صمية  على 
ميكن لوا�صنطن العمل معهما، وهو 
ما ُف�صر على اأنه حتذير لعدم تعيني 

بن غفر و�صموطريت�س.
االإ�صرائيلي  امل���ال���ي���ة  وزي������ر  وق������ال 
ليربمان  اأف��ي��غ��دور  والي��ت��ه  املنتهية 
ل���ق���ن���اة ك�����ان ال���ع���ام���ة ال����ث����الث����اء اإن 
باأن  اأبلغوه  وا�صنطن”  يف  “اأ�صدقاء 
الواليات املتحدة لن تتعاون مع قادة 

ال�صهيونية الدينية.
ندد  ال���ث���الث���اء  ال��ي��م��ني  اأداء  وق���ب���ل 
خارجية  “جهود  ب���اأي  �صموطريت�س 
حكومة  ت�صكيل  عملية  يف  ل��ل��ت��دخ��ل 
جديدة على اأ�صدقائنا يف العامل اأي�صاً احرتام قراراتنا 
النطاق  وا���ص��ع  القلق  على  وتعليقاً  ال��دمي��وق��راط��ي��ة«. 
نتانياهو  املحتملني يف احلكم، هاجم  ب�صركائه  املحيط 

االأحد الذين “يهّولون بكوارث ويخيفون النا�س«.
وقال: “لي�صت املرة االأوىل التي ن�صمع فيها هذا النوع 

من الكالم، كان خطاأ حينها ومازال خطاأ اليوم«.

التي من املحتمل اأن تكون م�صتقبل التنظيم .
واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن الروابط الدولية املمتازة يف 
جتعلها  لالت�صاالت،  التحتية  والبنية  اإفريقيا،  جنوب 
رئا�صة  ع��ه��د  يف  اأن���ه  خ��ا���ص��ة  للتنظيم،  م��ث��ال��ي��اً  م����الذاً 
لت�صهيل  عمداً  االأمنية  هياكلها  �صعفت  زوم��ا  جاكوب 

نهب الدولة.
ونقلت عن م�صادر اأن جهاز �صرطة جنوب اإفريقيا ي�صم 
�صابطاً واحداً لتحليل البيانات بعد اال�صتيالء عليها يف 

مداهمات �صد التنظيم االإرهابي.
واالختطاف  االبتزاز  ت�صاعف  اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت 
 ،2022 مقابل فدية. ففي االأ�صهر ال�صتة االأوىل من 
اأي  ال�صرطة،  من  لعنا�صر  اختطافاً   1143 عن  اأبلغ 
العام  م��ن  نف�صها  ل��ل��ف��رتة  ال�����ص��ه��ري  امل��ت��و���ص��ط  �صعف 

املا�صي.
اأن عدداً من  ونقلت ال�صحيفة عن م�صادر ا�صتخبارية 
بال�صرق  مع�صكرات  يف  ت��دّرب��وا  اإفريقيا  ج��ن��وب  �صكان 
موزمبيق،  �صمال  يف  الع�صرات  يقاتل  بينما  االأو���ص��ط، 

حيث �صيطر داع�س على جيب هناك. 
ظّلت  التي  القارة  يف  الفو�صى  من  ال�صحيفة  وح��ّذرت 
حتى االآن مبناأى عن التطرف، م�صيفة اأن ن�صر رئي�س 
اجلهود  لدعم  ق��وات  رام��اف��وزا  �صريل  اإفريقيا  جنوب 

�صد امل�صلحني يف موزمبيق،
نحول  خطر  من  اأي�صا  يزيد  الدميقراطية  والكونغو 
ج��ن��وب اإف��ري��ق��ي��ا اإىل ه���دف ل���الإره���اب ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 

حتريكه.

تاميز: حمنة اإيرانيني يف لندن يعي�صون هاج�ض اخلوف من �صبكة جوا�صي�ض
•• لندن-وكاالت

حماية  يتلقى  ل�صخ�س  بالن�صبة 
ر�صدت  بعدما  ال�صاعة  م��دار  على 
ال�������ص���رط���ة ت���ه���دي���داً حل���ي���ات���ه من 
يزال  ال  االإي����راين،  النظام  عمالء 

علي اأ�صغر رم�صان بور متما�صكاً.
ن��ح��ن امل��ن��ف��ذ ال��رئ��ي�����ص��ي ل��ل��ن��ا���س يف 
االأخبار...  على  للح�صول  اإي���ران 
)الثورة  منذ  انتفا�صة  اأك��رب  ه��ذه 
الثورة   .1979 ع��ام  االإ�صالمية( 
حتدث  اإن��ه��ا  ك��ب��رة.  كلمة  لي�صت 
التي  االأوىل  امل��رة  ه��ذه هي  لي�صت 
يعّر�س فيها عمل ال�صحفي املقيم 
يف لندن حياته للخطر، لكنها املرة 
عن  اأن��ب��اء  فيها  ت���رد  ال��ت��ي  االأوىل 
م��ث��ل ه���ذا ال��ت��ه��دي��د م��ب��ا���ص��رة من 
مكافحة  يف  متخ�ص�صني  �صباط 
االإره��اب يتعاملون مع MI5 مع 

ق�صايا االأمن القومي.
تاميز”  “ذا  ���ص��ح��ي��ف��ة  وت���ن���ق���ل 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة ع����ن رم�������ص���ان بور 
اإيرانيون(  )عمالء  “اإنهم  قوله: 
ت��ت��وق��ف عما  اإذا مل  اإن���ك  ي��ق��ول��ون 
هذه  اإليك”،  ناأتي  ف�صوف  تفعله، 
“ال�صيء  ال��ر���ص��ال��ة. واأ���ص��اف:  ه��ي 
ال��وح��ي��د ال����ذي ي��ب��ح��ث��ون ع��ن��ه هو 

تغطية  م����ن  ال�����ص��ح��ف��ي��ني  م���ن���ع 
الو�صع  م����ع  ال����ت����ط����ورات...ل����ك����ن 
وو�صائل  االإن��رتن��ت  وقمع  وتقييد 
التوا�صل االجتماعي يف اإيران، فاإن 
املنفذ الوحيد الذي ميتلكه النا�س 

هو االإعالم مثلنا«.

تهديد و�سيك
تلقى رم�صان بور) 61 عاماً(، جنًبا 
اإىل جنب مع عدد من ال�صحفيني 
العاملني  االآخ��ري��ن  الربيطانيني 
اإنرتنا�صونال”  “اإيران  حمطة  يف 
ومقرها  ب��ال��ف��ار���ص��ي��ة،  ال��ن��اط��ق��ة 
موؤخراً  ل��ن��دن،  غ��رب  ت�صي�صويك، 
ت���ف���ا����ص���ي���ل ع����ن ت���ه���دي���د م���وث���وق 
بعد  ح���ي���ات���ه  ع���ل���ى  “و�صيك”  و 
م��ع��ل��وم��ات ع���ن و����ص���ول جمموعة 
من اإيران الغتيال معار�صني على 

االأرا�صي الربيطانية.
عا�صفة  امل���ع���ل���وم���ات  ت��ل��ك  اأث�������ارت 
وزير  ا�صتدعى  حيث  دبلوما�صية، 
اأكرب  كليفريل  جيم�س  اخلارجية 
وايتهول  اإىل  اإي����راين  دب��ل��وم��ا���ص��ي 
ي����وم اجل��م��ع��ة ل��ل��ت��ح��ذي��ر م���ن اأن 
مع  تت�صامح  “لن  املتحدة  اململكة 
التهديدات والرتهيب من اأي نوع 
جتاه ال�صحفيني، اأو اأي فرد يعي�س 

يف البالد«. وت�صاعدت التوترات يف 
اإنكلرتا  فيه  ت�صتعد  ال��ذي  ال��وق��ت 
الفتتاح م�صاركتها بكاأ�س العامل يف 
قطر مبباراة �صد اإيران يف غ�صون 
هذه  ت�صلط  ك��ذل��ك،  اأي���ام.  ثمانية 
املعلومات ال�صوء على كيفية ت�صلل 
بريطانيا،  اإىل  االإي�����راين  ال��ن��ظ��ام 
وفقاً لربيطانيني اإيرانيني بارزين، 
االإ�صالمية يف  املراكز  داخل  مقّنعاً 

لندن واأماكن اأخرى.

ا�ستدراج اإىل اإيران
“�صنداي تاميز”  ولفتت �صحيفة 
ال�صحفيني  م���ن  امل���ئ���ات  اأن  اإىل 
واأولئك  ال�صيا�صيني  وال��ن�����ص��ط��اء 
ال���ذي���ن ي��ت��ح��دث��ون ع��الن��ي��ة �صد 
ال���ن���ظ���ام االإي���������راين امل���ت�������ص���دد من 
بريطانيا تلقوا ر�صائل من �صرطة 
االأ�صهر  يف  االإره����������اب  م���ك���اف���ح���ة 
االأخرة حتذرهم من ا�صتدراجهم 
ومواجهة  اإي���������ران  اإىل  ل���ل���ع���ودة 

االإعدام.
وحذرت اإحدى هذه الر�صائل التي 
اآخ��ر مقيم يف  اإىل �صحفي  اأُر�صلت 
ل���ن���دن، م���ن وج����ود دل��ي��ل ع��ل��ى اأن 
هجمات  “تعد  االإيرانية  احلكومة 

ج�صدية �صد من�صقني يف اأوروبا«.

مرتبطني  ع����م����الء  اإن  وي��������رتدد 
باحلر�س الثوري االإيراين املت�صدد 
قد مت تعيينهم للعمل بعد �صهرين 
اإيران  تقريباً من االحتجاجات يف 
ال���ع���امل م��ن��ذ وف�����اة مه�صا  وح�����ول 
ال�صرب  22 عاماً( حتت   ( اأميني 
االأخالق”  “�صرطة  اأي�����دي  ع��ل��ى 
غر  ب�صكل  احل��ج��اب  “الرتدائها 

�صحيح.
ويقول رم�صان بور: “نحن املنفذ 
الرئي�صي للنا�س يف اإيران للح�صول 
على االأخبار... هذه اأكرب انتفا�صة 
م��ن��ذ )ال����ث����ورة االإ����ص���الم���ي���ة( عام 
كلمة  ل��ي�����ص��ت  ال�����ث�����ورة   .1979

كبرة. اإنها حتدث«.

اإلهام اأفكاري
عن  اأنباء  املا�صي  االأ�صبوع  ووردت 
اع��ت��ق��ال اإل���ه���ام اأف���ك���اري يف اإي����ران 
الدولية  اإيران  التواطوؤ مع  بتهمة 
�صقيقة  اال�صطرابات. وهي  واإثارة 
ب��ط��ل امل�����ص��ارف��ة ن��اف��ي��د اف���ك���اري، 
الذي اأُعدم عام 2020 بعد اإدانته 
بطعن حار�س اأمن حتى املوت خالل 
للحكومة يف  مناه�صة  احتجاجات 
اأدىل  اإنه  2018. وقال للمحكمة 

باعرتاف كاذب حتت التعذيب.

اأفكاري  اإلهام  اأن  امل�صوؤولون  وزعم 
ك��ان��ت حت����اول ال���ف���رار م���ن اإي����ران 
اإنها  قالوا  حقوقيني  ن�صطاء  لكن 
وقالت  ���ص��راز.  بلدتها  يف  اعتقلت 
تكن  مل  اإن��ه��ا  الدولية”  “اإيران 
وكياًل”  اأو  منت�صبة  اأو  “موظفة 
االإعالم  و�صائل  واأظ��ه��رت  للقناة. 
مع�صوبة  اأف�����ك�����اري  احل���ك���وم���ي���ة 
العينني وقت اإلقاء القب�س عليها. 
حمطته  اإن  ب����ور  رم�������ص���ان  وق�����ال 
الأنها  ال�صور  ع��دم عر�س  اخ��ت��ارت 
بني  اخلوف”  “اإثارة  اإىل  ت��ه��دف 
ما  “هذا  اإن  وال��ق��ول  املتظاهرين 
رم�صان  اأع��رب  كذلك،  ينتظرك«. 
بور عن خماوفه ب�صاأن كاأ�س العام، 
اأمنية”  “ق�صايا  تثر  اإنها  قائال 
ير�صلهم  ال�����ذي�����ن  ل��ل�����ص��ح��ف��ي��ني 
من  خم�������اوف  و�����ص����ط  ق���ط���ر  اإىل 

اختطافهم.
وحول قراره بالتحدث يف مواجهة 
التهديدات بالقتل، اأ�صاف: “طاملا 
الثوري  احل���ر����س  )ع���م���الء  اأن���ه���م 
لتهديداتهم  اأن  ي���رون  االإي����راين( 
املزيد.  فعل  �صيوا�صلون  ت���اأث���راً، 
عندما  التهديدات  جتاهل  نحاول 
نقوم بعملنا. لكن بالطبع ناأخذها 
على حممل اجلد عندما نكون يف 

املنزل اأو يف و�صائل النقل اخلا�صة 
اأك��������رث م�����ن 100  ب�����ن�����ا«. ي���ع���م���ل 
القناة.  اأخ���ب���ار  غ��رف��ة  يف  �صحفي 
اعتقل  امل��ت��ح��دة،  االأمم  وب��ح�����ص��ب 
ال��ن��ظ��ام االإي����راين م��ا ي��ق��در ب��� 14 
منذ  اأط��ف��ال،  بينهم  �صخ�س،  األ��ف 
�صبتمرب  يف  االح���ت���ج���اج���ات  ب�����دء 

)اأيلول(.

نائب وزير الثقافة
 ل��ي�����س رم�����ص��ان ب���ور غ��ري��ب��اً على 
�صغل  اإذ  االإيرانية،  احلكومة  عمل 
من�صب نائب وزير الثقافة يف ظل 
النظام االإ�صالحي للرئي�س حممد 
املت�صدد  ت��وىل  عندما  وف��ر  خامتي 
حممود اأحمدي جناد من�صبه عام 
اإىل  ثم  اأرمينيا  اإىل  اأواًل   ،2005

بريطانيا.
�صي  ب���ي  “بي  ت��اأ���ص��ي�����س  يف  ���ص��اع��د 
عام  يف  البث  ب��داأت  التي  فار�صي” 
الدولية  اإي����ران  واأ���ص�����س   ،2009
القناة  وات��ه��م��ت   .2017 ع���ام  يف 
املا�صي  االأ����ص���ب���وع  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
االإيراين  ال��ث��وري  احل��ر���س  عمالء 
حلملة  وخطر  كبر  “ت�صعيد  ب��� 
ترعاها الدولة لرتويع ال�صحفيني 

االإيرانيني العاملني يف اخلارج«.
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عربي ودويل
 اأردوغان: رو�صيا  »لي�ض

 لها يد« يف تفجريات بولندا 
•• نو�شا دو�-رويرتز

ق���ال ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي رج���ب ط��ي��ب اأردوغ�����ان اأم�����س االأرب���ع���اء اإن���ه يحرتم 
االأرا�صي  على  رو�صية  ���ص��واري��خ  اإط���الق  يتم  مل  ب��اأن��ه  مو�صكو  ت�صريحات 

البولندية، م�صيفا اأنه يعتقد اأن مو�صكو “لي�س لها يد يف هذا«.
وق����ال اأردوغ������ان يف م��وؤمت��ر �صحفي خ���الل ق��م��ة جم��م��وع��ة ال��ع�����ص��ري��ن يف 
“الرئي�س  لها يد يف هذا، وقال  لي�س  اإنها  قالت  “رو�صيا  باإندوني�صيا  بايل 
ال�صنع وهو ما يظهر  رو�صية  لي�صت  ال�صواريخ  اإن  بايدن  االأمريكي جو” 
اأنه ال عالقة لرو�صيا باالأمر«. واأ�صاف اأن هناك حاجة الإجراء حتقيق، واأنه 

�صيتحدث مع الرئي�س الرو�صي فالدمير بوتني عندما يعود اإىل تركيا.

كانون  يف  هيئته  بكامل  املجل�س  التئام  عند  مكارثي  اأم��ام 
الثاين-يناير النتخاب رئي�س. ورغم ف�صل اجلمهوريني يف 
الدميقراطيني  ال�صيوخ من  ال�صيطرة على جمل�س  انتزاع 
يف انتخابات منت�صف الوالية يف 8 ت�صرين الثاين-نوفمرب، 

اإال اأنهم يف طريقهم لل�صيطرة على جمل�س النواب.
لكن من املحتمل اأن تكون االأغلبية التي �صيح�صلون عليها 
العام  اأوائ��ل  اليمني  ال�118  الكونغر�س  اأداء  عند  �صئيلة 

املقبل، مع ا�صتمرار فرز االأ�صوات يف بع�س الدوائر.
املجل�س  برئا�صة  للفوز  ال�صاقة  حملته  االآن  مكارثي  ويبداأ 
يف 3 كانون الثاين-يناير، عندما يجتمع النواب املنتخبون 
عددهم  البالغ  واجلمهوريني  الدميقراطيني  من  حديثاً 
435 ع�صواً النتخاب رئي�س لهم، وهو ثالث اأهم من�صب 

•• و��شنطن - �أ ف ب

لهم يف جمل�س  زعيماً  مكارثي،  كيفن  اختار اجلمهوريون 
النواب االأمريكي، ما يجعله يف موقع متقدم لي�صبح رئي�صاً 
للمجل�س يف حال ا�صتعاد احلزب اجلمهوري �صيطرته عليه 

كما هو متوقع.
النائب  مكارثي  ال�صري  باالقرتاع  اجلمهوريون  وانتخب 
البالغ 57 عاماً من كاليفورنيا والع�صو البارز يف القيادة 
اأبعد  م��ا   ،2014 ع��ام  منذ  ال��ن��واب  مبجل�س  اجلمهورية 
اأندي بيغز، ع�صو  اإىل حني التحدي الذي ميثله مناف�صه 

جممع احلرية اليميني املتطرف.
لكن ان�صقاقات حمتملة لليمني املتطرف قد ت�صع العراقيل 

�صيا�صي يف الواليات املتحدة بعد الرئي�س ونائب الرئي�س.
اإ�صعاف  اإىل  االنتخابات  اأداء اجلمهوريني يف  واأدى �صعف 
التي  احلمراء”  “املوجة  تتحقق  مل  حيث  اأي�صاً،  مكارثي 

تنباأ بها املحافظون.
املع�صكر اجلمهوري،  داخلية قد حت�صل يف  ان�صقاقات  واأي 
اأن  مبا يف ذل��ك تر�صح متمّرد يف احل��زب مثل بيغز، ميكن 

يعّقد من عملية انتخاب مكارثي.
�صي�صع  باأنه  احل��زب  يف  املحافظ  اجلناح  اأو���ص��ح  اأن  و�صبق 

�صروطاً قبل دعم مكارثي.
حماولته  يف  �صئيل  ب��ف��ارق  م��ك��ارث��ي  ف�صل   2015 وع���ام 
لي�صبح رئي�صاً ملجل�س النواب يف الكونغر�س حيث مت انتخاب 

بول رايان حينها.

اجلمهوريون ير�صحون كيفن مكارثي لرئا�صة جمل�ض النواب الأمريكي

اأب����واق ال�صيارات  اأ���ص��وات  اأ���ص��داء  وت����رددت يف ط��ه��ران 
عندما اأغلق متظاهرون دوارا رئي�صيا يف طهران وهتفوا 
“حرية حرية”، وفق مقاطع م�صورة مت التحقق منها. 
�صوارع  اإىل  النا�س  من  املزيد  خرج  الظالم،  حلول  مع 
“املوت  وهتفوا  نران  حول  بع�صهم  وجتمع  العا�صمة 

وفق مر�صد “ت�صوير 1500«. للديكتاتور”، 
بينها  اأخ��رى من  �صوارع مدن  اإىل  وتدفق متظاهرون 
ب��ن��در ع��ب��ا���س و����ص���راز ح��ي��ث ���ص��وه��دت ن�����ص��اء يلوحن 

باأغطية الراأ�س. واأطلقت دعوة لالإ�صراب يف البالد.
الكبر يف طهران ويف مدن  ال��ب��ازار  واأغلقت حم��ال يف 
كرمان )جنوب �صرق( ومهاباد )�صمال غرب( و�صراز 
مر�صد  ن�صرها  فيديو  ت�صجيالت  وف��ق  )و���ص��ط(  وي��زد 

“ت�صوير 1500«.

•• باري�س-�أ ف ب

قوات  بر�صا�س  االأق����ّل  على  متظاهرين  ث��الث��ة  ُق��ت��ل 
منظمة  وف��ق  االإيرانية،  كرد�صتان  حمافظة  يف  االأم��ن 
غر حكومية، يف حني �صهدت اإيران حتركات احتجاجية 
اإحياء لذكرى قتلى �صقطوا خالل ا�صطرابات �صهدتها 
2019 على خلفية  اإي��ران يف ت�صرين الثاين-نوفمرب 

رفع اأ�صعار الوقود.
احلكومية  غ��ر  احلقوقية  “هنكاو”  منظمة  وق��ال��ت 
“ُقتل ثالثة  اأو���ص��ل��و ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س  وم��ق��ّره��ا 
االأمن احلكومية،  االآن بر�صا�س قوات  اأ�صخا�س حتى 
اأنها  م�صيفًة  كامياران”،  يف  وواح��د  �صنندج  يف  اثنان 

حتاول تاأكيد معلومات حول مقتل اآخرين.

•• طر�بل�س-وكاالت

������ص�����ادت اأج������������واء م�������ص���ح���ون���ة يف 
يف  ط��راب��ل�����س،  الليبية  العا�صمة 
امليلي�صيات  ا�صتنفار عدد من  ظل 
الذين  واآل����ي����ات����ه����ا،  ع���ن���ا����ص���ره���ا 
رئي�صية  ������ص�����وارع  يف  ان���ت�������ص���روا 
وحم��ي��ط م��وؤ���ص�����ص��ات ح��ي��وي��ة، يف 
يف  ل�”االنفجار”  �س  معرَّ م�صهد 

اأي وقت.
االثنني،  �صباح  االأح���داث  وب���داأت 
حينما  قوة”،  ب�”ا�صتعرا�س 
متركزت “قوة حماية الد�صتور” 
ب�صكل مفاجئ حول فندق املهاري 
احليوي  الفاحت  �صارع  على  املطل 
جتربهم  اأن  ق��ب��ل  ب��ال��ع��ا���ص��م��ة، 
الردع”  “ميلي�صيا  من  جمموعة 
تركت  ث��م  وم��ن  االن�صحاب،  على 
دع���م  “قوة  ل��ع��ن��ا���ص��ر  م���ك���ان���ه���ا 

املديريات«.

تهديدات وح�سد
اإىل  ال�صيا�صية  امل�صاحنات  حتولت 
والتهديدات  ل��الت��ه��ام��ات  ت��ب��ادل 
يف  امل�صلحة  املجموعات  ق��ادة  بني 
عمار  نا�صر  دع��ا  حيث  طرابل�س، 
اإىل ا�صتهداف امليلي�صيات مبدينة 
ال���زاوي���ة، وال��ذي��ن ي��ت��م��رك��زون يف 
جنزور ومناطق جنوب العا�صمة.
“ميلي�صيا  با�صم  الناطق  واأع��ل��ن 

•• عو��شم-وكاالت  

ق������ال ال����ك����ات����ب وامل����ح����ل����ل اإي����ف����ان 
التاريخي  ال��ل��ق��اء  اإن  اأو���ص��ن��و���س، 
ب���ني ال��رئ��ي�����ص��ني االأم���ري���ك���ي جو 
بينغ  جني  �صي  وال�صيني  ب��اي��دن، 
يف اإن��دون��ي�����ص��ي��ا ع��ل��ى ه��ام�����س قمة 
جم��م��وع��ة ال��ع�����ص��ري��ن، ك����ان بال 
لكنه  اجل���ان���ب���ني،  م����ن  ت����ن����ازالت 
م��ث��ل خ��ط��وة اإي��ج��اب��ي��ة يف حلظة 
العالقات  يف  باملخاطر  حمفوفة 

االأمريكية ال�صينية.
اأو����ص���ن���ون�������س يف ت��ق��ري��ر ب�  وق�����ال 
“يف  االأم��ري��ك��ي��ة:  “نيويوركر” 
لقاء  ���ص��ب��ق��ت  ال����ت����ي  ال���ل���ح���ظ���ات 
بايدن و�صي جني بينغ، مل تت�صح 
النربة التي �صيتحدث بها الزعيم 
ال�صيني حيث تدهورت العالقات 
اإىل  العامل  دولتني يف  اأق��وى  بني 

اأق�صاها«.

م�سرحيات �سيا�سية
“الرئي�س  اأن  اإىل  الكاتب  واأ���ص��ار 
امل�صرحيات  يف  ب������ارع  ال�����ص��ي��ن��ي 
اأو  م��زاج��اً  تنقل  ال��ت��ي  ال�صيا�صية 
ميزة معينة، لكنه يف فندق غراند 
بايدن  ا���ص��ت��ق��ب��ل  ب�����ايل،  يف  ح���ي���اة 
اإىل  ت�صر  وم�صافحة  بابت�صامة 
اأنه قد يكون هناك اأمل، كما قالت 

اجل�����رو،  اأح���م���ي���دة  ال�صمود”، 
لن�صر  امل����ج����م����وع����ة  ا�����ص����ت����ع����داد 
املهاري،  ف��ن��دق  اأم����ام  ع��ن��ا���ص��ره��ا 
ت��وع��د فيه رئي�س  ب��ي��ان  وذل���ك يف 
امل�صري،  خ��ال��د  ال���دول���ة  جم��ل�����س 
“ميلي�صيات  بتاأييد  الذي يحظى 

الزاوية«.

حرب يف دي�سمرب
غرفة  اأف����������راد  ي���ت���ح���دث  ب��ي��ن��م��ا 
مليلي�صيات  امل�����ص��رتك��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 

احلكومة ال�صينية الحقاً، يف عودة 
ال��والي��ات املتحدة  ال��ع��الق��ات م��ع 
وم�صتقراً  �صحياً  م�����ص��اراً  �صتقود 
وقت  يف  داف��ئ��اً  لقاًء  للتنمية.كان 
اأي عودة اإىل امل�صار  اأن  ب��ارد، رغم 
البلدين،  ب��ني  للعالقات  ال�صابق 
للت�صديق  قابل  غر  يبدو  ه��دف 
ال�صعور  ك������ان  وا�����ص����ن����ط����ن«.  يف 
وا�صحاً  اجل��ان��ب��ني  ب���ني  ب��ال�����ص��ك 
وج���ل���ي���اً، ب�����ص��ب��ب ق���ل���ة ال���ل���ق���اءات 
اجلانبني،  بني  االت�صاالت  وحتى 
اأن زارت  اأغ�صط�س -اآب، بعد  ففي 
االأمريكي  النواب  جمل�س  رئي�صة 
احتجاجاً  تايوان  بيلو�صي  نان�صي 

وي�صيف  ال��ت��غ��ي��ر.  جت��ن��ب  ع��ل��ى 
بع�س  يف  ي����ب����دو  “قد  ال���ك���ات���ب 
ا�صرتاتيجية  ك����اأن����ه  االأح�����ي�����ان 
امللخ�س  ففي  متعمدة.  غمو�س 
لالجتماع،  ال�����ص��ي��ن��ي  ال��ر���ص��م��ي 
التناق�س  اإىل  امل�����ص��وؤول��ون  اأ���ص��ار 
وكتبوا اأن املوؤمل اأن يلتزم اجلانب 
االأمريكي بكلماته”. من الوا�صح 
اأن �صي ياأمل يف اإعادة العالقات مع 

اأمريكا اإىل ع�صر اأكرث هدوءاً.
االجتماع:  يف  لبايدن  �صي  وق���ال 
“التاريخ هو اأف�صل كتاب مدر�صي، 
لذلك يجب اأن ناأخذ التاريخ مراآة 
لكن يف  ونرتكه يوجه امل�صتقبل”، 
العالقات  تاريخ  يعترب  وا�صنطن، 
امل��ت��ح��دة وال�صني  ال���والي���ات  ب��ني 
ف�����ص��اًل غ��ر م��ر���ٍس، ومل يت�صح 
اإذا ت�صلم �صي �صورة وا�صحة لهذا 
القنوات  ع���رب  اجل���دي���د  ال����واق����ع 
ح�صب  االأق���������ل،  ال���دب���ل���وم���ا����ص���ي���ة 
بالقول:  الكاتب  التقرير. وينهي 
“يف نهاية املطاف، ميكن للعالقة 
بني  واال�صرتاتيجية  ال�صخ�صية 
عواقب  ذات  ت��ك��ون  اأن  الزعيمني 
اجلغرافيا  ع���ل���ى  ب���ك���ث���ر  اأك�������رب 
اأي  يتوقعه  ك���ان  مم��ا  ال�صيا�صية 
اأك������رث م����ن عقد،  ���ص��خ�����س ق���ب���ل 
ال�صني  يف  م���ع���اً  ����ص���اف���را  ع��ن��دم��ا 

والواليات املتحدة«.

ال�����زاوي�����ة ع����ن اإم���ك���ان���ي���ة ان�����دالع 
النطاق”  وا����ص���ع���ة  “مواجهات 
ال��ع��ا���ص��م��ة ط��راب��ل�����س، خالل  يف 
م�صادر  ح�����ص��ب  دي�����ص��م��رب،  ���ص��ه��ر 
يبدو  عربية”،  ن���ي���وز  “�صكاي 
واأنهم قد تلقوا تهديدات الإجالء 

عنا�صرهم من العا�صمة.
الغر�س  ف����اإن  امل�������ص���ادر،  وح�����ص��ب 
“اإق�صاء  ه���و  احل�����رب  ت��ل��ك  م���ن 
كما  اأطراف على ح�صاب اأخرى”، 
ال�صابقة،  امل���ع���ارك  خ���الل  ح���دث 

عالقة  ال  االأم���ر  اأن  اإىل  م�صرة 
خالل  ال�صيا�صية  باخلالفات  ل��ه 
اإن  امل���ا����ص���ي���ة، ح���ي���ث  ال�������ص���اع���ات 
االأرتال امل�صلحة بداأت يف التوافد 
من  اأ���ص��ب��وع  ق��ب��ل  العا�صمة  ع��ل��ى 

االآن.

الحتكام لل�سالح
الوجه  ال��ت��ح��رك��ات  ه���ذه  ت��ع��ك�����س 
كما  الليبية،  ل��الأزم��ة  احلقيقي 
الليبي  ال�صحفي  ال��ك��ات��ب  ي���رى 

ي�صر  وال��ذي  املي�صوري،  احل�صني 
اأو  �صيا�صية  خ��الف��ات  اأي  اأن  اإىل 
امل�صيطرة  اجل���ه���ات  ب���ني  غ��ره��ا 
اإىل  تتحول  الغربية،  املنطقة  يف 
نزاع اأو �صراع، ثم يتم “االحتكام 
ودائما  حل�صمها،  ال�صالح”  اإىل 
امل�صلحة  امل��ج��م��وع��ات  ت���ك���ون  م���ا 
واآلياتها  عنا�صرها  لن�صر  جاهزة 
امل�����ص��ل��ح��ة يف ال�������ص���ارع م����ن اأج����ل 
ال�صحية  وت�����ك�����ون  االق�����ت�����ت�����ال، 
ال�����ص��ب��اب وامل��دن��ي��ون. وم���ع وجود 
االأمل  اأن  يبدو  ال�صراعات،  ه��ذه 
يف  العامة،  االنتخابات  انعقاد  يف 
لكن  اأك��رث،  يبتعد  الليبي،  الغرب 
فح�صب،  هناك  يكون  ال  ال��ت��اأث��ر 
باأ�صرها  ليبيا  على  ين�صحب  ب��ل 
املجموعات  “اختطاف”  ظ��ل  يف 
املهمة  الدولة  ملوؤ�ص�صات  امل�صلحة 
والتي  ال��ع��ا���ص��م��ة،  يف  امل����وج����ودة 
ميكنهم يف ظل املواجهات اإغالقها 

وا�صتخدامها كورقة �صغط.
الليبي  ال�صيا�صي  امل��ح��ل��ل  وي���رى 
ع��ز ال��دي��ن ع��ق��ي��ل، اأن احل���ل ملثل 
هذه التحركات القابلة لالنفجار 
احلرب”  “اأمراء  جمع  يف  يكمن 
يلقوا  ل��ك��ي  ح���ل  اإىل  ل��ل��و���ص��ول 
املواجهات  �صت�صتمر  واإال  ال�صالح، 
ي�صتلزم  ولذا  بينهم،  وال�صراعات 
االأمر مقاربات وتفاهمات تف�صي 

اإىل حل امليلي�صيات.

االأمريكيني  ب�������اأرواح  ���ص��ي��خ��اط��ر 
حلماية الدميقراطية يف تايوان، 
ال�صيا�صة  اأن  على  االإ���ص��رار  رغ��م 
ت��ت��غ��ر م��ن احلكم  ال��ر���ص��م��ي��ة مل 
املوؤمتر  ويف  ل���ت���اي���وان.  ال����ذات����ي 
ال�����ص��ح��ايف ب��ع��د ل��ق��ائ��ه م���ع �صي 
ال�صيا�صة  اأن  ب���اي���دن  ك���رر  ج���ني، 
تهدئة  اإىل  و�صعى  تتغر”،  “مل 
اأن  اأع��ت��ق��د  “ال  ق��ائ��اًل  التكهنات، 
اأي حم���اول���ة و���ص��ي��ك��ة من  ه��ن��اك 
لكن  تايوان”،  ل���غ���زو  ال�������ص���ني 
كافحوا  ال�����ص��ي��ن��ي��ني  امل�����ص��وؤول��ني 
بايدن  ال���ت���زام���ات  ب���ني  ل��ل��ت��وف��ي��ق 
واإ�صراره  تايوان  جتاه  الوا�صحة 

ذلك  يف  مب��ا  ال�صني،  ت��ع��دي  على 
حكومة  علقت  بالغزو،  تهديدها 
�صي حم��ادث��ات امل��ن��اخ واحل����وارات 
البحرية  ال�صالمة  االأخرى حول 

ومكافحة املخدرات، واجلرمية«.
االآن، فيبدو االأمر  “اأما  وي�صيف 
�صوء  خطر  لكن  منوذجي،  وكاأنه 
تتعر�س  وق��ت  يف  حقيقي  الفهم 
فيه اأعداد متزايدة من الطائرات 
واالأمريكية  ال�صينية  وال�����ص��ف��ن 

خلطر الت�صادم يف اآ�صيا«.

تنازلت
واأ�صاف الكاتب “ا�صتمر االجتماع 
ال���وق���ت احل����ايل،  ���ص��اع��ات ويف   3
امل���زي���د من  ال��رغ��ب��ة يف  اأن  ي��ب��دو 
االأكرث  النتيجة  هي  االجتماعات 
م�صوؤولو  اأع���ل���ن  ح��ي��ث  واق���ع���ي���ة، 
البيت االأبي�س اأن وزير اخلارجية 
اأن���ط���وين ب��ل��ي��ن��ك��ني ���ص��ي��وؤدي اأول 
زيارة له اإىل ال�صني، واأن مبعوثي 
اإىل  املفاو�صات  �صي�صتاأنفون  املناخ 
م�صرتكة  عمل  جمموعات  جانب 

اأخرى«.
مقرب  م�صدر  ع��ن  الكاتب  ونقل 
م��ن ب��اي��دن، اأن االأخ���ر “ال يرى 

اأ�صا�صية  تنازالت  على  عالمة  اأي 
الدخان  اأن  اإال  اجل���ان���ب���ني،  م���ن 
قمة  اأول  م���ن  امل��ن��ب��ع��ث  االأب��ي�����س 
م�صجع،  اأم����ر  �صخ�صية  ث��ن��ائ��ي��ة 
حيث اأن احلوار املبا�صر وامل�صاركة 
امل��ن��ه��ج��ي��ة ���ص��رط ����ص���روري، واإن 
مل ي���ك���ن ك���اف���ي���اً، ل���وق���ف دوام�����ة 
ال���ت���ن���اف�������س اال�����ص����رتات����ي����ج����ي«. 
اأكرث  ُتركت  ذل��ك،  “ومع  واأ�صاف 
اإذ  حلول،  دون  ح�صا�صية  الق�صايا 
حري�صني  ب��اي��دن  م�صت�صارو  ك��ان 
الرئي�س  ك����ان  اإذا  م��ع��رف��ة  ع��ل��ى 
مع  ت��وت��ر  اأي  �صيك�صف  ال�صيني 
فالدمير  ال����رو�����ص����ي  ال���رئ���ي�������س 
بوتني الذي يهاجم اأوكرانيا منذ 
�صي  اأعلن  حيث  فرباير)�صباط( 
جني وبوتني �صراكة “بال حدود” 
ب���ني ب��ل��دي��ه��م��ا، ق��ب��ل اأق����ل م���ن 3 
اأ���ص��اب��ي��ع م���ن ه��ج��وم ب��وت��ني على 
اأوكرانيا، اإ�صافة اإىل قائمة طويلة 
من نقاط التوتر االأخرى، مبا يف 
االإن�صان  ح��ق��وق  ان��ت��ه��اك��ات  ذل���ك 
يف ���ص��ي��ن��غ ي��ان��غ واأم���اك���ن اأخ����رى، 
وال�صرائب االأمريكية على ال�صلع 
الت�صدير  و���ص��واب��ط  ال�����ص��ي��ن��ي��ة، 
ال�صني  م��ن و���ص��ول  �صتحد  ال��ت��ي 

�صناعة  يف  املتقدمة  املكونات  اإىل 
اأم���ا الق�صية  امل��و���ص��الت«.  اأ���ص��ب��اه 
اأو�صنو�س  نظر  يف  اإحلاحاً  االأك��رث 
هذا  ويف  ت���اي���وان،  م�صتقبل  ف��ه��ي 
ال�صدد اأو�صح االجتماع اأن اأياً من 
اجلانبني لي�س م�صتعداً للتفاو�س 
خماطر  لتقليل  م��ا  طريقة  على 
يف  ال�صلطة  توليه  منذ  ال�صراع. 
ال�صيني  الرئي�س  اأعلن   ،2012
الذي  ال�صيوعي  احل��زب  اأن هدف 
مل يتحقق واملتمثل يف اال�صتيالء 
ينتقل  اأن  ميكن  “ال  تايوان  على 
واأخ�����راً  جيل”،  اإىل  ج��ي��ل  م���ن 
عر�صاً  ال�����ص��ي��ن��ي  اجل��ي�����س  اأق������ام 
عمليات  م��ع  ع�صكرية  لتدريبات 
اإن���زال برمائي واأر���ص��ل ق��وات اإىل 
م��ق��اط��ع��ة ف��وج��ي��ان ب��ال��ق��رب من 

م�صيق تايوان.

دعم ع�سكري لتايوان
ه����ذه  ع���������ززت  وا�����ص����ن����ط����ن،  ويف 
للواليات  ال���دع���وات  ال��ت��ح��رك��ات 
ع�صكري  بالدعم  للتعهد  املتحدة 

لتايوان اإذا ن�صب �صراع.
ل��ق��د ذه���ب ب���اي���دن اأب���ع���د م���ن اأي 
رئ��ي�����س م��ن��ذ ع���ق���ود ل��ي��ق��ول اإن���ه 

الفراغية كبرة احلجم اأثر مادي 
ون��ف�����ص��ي ���ص��دي��د ع��ل��ى اخل�����ص��م يف 
تدمرها،  لقوة  العمليات  م�صرح 
مو�صحا: “يبقى تاأمني القاذفات 
الخرتاق  الإطالقها  حتملها  التي 
التحدي  ه��و  ال��دف��اع��ات اجل��وي��ة 
�صالح  وق��ي��ادة  للمقاتالت  الكبر 
مهمة  اإن��ه��ا  ح��ي��ث  ال�صيني  اجل���و 

مثل  للعدو  �صخمة  اأه���داف  �صد 
الطائ����رات،  وحام������الت  املدمرات 
ال�����ص��ني من  ت��ر���ص��ان��ة  ي��ع��زز  مم���ا 
اأنها  كما  البالي�صتية،  ال�صواريخ 
اأهداف  مع  اال�صتباك  على  ق��ادرة 

اأر�صية.
ال�صوؤون  يف  ال���ب���اح���ث  وب��ح�����ص��ب 
الع�صكرية مينا عادل، فاإن للقنابل 

•• بكني-وكاالت

يف ر�صالة �صينية للغرب واأمركا، 
اأحدث  م��وؤخ��را  بكني  ا�صتعر�صت 
قنبلة  واأك��رب  الع�صكرية  قاذفاتها 
�صنعها،  مت  ن����ووي����ة  غ����ر  ذك���ي���ة 
وذلك يف عيد �صالح اجلو ال�صيني 

ال�73.
وخ����������الل اح������ت������ف������االت اجل���ي�������س 
�صالحه  تاأ�صي�س  بذكرى  ال�صيني 
ك�صفت   ،1949 ع������ام  اجل�������وي 
نووية  قنبلة غر  اأك��رب  بكني عن 
“القنابل  ت�صنيف  حت��ت  ت��ن��درج 
ا�صتعر�صت  ك���م���ا  الفراغية”، 
اجلديدة  اال�صرتاتيجية  قاذفتها 
كيه”  اإت�س-6  �صيان  ب�”  امل�صماة 
ال�صواريخ  م��ن  برت�صانة  امل����زودة 

البالي�صتية.
املركزية  املنطقة  ق��ي��ادة  ون�����ص��رت 
ال�����ص��ي��ن��ي، مقطع  ل�����ص��الح اجل����و 
فيديو ك�صف عن” اأم كل القنابل” 
اأثناء اإطالقها من القاذفة الثقيلة 
“ اإت�س 6” لت�صيب هدفها املحدد 

بنجاح.
“�صينخوا”  اأنباء  وكالة  وو�صفت 

قنبلة غر  اأق����وى  ب��اأن��ه  ال�����ص��الح 
ن����ووي����ة مت��ت��ل��ك��ه��ا ال�������ص���ني، وهي 
نظرتها  م��ن  ال�صينية  الن�صخة 

االأمركية
اإىل  م�����ص��رة   GBU-43/B
فاإن  حجمها  ل�صخامة  نظرا  اأن��ه 
اإال  ت�صتطيع  ال  اجلديدة  القاذفة 
ف��ق��ط يف كل  واح����دة  ح��م��ل قنبلة 

هجمة.

ما هي قدرات
 القنبلة ال�سينية؟

ع���ام  م������رة  الأول  اخ���ت���ب���اره���ا  مت 
.2019

اأ�صخم  وت�����ص��ك��ل  ط���ن   9.8 ت����زن 
�صالح غر نووي.

من  ك��ل��ي��وغ��رام��ا   8480 حت���وي 
منظمة  بح�صب  امل��ت��ف��ج��رة  امل����واد 

“غلوبال �صيكيوريتي«.
توازي قوة تفجرها 11 طنا من 

ال�”تي اإن تي«.
وقطرها  اأم���ت���ار   9 ط��ول��ه��ا  ي��ب��ل��غ 

مرتا واحدا.
تعد اأ�صخم قنبلة يف التاريخ وهي 
اال�صطناعية  ب��االأق��م��ار  م�����ص��رة 

هذه  �صممت  اجل����و.  م��ن  وت��ل��ق��ى 
القنبلة االرجتاجية لتنفجر قبل 

ارتطامها باالأر�س.
لفرتة  ت�صتمر  ان��ف��ج��اره��ا  م��وج��ة 
املتفجرات  م����ن  ب���ك���ث���ر  اأط��������ول 

التقليدية.

قادرة على تبخري 
الأج�سام الب�سرية.

وب��ح�����ص��ب امل��ح��ل��ل ال��ع�����ص��ك��ري وي 
دونغ �صيوي، فاإنه ميكن لالنفجار 
القنبلة  هذه  ت�صببه  الذي  الهائل 
اأن ميحو ب�صهولة جميع االأهداف 
املباين  م��ث��ل  املح�صنة  االأر���ص��ي��ة 

املعززة واملالجئ الدفاعية.
واأ����ص���اف ���ص��ي��وي يف ح��دي��ث ملوقع 
“ميكن  عربية”:  ن��ي��وز  “�صكاي 
منطقة  الإخ�������الء  ا����ص���ت���خ���دام���ه���ا 
اأو  املحمولة ج��وا  ال��ق��وات  ه��ب��وط 
القوات  لتمكني  ال��غ��اب��ات  الإزال�����ة 
م��ن ال��ه��ب��وط ون�����ص��ر اخل���وف بني 

االأعداء«.
من جانبه، قال اخلبر االأمركي 
ج��وزي��ف ت��ري��ف��ث��ي��ك، اإن����ه “ميكن 
للقنابل الفراغية الكبرة اأن تقدم 

للقوات  مفيد  ن���ووي  غ��ر  خ��ي��ارا 
مع  لال�صتباك  ال�صينية  اجل��وي��ة 
اأنواع خمتلفة من االأه��داف، مثل 
املتمركزة  امل��ع��ادي��ة  ال���ق���وات  ت��ل��ك 

مبواقع حم�صنة«.
ميكن  القنبلة  “بهذه  واأو����ص���ح: 
ل���ل���ج���ي�������س ال���������ص����ي����ن����ي ت����دم����ر 
ب�صهولة  االأه��������داف  جم���م���وع���ات 
النطاق  وا���ص��ع  ���ص��راع  اأي  خ���الل 
اأو  اأمركا  مع  �صواء  امل�صتقبل،  يف 

الهند«.
اأم����ام  امل���ج���ال  “الإخالء  وت����اب����ع: 
التي حتمل   ”6- “اإت�س  ق��اذف��ات 
ت��ل��ك ال��ق��ن��ب��ل��ة الإ���ص��ق��اط��ه��ا ميكن 
ال�صيني  اجلو  �صالح  ي�صتخدم  اأن 
وغر  �صبحية  م��ق��ات��ل��ة  ط���ائ���رات 
اأنظمة  م����ع  م��ت��ق��دم��ة  م���اأه���ول���ة 
للم�صاعدة  االإل��ك��رتون��ي��ة،  احل��رب 
واخ���رتاق  القنابل  ه��ذه  اإل��ق��اء  يف 
ال�����دف�����اع�����ات اجل�����وي�����ة ل���ل���ق���وات 

املعادية««.

قدرات القاذفة ال�سينية “ 
�سيان اإت�ش-6 كيه«:

اأعمدة  اأح����د  ت��ك��ون  اأن  ي��ت��وق��ع   -

�صالح اجلو ال�صيني، ووفقا ملوقع 
“ميليتاري ووت�س” الع�صكري.

من  بالي�صتية  ب�����ص��واري��خ  م����زودة 
التي ي�صل  اإم-401”  “�صي  فئة 
و2200   2000 بني  ما  مداها 

كيلومرت.
الثامنة  القاذفات  بفرقة  ملحقة 
بقيادة املنطقة اجلنوبية باجلي�س 

ال�صيني.
كمن�صات  م��ت��ع��ددة  اأدوارا  ت��ل��ع��ب 
وكقاذفات  االإل��ك��رتون��ي��ة  ل��ل��ح��رب 
ج���وي���ة م������زودة ب�������ص���واري���خ ك���روز 
�صائدة ال�صفن من فئة “واي اإل-

وال��ت��ي يبلغ م��داه��ا حوايل   ”12
400 كيلومرت.

يف  ك��ي��ل��وم��رتا   1050 ���ص��رع��ت��ه��ا 
نحو  ارتفاع  على  وحتلق  ال�صاعة، 

12800 مرتا.
ميكنها حمل �صواريخ “�صي جيه-
10 اإيه” ذات روؤو���س تقليدية اأو 

نووية.
“ميليتاري  م�����وق�����ع  واأ���������ص��������ار 
�صممت  القاذفة  اأن  اإىل  ووت�س” 
ومن�صة  لل�صفن”  “ك�صائدة 
البالي�صتية  ال�����ص��واري��خ  الإط����الق 

برلني تقرتح دعم 
بولندا بدوريات جوية 

•• برلني-�أ ف ب

عر�صت برلني  اأم�س االأربعاء دعم 
وار�صو بدوريات جوية بعد �صقوط 
قتيلني  �صقوط  عن  اأ�صفر  �صاروخ 

يف بولندا.
الدفاع  وزارة  با�صم  املتحدث  وقال 
االأملانية كري�صتيان تيلز يف موؤمتر 
على  “رًدا  ب����رل����ني  يف  ����ص���ح���ايف 
االأح��داث يف بولندا �صنعر�س على 
مع  ج��وي��ة  دوري���ات  ت�صير  بولندا 

مقاتالت يوروفايرت اأملانية«.
واأ�صاف “ميكن اأن يحدث ذلك يف 
بولندا  اأرادت  اإذا  غ��دا  مبكر  وق��ت 
ذلك. ال داعي لنقل الطائرات اإىل 
الدوريات  تبداأ  اأن  وميكن  بولندا 
اجلوية  ال���ق���واع���د  م���ن  ان���ط���الق���ا 

االأملانية«.
ات�صال  ع��ل��ى  “نحن  ت��ي��ل��ز  وت���اب���ع 
هذا  )يف  البولنديني  م��ع  بالفعل 
الدفاع  وزي��رة  و�صتتحدث  ال�صاأن( 
نظرتها  م����ع  ال����ي����وم  االأمل����ان����ي����ة 

البولندية حول هذا العر�س«.
ولدى �صوؤال تيلز عن عدد مقاتالت 
�صت�صارك  ال���ت���ي  “يوروفايرت” 
اإنه  بقوله  رد  ال���دوري���ات،  ه��ذه  يف 

يعتمد على ما تريده وار�صو.

على  ال��ك��ام��ل��ة  ال�صيطرة  تتطلب 
االأجواء«. وبنّي اأن �صالح القاذفات 
يتمتع  ال�صيني  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ل��ت��ف��رده مبهمة  ب��اأه��م��ي��ة ك���ب���رة 
اإي�����ص��ال ���ص��رب��ات ق��ا���ص��م��ة بعيدة 
راأ�س  مبثابة  �صيكون  حيث  امل��دى 
احلربة يف اأي نزاع م�صتقبلي �صد 

خ�صوم بكني.

هل ُي�صيطر بايدن و�صي على خطر احلرب يف تايوان؟

ليبيا.. اأجواء م�صحونة »قابلة للنفجار « بني ميلي�صيات العا�صمة

قتلى خلل تظاهرات يف حمافظة كرد�صتان الإيرانية 

ال�صني ت�صتعر�ض »ع�صلتها« الع�صكرية ب� »�صائدة ال�صفن« واأم القنابل
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•• عو��شم-وكاالت

ق��������ال ال�����ب�����اح�����ث ال���������ص����ي����ا�����ص����ي يف 
ماثيو  االأم��ري��ك��ي  امل�����ص��روع  معهد 
يعلمه  م���ا  ج���ل  اإن  ك��ون��ت��ي��ن��ي��ت��ي، 
االأم����ري����ك����ي����ون ع����ن 5 ن��وف��م��رب-

اأنهم  ه��و   2024 ال��ث��اين  ت�صرين 
���ص��ي��ن��ت��خ��ب��ون رئ��ي�����ص��اً. ول��ك��ن��ه��م ال 
يعلمون مثاًل من �صر�صح احلزبان 

لالنتخابات.
“نا�صونال  يف  ك��ون��ت��ي��ن��ي��ت��ي  ك��ت��ب 
االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  اأن  ريفيو” 
اإعادة  ينوي  اإن��ه  يقول  ب��اي��دن  ج��و 
ال��رت���ص��ح. ل��ك��ن ال���واق���ع ق��د يكون 

مغايراً.
بايدن هو اأكرب رئي�س اأمريكي �صناً، 
و�صيتجاوز ال�80 يف 2024، وقد 
االإدراكية  وق��درات��ه  �صحته  متعنه 
من اإطالق حملة اأخرى. اإذا ح�صل 
رئي�س  اأول  ب��اي��دن  ف�صيكون  ذل��ك، 
ي�صعى  ال  جون�صون  ل��ي��ن��دون  منذ 

اإىل والية ثانية.
����ص���ي���ك���ون ب���دي���ل���ه ع���ل���ى ال���ت���ذك���رة 
يعلم  ال  ل����غ����زاً.  ال���دمي���وق���راط���ي���ة 
االأم������ري������ك������ي������ون م�������ن ����ص���ر����ص���ح 
اأي�����ص��اً. ع��ن��د كتابة  اجل��م��ه��وري��ون 
امل����ق����ال، م���ن امل���ت���وق���ع ع��ل��ى نطاق 
وا�صع اأن يرت�صح ترامب. لو فاز يف 
رئي�س  ث��اين  ف�صيكون  االنتخابات 
ب�������الده يف والي����ت����ني غر  ي����خ����دم 
متعاقبتني منذ غروفر كليفالند، 

يف القرن التا�صع ع�صر.

ظروف جمهولة
ال يعلم االأمريكيون اأي�صاً الظروف 
ال���ت���ي ���ص��ت�����ص��ي��ط��ر ع��ل��ى ال���والي���ات 
قد  ع��ام��ني.  بعد  وال��ع��امل  املتحدة 
حت����دد اجل���رمي���ة، وال���ه���ج���رة غر 
ال�صرعية، ونظرية العرق النقدية، 

�سيناريوهات  3
يرى الكاتب ثالثة �صيناريوهات يف 
االنتخابات التمهيدية ت�صمل تر�صح 
ترامب ودي�صانتي�س معاً. االأول اأن 
يهزم ترامب دي�صانتي�س واالآخرين 
فيك�صب الرت�صيح ب�صهولة. الثاين 
اأن يهزم دي�صانتي�س ترامب ويفوز 
اأح����د يعرف  ل��ك��ن ال  ب��ال��رت���ص��ي��ح. 
كيف �صتكون ردة فعل ترامب على 

الهزمية.
فاأكرث  ال���ث���ال���ث  ال�����ص��ي��ن��اري��و  اأم�����ا 
تعقيداً، اإذ من املحتمل اأن يتقا�صم 
الت�صويت  ودي�����ص��ان��ت��ي�����س  ت���رام���ب 
كما   ،2024 يف  ل��رتام��ب  امل���وايل 
ت��ي��د ك�����روز وم���ارك���و روبيو  ق�����ص��م 
املناه�س  ال�صوت  كا�صيت�س  وج��ون 

لرتامب يف 2016.
اإذا كان ذلك �صحيحاً فثمة فر�صة 
ودي�صانتي�س  ت����رام����ب  ل��ي��خ�����ص��ر 
ي�����ص��م��ح هذا  اأن  ال��غ��ال��ب��ي��ة. مي��ك��ن 
املاأزق مب�صاحة ملر�صح ثالث �صيكون 
ترامب  ناخبي  بع�س  ج��ذب  عليه 
واالأق�صام املرتابة منه يف التحالف 
ال�صيناريو  يكون  ق��د  اجل��م��ه��وري. 
ال��ث��ال��ث ���ص��ئ��ي��ل االح���ت���م���ال. لكنه 
يوفر االأمل مثاًل لغلني يونغكني.

االحتمال االأرج��ح هو تر�صيح اآخر 
مكررة  م��واج��ه��ة  تعقبه  ل��رتام��ب 
م��ع ب��اي��دن. ل��ك��ن امل��رج��ح ال يعني 

اأنه موؤكد.
الطريق.  على  مفاجاآت  من  بد  ال 
اجل���م���ه���وري���ني  اإن  امل����ث����ل  ي����ق����ول 
يختارون دوماً مر�صحهم لكن بعد 

اإذالله اأواًل. 
اإىل  مر�صحاً  ت��رام��ب  اإع���الن  منذ 
-حزيران  يونيو   16 يف  الرئا�صة 
2015، كانت ال�صيا�صة االأمريكية 
غريبة للغاية. وهي على و�صك اأن 

ت�صبح اأكرث غرابة.

اإىل  ت��دع��و  فرن�صا 
م�صدر  ب�صاأن  احلذر 
بولندا  يف  ال�صاروخ 

•• نو�شا دو�-�أ ف ب

“اأق�صى  ت��وخ��ي  اإىل  ف��رن�����ص��ا  دع���ت 
ب�����ص��اأن م�صدر  احلذر”  م��ن  درج���ة 
بولندا  ���ص��ق��ط يف  ال����ذي  ال�������ص���اروخ 
يف املنطقة  “دول عدة”  اإع��الن  مع 
ال�صالح،  م��ن  نف�صه  ال��ن��وع  متتلك 
حمذرة من “خطر ت�صعيد كبر«. 
اأنه  ال��ف��رن�����ص��ي��ة  واأك������دت ال��رئ��ا���ص��ة 
اأن  املنطقي  من  للرهانات،  “نظرا 
نتعامل مع امل�صاألة باأق�صى درجة من 
“خماطر  بوجود  مذكرة  احلذر”، 

ت�صعيد كبرة يف املنطقة«.
الرئي�س  م�����ص��ت�����ص��اري  اأح�����د  وق�����ال 
الكثر  “هناك  اأن  اإىل  ال��ف��رن�����ص��ي 
من املعدات يف املنطقة وتركز كبر 
ل��الأ���ص��ل��ح��ة. ع���دد ك��ب��ر م��ن الدول 
االأ�صلحة  م��ن  نف�صه  ال��ن��وع  ميتلك 
ال�صاروخ  نوع  فاإن حتديد  وبالتايل 
اجلهة  حتديد  بال�صرورة  يعني  ال 
م�صت�صار  و����ص���رح  اأط��ل��ق��ت��ه«.  ال��ت��ي 
اآخر للرئي�س اأنه “يجب النظر اإىل 
ال��وق��ائ��ع ب��دق��ة ك��ب��رة، ال��ن��ظ��ر اإىل 
وروؤية  ال�صماء  وخ��رائ��ط  املعلومات 
هذا  اال�صطناعية.  االأق��م��ار  بيانات 

ق�صية ال ميكن اأن نخطئ فيها«.
اأوكرانيا  “لو كان �صاروًخا  واأ�صاف 
احل����ال هو  االأم����ر بطبيعة  ك���ان  مل��ا 
ن��ف�����ص��ه ���ص��ي��ا���ص��ي��ا الأن����ه ال مي��ك��ن اأن 
اإطالق  تعمدت  اأوكرانيا  اأن  نت�صور 

�صاروخ على بولندا«.
وكان الرئي�س االأمركي جو بايدن 
اأن  املرجح”  غ��ر  “من  اأن���ه  ���ص��رح 

يكون ال�صاروخ اأطلق من رو�صيا.
�صمال  حلف  يف  الع�صو  بولندا  اأم��ا 
اإن���ه �صاروخ  ق��ال��ت  االأط��ل�����ص��ي، فقد 
اتهمت  ب��ي��ن��م��ا  ال�صنع”،  “رو�صي 

كييف مو�صكو باإطالقه.
 

واالآي����دي����ول����وج����ي����ا اجل���ن���دري���ة يف 
التعليم واالإجها�س االنتخابات.

اأزمة  اأو  انكما�س  هناك  يكون  وقد 
اأن  ومي���ك���ن  ك���اله���م���ا.  اأو  م���ال���ي���ة 
تتو�صع احلرب يف اأوكرانيا لت�صمل 
ال�صني  اأن جتتاح  ناتو. كما ميكن 
تايوان. يف حني اأن كوريا ال�صمالية 
ه���ي دوم�����اً م�����ص��در ق��ل��ق واحل����رب 
االأو�صط.  ال�صرق  يف  ثابت  تهديد 
ل���ك���ن رمب�����ا مي���ك���ن ت����ف����ادي اأ�����ص����واأ 
النتائج. ميكن اأن يتح�صن الو�صع 
االق��ت�����ص��ادي. ول��ك��ن ال��ي��وم، بايدن 
���ص��ع��ي��ف، ول��ك��ن ح�����ص��ل��ت حتوالت 
ريغان  رون��ال��د  نه�س  ال�����ص��اب��ق.  يف 
اأوب��ام��ا من  وب���اراك  وبيل كلينتون 
ليفوزوا  مروعة  ن�صفية  انتخابات 
بوالية ثانية. اعتمدوا على التعايف 

االقت�صادي و�صعبيتهم.
 لكن روؤ�صاء اآخرين، بينهم ترامب 
هذا  اإىل  حم��ظ��وظ��ني  ي��ك��ون��وا  مل 
املر�صح  ���ص��ي�����ص��ت��ف��ي��د  ف��ه��ل  احل�����د. 
ان���ت���خ���اب���ات  يف  ال����دمي����وق����راط����ي 
من  مم���اث���ل  م���زي���ج  م���ن   2024

املهارات واحلظ؟

اختيار هاري�ش
ي�صر كونتينيتي اإىل �صعوبة اإزاحة 
�صاغلي البيت االأبي�س، ف�صل اأربعة 
انتخابهم  اإع����ادة  يف  ف��ق��ط  روؤ����ص���اء 
انخفا�س  لكن  امل��ا���ص��ي.  ال��ق��رن  يف 
اجل�صدية  وظروفه  بايدن  �صعبية 
حزبه  خ��ي��ارات  و�صعف  والذهنية 
ال��دمي��وق��راط��ي��ني يف و�صع  ي�����ص��ع 

�صعب.
جم�����دداً،  ب���اي���دن  ي��رت���ص��ح  مل  اإذا 
هاري�س  ك����ام����اال  ن���ائ���ب���ه  ���ص��ت��ك��ون 
لكنه  ل���ل���رت����ص���ي���ح���ات.  م���ت�������ص���درة 
ب��ه طوياًل،  و���ص��ع ق��د ال حت��ت��ف��ظ 
�صعبية  م��ن  حتى  اأدن���ى  ف�صعبيتها 
ال�صافية  تف�صيله  ون�صبة  ب��اي��دن، 
ريل  يف  اال�صتطالعات  ملعدل  وفقاً 
ك��ل��ر ب��ول��ي��ت��ي��ك�����س ه���ي ن��اق�����س 8 
ن�صبتها فناق�س  اأما  نقاط مئوية، 

15 نقطة مئوية.

ترامب  م��ن  ب��ع��ي��داً  وي��ح��ل  دوالر، 
اال�صتطالعات  الثاين يف  املركز  يف 
للراأي  ا�صتطالعاً  لكن  الوطنية. 
يف ���ص��ب��ت��م��رب -اأي����ل����ول ل�����ص��ال��ح يو 
و���ص��وف��ول��ك وجد  ت����وداي  اأي  اأ�����س 
بني  ت��رام��ب  يغلب  دي�صانتي�س  اأن 
ن��اخ��ب��ي ف��ل��وري��دا اجل��م��ه��وري��ني يف 

االنتخابات التمهيدية.
ل�صبكة  ح��دي��ث  ا���ص��ت��ط��الع  ووج����د 
عدد  اأن  واإي��ب�����ص��و���س  ���ص��ي  ب���ي  اأي 
اجل���م���ه���وري���ني ال����ذي����ن ي����ري����دون 
وجهة  ع��ل��ى  دي�صانتي�س  ي��وؤث��ر  اأن 
اأك��رب من عدد  احل��زب اجلمهوري 

الذين يف�صلون ترامب.
يتمتع دي�صانتي�س باملوهبة واملوارد 
واأف�صل  وط��ن��ي��ة.  ح��م��ل��ة  الإط����الق 
اأداء جيد يف  اإظهار  له هي  فر�صة 
كاروالينا،  و���ص��اوث  نيوهامب�صر، 
املواجهة  ع���ل���ى  ت����رام����ب  الإج����ب����ار 
يف ف���ل���وري���دا. ل��ك��ن ال���ن���ج���اح غر 

م�صمون.

اأنا اأوافق
ومن اأ�صباب ذلك االحتمال الكبر 
اجلمهورية  االن��ت��خ��اب��ات  ل��ت��ح��ول 
عن  مكررة  ن�صخة  اإىل  التمهيدية 
ق�صمت  حيث   ،2016 ان��ت��خ��اب��ات 
االأ�صوات  ال��ك��ث��رة  ال��رت���ص��ي��ح��ات 
امل��ن��اه�����ص��ة ل���رتام���ب. ع����الوة على 
اإىل  دي�صانتي�س  و�صل  رمب��ا  ذل��ك، 
ذروة جناحه باكراً جداً. قد ت�صفه 
ت���رام���ب بخادم  م���وؤي���دي  اأ����ص���وات 

للموؤ�ص�صة اجلمهورية املرعبة.
وي���ق���ول م���راق���ب���ون اآخ�������رون مثل 
االإعالمية ميغن كيلي عرب فيديو 
دي�صانتي�س  اإن  وا�صعاً  انت�صاراً  لقي 
ال ي�����ص��ت��ط��ي��ع جم�������اراة ق�����وة جنم 
ترامب الذي “ميت�س كل الطاقة 

يف كل غرفة مهما حدث«.
وتوقعت اأال ي�صتطيع �صيا�صي ماهر 
اأن يتخطى ذلك.  دي�صانتي�س  مثل 
الفيديو  م��ق��ط��ع  ت���رام���ب  ون�����ص��ر 
على من�صته للتوا�صل االجتماعي 

معلقاً “اأنا اأوافق«.

احلملة  يف  �صتكون  م�صكلتها  لكن 
االنتخابية. هي �صيئة جداً يف ذلك. 
�صتكون االنتخابات الدميوقراطية 
وال  و���ص��اخ��ب��ة  م��ري��رة  التمهيدية 
بكلمات  بنتائجها.  ال��ت��ن��ب��وؤ  مي��ك��ن 
االنتخابات  كثراً  �صت�صبه  اأخ��رى، 

اجلمهورية التمهيدية.

مر�سحًا حمتماًل  12
ال�صباق  �صيبداأ  ترامب  اأن  �صحيح 
�صيكون  امل��ن�����ص��ب.  ي�����ص��غ��ل  وك���اأن���ه 
بت�صمية  ل��ل��ف��وز  ال��وح��ي��د  امل��ر���ص��ح 
احلزب اجلمهوري وفاز بها �صابقاً 

كما فاز بالرئا�صة.
لكنه �صيواجه اأي�صاً معار�صة داخل 
احل��زب مب��ا يف ذل��ك م��ن موظفيه 
الذين  ع����دد  ي��ق��ل  ال  ال�����ص��اب��ق��ني. 
 ،12 ع����ن  ال���رت����ص���ح  ي���ف���ك���رون يف 
بينهم ح��اك��م والي���ة ف��ل��وري��دا رون 
دي�صانتي�س، ونائب الرئي�س ال�صابق 
مايك بن�س، وحاكم فرجينيا غلني 
يونغكني، ووزير اخلارجية ال�صابق 
ال�صابقة  مايك بومبيو، وال�صفرة 

اأن  اأح��ي��ان��اً  يبدو  الكاتب،  وح�صب   
بايدن اختار هاري�س نائبا للرئي�س 
ليوجه ر�صالة اإىل اأمريكا: ب�صرف 
النظر عن قلة اإعجابكم بي، ميكن 

اأن تكون االأمور اأ�صواأ.

النتخابات التمهيدية
هاري�س  تطلق  اأن  امل��وؤك��د  �صبه  من 
التمهيدية.  االنتخابات  يف  حتدياً 
املحتملني  املناف�صني  ت�صمل الئحة 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا غافني  ل���ه���ا، ح���اك���م 
بيتي  ال���ن���ق���ل  ووزي��������ر  ن���ي���و����ص���وم، 
بوتيجيج، وع�صوي جمل�س ال�صيوخ 
كلوبو�صار،  واإمي��ي  وارن،  اإليزابيت 
روي  ال�صمالية  ك��اروالي��ن��ا  وح��اك��م 
ال�صابق  اأورلينز  نيو  وعمدة  كوبر، 
ميت�س الندريو، والنائب األك�صندريا 
اأوكا�صيو-كورتيز، وحاكم كولورادو 
جاريد بولي�س، وحاكمة مي�صيغان 

غريت�صن ويتمر.
�صغلها  م���ن  ه���اري�������س  ���ص��ت�����ص��ت��ف��ي��د 
التي  واالخ��������رتاق��������ات  امل���ن�������ص���ب 
ال�صود.  ال��ن��اخ��ب��ني  ب���ني  ح��ق��ق��ت��ه��ا 

ال�صتة  والتحقيقات  الرئا�صة.  من 
يف حياة ترامب ال�صخ�صية واملهنية 
ومقاطعة  واليتني،  يف  وال�صيا�صية 
كولومبيا قد ت�صتهلك الكثر من 
اأن  ج���داًل  الكاتب  يفرت�س  وق��ت��ه. 
�صيبداأ  ف��ع��اًل.  ���ص��ي��رت���ص��ح  ت��رام��ب 
ا�صتطالعات  يف  ه��ائ��ل��ة  باأف�صلية 

الراأي وجمع التربعات.
عند كتابة املقال، كان ترامب يقود 
االنتخابات  ا���ص��ت��ط��الع��ات  م��ع��دل 
ب�31  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  اجل���م���ه���وري���ة 
للعمل  جل��ن��ت��ه  وج��م��ع��ت  ن��ق��ط��ة. 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي ال��ت��اب��ع��ة ل����ه، اأن���ق���ذوا 
100 مليون  م��ن  اأك���رث  اأم��ري��ك��ا، 
دوالر. وقدرته على جذب التغطية 

االإعالمية ال نظر لها.

التهديد
لرت�صيح  ت��ه��دي��د  اأع���ظ���م  ���ص��ي��اأت��ي 
ترامب، من دي�صانتي�س الذي حقق 
انت�صاراً مثراً لالإعجاب بعد اإعادة 
ترامب،  م�����ص��اع��دة  دون  ان��ت��خ��اب��ه 
مليون   200 م���ن  اأك�����رث  وج���م���ع 

هايل،  ن��ي��ك��ي  امل��ت��ح��دة  االأمم  اإىل 
وال�����ص��ي��ن��ات��ورات ت��ي��د ك����روز، وريك 
نيو  وح��اك��م  �صكوت،  وت��ي��م  �صكوت، 
كري�صتي،  كري�س  ال�صابق  جر�صي 
هوغان،  الري  م��ري��الن��د  وح��اك��م 
كري�س  ن���ي���وه���ام���ب�������ص���ر  وح����اك����م 
���ص��اوث داكوتا  ���ص��ون��ون��و، وح��اك��م��ة 

كري�صتي نومي.
قد ال تتحقق هذه الرت�صيحات اإذا 
اأخرى  لكن  ال�صباق.  ترامب  دخ��ل 
ترامب  يرت�صح  مل  واإذا  �صتتحقق. 
اجلمهوري  امل���ي���دان  ي��ت��و���ص��ع  ف��ق��د 
ل��ي�����ص��م��ل م��ت��ن��اف�����ص��ني ج������دداً مثل 
املنتخب جاي دي  اأوهايو  �صيناتور 

فان�س.

م�ساكل ترامب
اإلهاء  م�����ص��ادر  ت���رام���ب  ���ص��ي��واج��ه 
تكون  ق��د  ث��ال��ث��ة،  حملة  اأط��ل��ق  اإذا 
يوم  ع��ام��اً   78 �صيبلغ  اإذ  �صحته، 
بايدن حني دخل  �صن  االنتخابات، 
ن��وع��ي��ة احلياة  االأب���ي�������س.  ال��ب��ي��ت 
متعة  اأك��رث  الغولف  فلعب  مهمة، 

انتخابات 2024 بداأت

بايدن يكافح العمر وترامب يحلم بتكرار اإجناز من القرن ال�19

الق�صاء الأملاين يلغي نتائج انتخابات 2021 يف برلني بايدن يدين عمليات الق�صف الرو�صية ملدنيني يف اأوكرانيا 
•• نو�شا دو�-�أ ف ب

ري�صي  الربيطاين  ال��وزراء  ورئي�س  بايدن  االأمركي جو  الرئي�س  اأدان 
�صوناك اأم�س االأربعاء الق�صف “الوح�صي” الرو�صي ملدنيني يف اأوكرانيا، 

و�صط ت�صاعد التوتر بعد �صقوط �صاروخ يف بولندا.
وقال جو بايدن يف بداية اجتماع مع �صوناك على هام�س قمة جمموعة 
الع�صرين يف اندوني�صيا “بينما يجتمع زعماء العامل هنا يف بايل للتو�صل 
فالدمير”  الرو�صي  “الرئي�س  يقوم  ال�صالم،  نحو  تقدم  اإح���راز  اإىل 

بوتني بق�صف مدنيني واأطفال ون�صاء، اإنه اأمر يكاد يكون وح�صياً«.
اأكد �صوناك اأنه “موافق” على هذا التو�صيف، م�صراً اإىل “ال�صراكة” 
بني لندن ووا�صنطن يف العمل “عندما يتعلق االأمر مبواجهة االأعمال 

اأوكرانيا«. ويتزامن �صقوط �صاروخ على قرية يف  الوح�صية لرو�صيا يف 
جنوب �صرق بولندا مع تعر�س اأوكرانيا الثالثاء لق�صف مكثف رو�صي 

ا�صتهدف البنية التحتية.
يف  تاأثرت  عالقاتهما  اأن  اإال  لها،  حليف  اأق��رب  وا�صنطن  لندن  وتعترب 

ال�صنوات االأخرة ب�صبب بريك�صت.
االرتياح  بعدم  االأيرلندية،  باأ�صوله  الفخور  بايدن  جو  اإدارة  وت�صعر 
ازاء رغبة احلكومة الربيطانية يف العودة من طرف واحد عن الو�صع 

اخلا�س بعد بريك�صت الذي مت التفاو�س عليه مع االحتاد االأوروبي.
وتخ�صى اأن ي�صعف ذلك اتفاق ال�صالم لعام 1998 الذي انهى ثالثة 
عقود من العنف بني الوحدويني وخا�صة الربوت�صتانت واجلمهوريني 

ذوي الغالبية الكاثوليكية يف املقاطعة الربيطانية.

 •• برلني-�أ ف ب
ق���ررت امل��ح��ك��م��ة ال��د���ص��ت��وري��ة يف ب��رل��ني  اأم�����س االأرب���ع���اء اإل���غ���اء نتائج 
االنتخابات املحلية التي جرت يف اأيلول-�صبتمرب 2021 يف العا�صمة 
االأملانية بعدما �صابتها خمالفات عدة ما يوؤدي اإىل و�صع غر م�صبوق 

�صيوؤدي اإىل تنظيم انتخابات اأخرى.
اأن  برلني  يف  الد�صتورية  املحكمة  رئي�صة  �صيلتينغ  ل��ودغ��را  واأعلنت 
“انتخابات جمل�س النواب وجمال�س املقاطعات تعترب باطلة يف جميع 

اأنحاء املنطقة االنتخابية«.
اأمر  وه��و  ق��راره��م  لتربير  خ�صو�صا  ب��رل��ني  حمكمة  حكماء  وحت���دث 
االأخطاء  “تواتر وخطورة  االأمل��اين احلديث عن  التاريخ  ن��ادر جدا يف 
التح�صر  يف  منهجية  “عيوب  ع��ن  ب��راأي��ه��م  الناجتة  الت�صويت”  يف 

لالنتخابات«.
ت�صعني  خ��الل  املر�صحني  نف�س  اق��رتاع جديد مع  ينظم  اأن  ويفرت�س 
يوما رمبا يف 12 �صباط-فرباير. وتقود املدينة حاليا الوزيرة ال�صابقة 
راأ�س  على  الدميوقراطي  اال���ص��رتاك��ي  احل��زب  م��ن  غيفي  فرانزي�صكا 

حتالف مع حزب اخل�صر والي�صار الراديكايل.
 2021 ايلول-�صبتمرب   26 يف  الت�صويت  اإىل  ب��رل��ني  ناخبو  ودع���ي 
النتخاب اأع�صاء جمل�س النواب وجمال�س 12 منطقة يف املدينة. كما 
عقارات  جمموعات  م�صادرة  اإمكانية  حول  حملي  ا�صتفتاء  تنظيم  مت 

كربى يف ذلك اليوم يف خ�صم جائحة كوفيد.
لكن العا�صمة كانت م�صلولة جزئًيا ب�صبب تنظيم ماراثون برلني الذي 

ي�صارك فيه ع�صرات االآالف كل عام.

الق�صاء الإيراين ي�صدر حكما بالإعدام على خلفية الحتجاجات 
االأبي�س  ال�صالح  “حمل  خلفية  على  ب�”احلرابة”  دي��ن  �صخ�س  بحق  امل���رة 
بطريقة اأثارت الرعب” يف حمافظة طهران. واأ�صاف اأن املدان الذي مل تك�صف 
هويته “اأرهب النا�س يف ال�صارع من خالل ا�صتخدام �صالح اأبي�س، واأ�صرم النار 

يف دراجة نارية عائدة ملواطن، وهاجم وجرح �صخ�صا ب�صكني«.
االأحد،  �صدرت  التي  تلك  كما  اجل��دي��د،  احلكم  اأن  اأونالين”  “ميزان  واأك��د 

ابتدائي وقابل لال�صتئناف.
و�صبق لل�صلطة الق�صائية اأن اأعلنت توجيه االتهام اىل اأكرث من األفي �صخ�س 
ت�صل  ق��د  تهما  ي��واج��ه��ون  ع���ددا منهم  ب���اأن  علما  االح��ت��ج��اج��ات،  على خلفية 

عقوبتها لالعدام.
ودعا خرباء حلقوق االن�صان يف االأمم املتحدة اإيران اجلمعة اىل وقف توجيه 
االحتجاجات،  يف  �صاركوا  اأ�صخا�س  بحق  ل��الإع��دام  عقوباتها  ت�صل  اتهامات 
توقيفهم على هام�س هذه  عمن مت  “االإفراج فورا”  ال�صلطات على  وا  وح�صّ
اأعلنوا االإف��راج عن العديد ممن مت  اأن  اإيرانيني  التحركات. و�صبق مل�صوؤولني 

توقيفهم بعدما ثبت عدم �صلوعهم يف “ال�صغب«.
ووفق منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا، حتتل اإيران املرتبة 
الثانية عامليا خلف ال�صني على �صعيد تنفيذ اأحكام االعدام، والتي بلغت 314 

على االأقل خالل العام 2021.

•• طهر�ن-�أ ف ب

اأ�صدر الق�صاء االإيراين حكما ثانيا باالإعدام بحق �صخ�س على خلفية ارتكابه 
على هام�س االحتجاجات التي ت�صهدها البالد منذ �صهرين  “اأعمال �صغب” 
يف اأعقاب وفاة ال�صابة مه�صا اأميني، وفق ما اأفاد موقع اإخباري تابع لل�صلطة 
الق�صائية. وت�صهد اإيران منذ 16 اأيلول-�صبتمرب احتجاجات اإثر وفاة اأميني 
لعدم  االأخ���الق  �صرطة  قبل  م��ن  توقيفها  م��ن  اأي���ام  ثالثة  بعد  عاما”   22“

التزامها القواعد ال�صارمة للبا�س يف اجلمهورية االإ�صالمية.
وق�صى الع�صرات، بينهم عنا�صر من قوات االأمن، على هام�س االحتجاجات التي 
تخللها رفع �صعارات مناه�صة لل�صلطات واعترب م�صوؤولون جزءا كبرا منها 
كما وّجه الق�صاء تهما خمتلفة ملا ال يقّل عن األَفي موقوف.  “اأعمال �صغب”. 
واأ�صدرت حمكمة اإيرانية االأحد اأول عقوبة ق�صوى على �صلة باالحتجاجات، 
اذ ق�صت باإعدام �صخ�س متت اإدانته بتهم عدة، اأبرزها “احلرابة واالف�صاد يف 
االأر�س”، وذلك خالل حماكمة ملتّهمني بال�صلوع “يف اأعمال �صغب يف حمافظة 

وفق موقع “ميزان اأونالين” التابع للق�صاء. طهران”، 
اىل ذلك، مت احلكم على خم�صة اآخرين بال�صجن ملا بني خم�صة وع�صرة اأعوام.

وم�صاء الثالثاء، اأو�صح “ميزان اأونالين” عن �صدور حكم اإعدام ثاٍن، وهذه 

•• �رشم �ل�شيخ-�أ ف ب

اإن رو�صيا  االأرب��ع��اء  اأم�����س  اأب��ح��اث م�صتقل   ق��ال م��رك��ز 
حتقق عائدات اأقل من �صادراتها من الطاقة االأحفورية 
النفط  لت�صدير  التفافية  تركيا طريقا  اأ�صبحت  بينما 
الرو�صي باجتاه االحتاد االأوروبي، ما ي�صكل “ثغرة” يف 

العقوبات املفرو�صة على مو�صكو.
اأوف  ري�����ص��رت�����س  ف���ور  “�صنرت  مل��رك��ز  ت��ق��ري��ر  وج����اء يف 
فنلندا  يف  )CREA(ومقره  اإي���ر«  كلني  ان��د  اإن��رج��ي 
21 مليار يورو من �صادرات الطاقة  اأن رو�صيا حققت 
االأحفورية هذه يف ت�صرين االأول-اكتوبر برتاجع ن�صبته 
7 % مقارنة باأيلول-�صبتمرب، با�صتثناء الغاز الطبيعي 

امل�صال.
وتراجعت العائدات الناجمة عن ال�صادرات اإىل االحتاد 
 7،4 اإىل  % لت�صل   14 بن�صبة  م��ن جهتها  االأوروب����ي 
يف  الغزو  قبل  ما  م�صتويات  دون  وباتت  ي��ورو  مليارات 

�صباط/فرباير املا�صي.
وق���رر االحت����اد االأوروب������ي ف��ر���س ح��ظ��ر ت��دري��ج��ي على 
مع  ال��رو���ص��ي��ة  ال��ن��ف��ط��ي��ة  وامل��ن��ت��ج��ات  ال��ن��ف��ط  واردات 

الفحم  م��ن  م�صرتياته  اأوق���ف  وق��د  قليلة.  ا�صتثناءات 
لكن الغاز الرو�صي الذي يعتمد عليه كثرا لي�س معنيا 
حتى االآن. وحذر املركز من طريق التفافية جديدة مير 

عربها النفط الرو�صي اإىل الدول الغربية.
“يظهر  ال��ذي عر�س يف كوب27  التقرير  وق��ال معدو 
طريق جديد للنفط الرو�صي اإىل االحتاد االأوروبي عرب 

تركيا حيث تكرر كميات متزايدة من اخلام الرو�صي«.
وزادت ت��رك��ي��ا واردات���ه���ا م��ن اخل���ام ال��رو���ص��ي م��ن��ذ غزو 
اإىل  اأوكرانيا. وزادت �صادرات املواد النفطية من تركيا 
املرافئ االأوروبية واالأمركية بن�صبة 85 % يف اأيلول-
متوز- بفرتة  مقارنة  االأول-اأكتوبر  وت�صرين  �صبتمرب 

يوليو واآب-اأغ�صط�س على ما جاء يف التقرير.
واأكد “فيما �صيحظر االحتاد االأوروبي �صادرات النفط 
اخلام من رو�صيا يف اخلام�س من كانون االأول-دي�صمرب 

قد ت�صبح هذه الثغرة كبرة«.
وراأى املركز اأن من “ال�صروري جدا” لالحتاد االأوروبي 
اأك��رث �صرامة مع  اأن تفر�س حظرا  املتحدة  وال��والي��ات 
اال�صتغناء عن املنتجات النفطية ال�صادرة عن حمطات 

تكرير ت�صتخدم اخلام الرو�صي.

تركيا ت�صبح طريقا التفافية للنفط الرو�صي اإىل اأوروبا 
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العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : �صامل احمد لتجارة ادوات البناء

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:3960087 

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صامل احمد لتجارة ادوات البناء

SALEM AHMED BUILDING TOOLS TRADING

اإىل/ ور�صة مارخور لرتكيبات االملنيوم والزجاج

MARKHOR ALUMINIUM AND GLASS INSTALLATION WORKSHOP

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة اأعمال تركيبات االلواح الزجاجية  4330014

تعديل ن�صاط / اإ�صافة اأعمال تركيبات االأملنيوم  4330013

 تعديل ن�صاط / حذف جتارة عدد وادوات البناء- باجلملة  4663035

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

خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : م�صرت كلني لغ�صيل ال�صيارات

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:2069486 
تعديل مدير / اإ�صافة حممد ابو الر�صيد حممد عبدالغفور

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد ابو الر�صيد حممد عبدالغفور %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف زايد على حممد ح�صن باطوق

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 30000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ م�صرت كلني لغ�صيل ال�صيارات
MISTER CLEAN CAR WASH

اإىل/ م�صرت كلني لغ�صيل ال�صيارات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
MISTER CLEAN CAR WASH- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�صادية  التنمية  دائرة  االإعالن مراجعة  اعرتا�س على هذا  اأو  له حق  فعلى كل من 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : موؤ�ص�صة الدفه لالعمال ال�صحية

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:3846551 
تعديل مدير / اإ�صافة حممد لقمان �صديق احمد

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد لقمان �صديق احمد %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف فا�صل ابراهيم على حممد العفيفى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 30000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة الدفه لالعمال ال�صحية
AL DAFA SANITARY WORKS EST

اإىل/ الدفه لالأعمال ال�صحية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
AL DAFA SANITARY WORKS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

االقت�صادية  التنمية  دائرة  االإعالن مراجعة  اعرتا�س على هذا  اأو  له حق  فعلى كل من 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : حمل الرابح لت�صليح املولدات الكهربائية 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:1025431 
تعديل مدير / اإ�صافة حممد نا�صر الدين جعفر احمد
تعديل وكيل خدمات / حذف را�صد �صعيد را�صد الهنائى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ حمل الرابح لت�صليح املولدات الكهربائية
AL RABIH ELECTRIC GENERATOR REPAIRS

اإىل/ حمل الرابح لت�صليح املولدات الكهربائية ولف املوتورات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
AL RABIH ELECTRIC GENERATOR AND MOTOR REPAIR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�صادية  التنمية  دائرة  االإعالن مراجعة  اعرتا�س على هذا  اأو  له حق  فعلى كل من 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : كال�س روم للمقاوالت العامه

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�صة رقم:3978920 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة طارق حممود نذير احمد %100

تعديل مدير / اإ�صافة طارق حممود نذير احمد
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف را�صد عبداهلل را�صد ياقوت العلى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ كال�س روم للمقاوالت العامه

CLASS ROOM GENERAL CONTRACTING

اإىل/ كال�س روم للمقاوالت العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
CLASS ROOM GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�صادية  التنمية  دائرة  االإعالن مراجعة  اعرتا�س على هذا  اأو  له حق  فعلى كل من 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : ملحمة وم�صاوي واحة ال�صام

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�صة رقم:1969615 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة خالد عدنان ال�صب�صبى %100

تعديل مدير / اإ�صافة خالد عدنان ال�صب�صبى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبداهلل ح�صني �صامل اليافعى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ ملحمة وم�صاوي واحة ال�صام
WAHAT AL SHAM BUTCHERY & GRILLS

اإىل/ ملحمه وم�صاوي واحة ال�صام - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
WAHAT ALSHAMY BUTCHERY& GIRLS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�صادية  التنمية  دائرة  االإعالن مراجعة  اعرتا�س على هذا  اأو  له حق  فعلى كل من 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : منجرة الق�صر العايل

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�صة رقم:4406628 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حبيب اعظم عبا�س على %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حمد بن حممد بن حميد ال�صوافى
تعديل نوع رخ�صة / من حرفية اإىل مهنية

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل موؤ�ص�صة مهنية
تعديل اإ�صم جتاري من/ منجرة الق�صر العايل
ALQASR AL AALY CARPENTRY

اإىل/ منجرة الق�صر العايل
  ALQASR AL AALY CARPENTRY 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : مطعم ابوالوفاء

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�صة رقم:1036418 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صجنه بوزيتارا عبدالر�صيد ابوبكر بوزيتارا %100

تعديل مدير / اإ�صافة �صجنه بوزيتارا عبدالر�صيد ابوبكر بوزيتارا
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف را�صد عي�صى احمد امليل الزعابى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم ابوالوفاء
ABUL WAFA RESTAURANT

اإىل/ مطعم ابوالوفاء - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
ABUL WAFA RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�صادية  التنمية  دائرة  االإعالن مراجعة  اعرتا�س على هذا  اأو  له حق  فعلى كل من 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة : مركز اخلليج لدرا�صات الطران

رخ�صة رقم:CN 1518201 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة باولو ال كافا

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ مركز اخلليج لدرا�صات الطران
LF CENTER FOR AVIATION STUDIES

اإىل/ مركز اخلليج لدرا�صات الطران - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
GULF CENTER FOR    AVIATION STUDIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
ال�صادة :فور ماتيك لت�صليح  باأن /  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 
ال�صيارات رخ�صة رقم:CN 2417086  قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
 اإ�صافة �صعيد حارب خلفان حممد النيادي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف جمعه حممد خليفه �صاحي العميمي

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/جراي  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

حللول الربجميات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4066382 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
MOJAU_2022- 0098721 رقم املعاملة

اإخطار عديل
رقم)784198690217207   اإماراتية  هوية  واأحمل  بنغالدي�س،  اجلن�صية:   - جومودار  حليم  جومدودار  جويل   / املخط�ر 
ال�صارقة  يف  االإقت�صادية  الدائرة  من  املرخ�صة  ال�صيارات(  ل�صيانة  البوطينة  باب  )ور�صة  امل�صماه  الرخ�صة  يف  )مالك(  ب�صفتي 
برقم)779296(، - العن�وان: ال�صارقة – �صناعية رقم 4 - خلف �صارع االول ال�صناعية – مكتب ار�س م�صورة ملك طارق عثمان 

احمد الفقيه العمودي هاتف رقم: 0558922102
املخطر اإليه : حميد عبدالرحمن حممد عبداهلل ال�صويدي اجلن�صية: االإمارات

العن�وان : ال�صارقة – البطينة – بالقرب من ت�صهيل البطينة هاتف رقم:0504818847
مو�صوع االإخطار : مراجعتنا لدى اجلهات املخت�صة للتوقيع على االن�صحاب من عقد وكيل خدمات

ال�صرح //
- حيث اأن املخطر اإليه )وكي�ل خ�دمات( يف الرخ�صة امل�صماه)ور�صة باب البوطينة ل�صيانة ال�صيارات( ال�صادرة من الدائرة االإقت�صادية 

يف اإمارة ال�صارقة برقم رخ�صة)779296(،
- وحيث اأن املخطر اإلي�ه ميتنع عن احل�صور للتوقيع على االأوراق اخلا�ص�ة لالن�صحاب م�ن عقد وكيل خدمات بالرخ�صة املذكورة 

لدى اجلهات املخت�صة للتمكن من جتديد الرخ�صة ،
اإليه للح�صور لدى اجلهات املخت�صة لالن�صحاب من عقد وكيل خدمات للتمكن من  - وعليه فاإن املخطر يرغب باأخطار املخطر 

جتديد الرخ�صة واإال �صن�صطر الأتخاذ االإجراءات القانونية،
وكيل  عقد  من  االن�صحاب  على  للتوقيع  املخت�صة  واجلهات  االإقت�صادية  الدائرة  لدى  للح�صور  اليه  املخطر  املخطر  لذلك:ينيب 
خدمات بالرخ�صة امل�صماه)ور�صة باب البوطينة ل�صيانة ال�صيارات( املرخ�صة من الدائرة االإقت�صادية يف ال�صارقة برقم)779296( 
حتفظ  بكل  حقوقه   على  احل�صول  تكفل  التي  القانونية  االإجراءات  اإتخاذ  اإىل  اأ�صفاً  �صي�صطر  واالإ  تاريخه  من  اأيام   5 خالل 

واحرتام.
 الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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MOJAU_2022- 0089748 رقم املعاملة

اإخطار عديل
املخط�ر حامت مفيد حمود - فل�صطيني اجلن�صية - رقم الهوية / 784197673546855 

العن�وان : الفجرة - منطقة املري�صيد - �صارع املطار / هاتف رقم : )0544330004( ،
املخطر اإليه االول : اميان عبداهلل - العنوان : ال�صارقة – البحرة – برج املدفع – بنف�س بناية قرطا�صية ال�صبورة - �صقة رقم 405

هاتف : 0565855942
املخطر اإليه الثاين : رادو�صالفا فان�صيفا بيرتوفا - العنوان : ال�صارقة – البحرة – برج املدفع – بنف�س بناية قرطا�صية ال�صبورة - �صقة رقم 

0565855942  : هاتف   -  405
املخطر اإليه الثالث : زيدون عبداهلل - العنوان : ال�صارقة – البحرة – برج املدفع – بنف�س بناية قرطا�صية ال�صبورة - �صقة رقم 405

هاتف : 0504877786
املخطر اإليه الرابع : اأحمد نافع عبداللطيف عبداهلل - العنوان : ال�صارقة – البحرة - برج املدفع – بنف�س بناية قرطا�صية ال�صبورة - �صقة 

رقم 405 - هاتف : 0526082183 / 0562629041
املخطر اإليه اخلام�س : وفيقة عبدالوهاب حبيب كبا�س - العنوان : ال�صارقة – البحرة – برج املدفع – بنف�س بناية قرطا�صية ال�صبورة - �صقة 

رقم 405 - هاتف : 065549357
مو�صوع االإخطار : اخطار بدفع قيمة ال�صيك. 

 )000020( رقم   -  : �صيك  املخطر  ل�صالح  قد حرر  و   ) عبداللطيف عبداهلل  نافع  املتويف )خلدون  ورثة  اإليهم  املخطر  اأن  :حيث  الوقائع 
و  بتاريخ )2022/07/12(  الدفع  ( م�صتحق  راأ�س اخليمة  – بنك  )اأمل  ( م�صحوب على  األف درهم  بقيمة )71،000( )واحد و�صبعون 

حيث اأن �صاحب احل�صاب متويف.
- و عليه يعلن املخطر املخطر اإليهم ب�صرورة دفع قيمة ال�صيك يف فرتة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالم االخطار و اإال �صوف يقوم باتخاذ 

االجراءات القانونية �صده .  -و عليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل بال�صارقة اإخطاركم بهذا ر�صميا،.
 الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر

�شادرة من حمكمة حمكمة ال�شارقه االإحتادية ، املحكمة االبتدائية املدنيه 
يف الدعوى رقم: SHCFICIREA2022 /0006641 مدين )جزئي(

اإىل:  املحكوم عليه ياونيدر �صينغ، العنوان: 9616624
2022/11/02 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى  باأنه بتاريخ  نحيطكم علما 
املذكورة بالرقم اأعاله ل�صالح اأجرة ال�صارقة ذ.م.م، بالتايل :  ن�س احلكم حكمت املحكمة 
مبثابة احل�صوري:  باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )18361.13( 
باالإ�صافة   - فل�صا  درهما وثالثة ع�صر  و�صتون  األفا وثالثمائة وواحد  درهم ثمانية ع�صر 
للفائدة القانونية بواقع 4 %�صنويا على املبلغ املق�صي به وذلك من تاريخ االدعاء وحتى 
اأتعاب  اأ�صل الدين - مع امل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل  اأال تتجاوز  ال�صداد التام على 

املحاماة - حكماً غر قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية
حمكمة ال�شارقة االحتادية
املحكمةاالإبتدائيةاملدنية        

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
جزئي  مدين   SHCFICIREA2022 /0008012 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :احمد جمال عيد عبداهلل - جمهول حمل االقامة 
بناء على طلب املدعي:راجح حممد �صالح اليافعي 

قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب�����:
الزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 11000 درهم مع فائدة قانونية 12% من 
تاريخ ال�صداد 2022/8/20 وحتى متام اال�صتحقاق  - الزام املدعي عليه بت�صليم ال�صيارة كما 
كانت على حالتها  - الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف الق�صائية . انت مكلف باحل�صور 
بجل�صة 2022/11/16 امام مكتب ادارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االحتادية املحكمة االبتدائية 
املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة  
ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقهما اعاله - بو�صفك مدعي عليه 

- حرر بتاريخ 2022/11/8 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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الدعوي رقم 2307/2022  جتاري  ب�صيط

لدي حمكمة اأبوظبي االبتدائية
املرفوعة من قبل املدعي - املدعي / حممد لطف الرحمن فريد العامل

بوكالة / حممد عبداهلل الربيكي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية
املدعي عليه /اإبراهيم علي اإبراهيم عبدالرحمن اجلنيبي

املدعي عليه مدعو اأو بوا�صطة وكيل معتمد عنه الجتماع اخلربة، وذلك وفقا ملا يلي: تاريخ االإجتماع : 
يوم االثنني املوافق 21/11/2022 ال�صاعة 12:00 ظهراً عرب تطبيق زوم ورابط االجتماع

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79893425199?pwd=aARZluMRGqfsBVGO

wPHOTaEDFLGLAS.1
 Meeting ID:  79893425199

Passcode: gWbeC2
اخلبري احل�سابي / عو�ش العبد على العامري
للتوا�سل : 0566666533
awad-alameri@hotmail.com :الربيد اللكرتوين

اعالن بالن�شر
حل�شور اجتماع اخلربة 
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

نظر  اعادة  التما�س   AJCFICIRECON2022 /0003577 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : ميندا اكليلو ابيبى ، اثيوبي/اجلن�صية 

جمهول حمل االقامة 
نعلمكم بان املدعي �صليمان حممد ال�صالح التمديدات الكهربائية وال�صحية 
�صوداين اجلن�صية - قد اقام الدعوى املذكورة اعاله لذا يجب عليكم احل�صور 
عجمان  مبحكمة  الكائن  الدعوى  ادارة  مكتب  امام  املنعقد  املرئي  لالجتماع 
ال�صاعة  متام  يف  املوافق:2022/11/10م  املدنيه  االبتدائية  املحكمة  االحتادية 
08:30 �صباحا لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات ويف حالة عدم ح�صوركم 
او ار�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات القانونية 

يف غيابكم - حرر بتاريخ 2022/11/7 
املحكمة االبتدائية املدنية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بيع  عقار بالن�شر  

        يف الدعوى رقم  133/2022/250 - بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

 b505 مو�صوع الدعوى  اإ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور اأعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر باإيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم
بالطابق رقم 5 مببنى داماك هيلز جولف بانوراما تاور بى رقم 2 البالغ م�صاحته 501.06 قدم مربع واملواقف p1 -112 على قطعة االر�س رقم 
833 مبنطقة احلبية الثالثة باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �صده وتثمينه وبيعه باملزاد العلنى لتح�صيل حقوق الطالب قبل 
الفا واربعمائة وت�صعه وت�صعون درهم و�صتون فل�صا الغر ( من  517،499.60، درهم ) فقط خم�صمائة و�صبعة ع�صر  املقدره مببلغ  املطلوب �صده 

ح�صيلة البيع طبقا الحكام القانون واملادتني )25 ( و)26 ( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�صنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ بنك ابوظبي التجاري �س.م.ع عنوانه االإمارات-اإمارة دبي-بور�صعيد - ديره - دبي-مبنى بناية عبد اهلل حممد امل�صعود - �صقة مكتب رقم 

ال�صويدي �صلطان  عي�صى  حممد   : وميثله   804 &  802
املطلوب اإعالنه: فيو ثانت �صني - عنوانه: االإمارات-اإمارة دبي-بر دبي - دبي-مبنى مبنى داماك هيلز جولف بانوراما-�صقة العقار رقم b505-منطقة 

احلبية الثالثة - 0505590010
�صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  05:00:00م  ال�صاعة   2022/11/23 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  يف  :اأن���ه  االإع���الن  مو�صوع 
http://www. االإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االإم����ارات  )�صركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ص��اف��ه  املو�صحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام 
الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :وحدة عقارية املنطقة احلبية الثالثة - رقم االر�س 833 - رقم البلدية 7210-676 امل�صاحة 46.55 مرت مربع - رقم 

املبنى 2 - ا�صم املبنى داماك هيلز جولف بانوراما تارو بي - رقم الوحدة B505 - التقييم 413339.025 درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اإخطار عديل بالوفاء
برقم 2022/93771

اإخطار عديل بالوفاء - مببلغ 60000 درهم
املخط�ر/ ندمي ح�صني عنايت �صاه  - وميثله: م�صطفى نايف م�صطفى ابودره -  اردين اجلن�صية 

هوية رقم : 78419704687968 - مبوجب وكالة �صادرة عن الكاتب العدل
العنوان : ال�صارقه اخلان �صارع عبد ال�صالم عارف بناية بقالة اخلدمه �صقه 1007 هاتف : 0545554438

املخطر اإليه : حممد ح�صن زاهد حممود - اجلن�صية : باك�صتان - هوية رقم : 784198785873708
العنوان : ال�صارقة التعاون �صارع التعاون الرئي�صي برج تايغر �صقة 806 هاتف : 0589000636

يخطر بر�صاله ن�صيه يف حال تعذر االعالن
املخول  قبل  من  املحررة  ال�صيكات  مو�صوع  درهم   60000 اجمايل  مببلغ  للمخطر  �صيك  حرر  اإلي�ه  املخطر   : ال�صرح 
بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعى ل�صرف ال�صيك اال انه ارتد دون �صرف ب�صبب 

احل�صاب مغلق وبيانه كالتايل :
امل�صرق بنك  على  وامل�صحوب   2022/08/01 ا�صتحقاق  بتاريخ  درهم   60000 مببلغ   20 رقم  ال�صيك   .1

دون  ولكن  وتكراراً  مراراً  الودية  واملطالبة  ا�صتحقاقه  تاريخ  رغم م�صي  باملبلغ  الوفاء  عليه ميتنع عن  املدعي  ان  وحيث 
جدوى، لذلك:فاأننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�صة اأيام من تاريخ اخطاركم واال �صن�صطر 

التخاذ االإجراءات القانونية، واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اخطار منا بذلك،،،

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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تنازل/بيع

اإعـالن بالن�شـر
البيع  - يرغب يف  الهند  – اجلن�صية  ال�صيد / جهر �صادق على جعفر جعفر   : باأن  للجميع  ليكن معلوما 
لكي  الذهبية  )الوردة  امل�صماه  الرخ�صة  100%  يف  البالغة  ح�صته  كامل  50% من  جزء  عن  والتنازل 

املالب�س( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة برخ�صة جتارية رقم )770499(، 
اإىل ال�صيد / حممد ابوحنيف حممد عبداحل�صن - اجلن�صية بنغالدي�س ،

50% من  ال�صيد / جهر �صادق على جعفر جعفر - اجلن�صية الهند - يرغب يف البيع والتنازل عن جزء 
كامل ح�صته البالغة 100% - يف الرخ�صة امل�صماه )الوردة الذهبية لكي املالب�س( ال�صادرة من دائرة التنمية 

االقت�صادية بال�صارقة برخ�صة جتارية رقم )770499(، 
اإىل ال�صيد / امل عبدالهادي عبداهلل �صيد حممد املازمي - اجلن�صية االمارات ،

تعديالت اخرى: تغر ال�صكل القانوين من وكيل خدمات اىل �صركة اعمال مهنية
الكاتب  �صان  يف   2013 ل�صنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 

من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية   .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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 اإعلن بالن�صر يف الدعوى رقم 6432 ل�صنة 2022

لدى حمكمة ال�صارقة االبتدائية
املرفوعة من:. بنك اأبوظبي التجاري ) بنك االحتاد �صابقا( 

�صد : حمد عدمي م�صلم عدمي  الرقي�صي
معتمد  وكيل  بوا�صطة  اأو  �صخ�صياً  للح�صور  مدعو  الرقي�صي  عدمي  م�صلم  عدمي  حمد   / عليه  املدعى 

الجتماع اخلربة )امل�صرفية( االول وفقاً للتفا�صيل املبينة اإدناه:
- اليوم: اخلمي�س املوافق:2022/11/24   - - ال�صاعة: 11:30 �صباحاً
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لديها الكثر لرتبحه من التعاون 
رغبة  لل�صني  ولي�س  االقت�صادي. 
ولي�س  ت��خ�����ص��ره��ا،  ق����د  ح�����رب  يف 
للواليات املتحدة م�صلحة يف اأزمة 
حت�صني  ال�������ص���ني.  يف  اق��ت�����ص��ادي��ة 
ال���و����ص���ع االق���ت�������ص���ادي م��غ��ر ج���داً 
طاملا اأنه ممكن، وح�صب فريدمان، 
اأنه  االأ�صبوع،  هذا  االجتماع  يظهر 

قد يكون فعاًل ممكناً.

•• و��شنطن-وكاالت

ت���ن���اول امل��ح��ل��ل ال�����ص��ي��ا���ص��ي ج���ورج 
ف��ري��دم��ان االج��ت��م��اع ال����ذي طال 
االأمريكي  الرئي�صني  بني  انتظاره 
ج���و ب���اي���دن وال�����ص��ي��ن��ي ���ص��ي جني 
بينغ يف قمة جمموعة الع�صرين يف 

اإندوني�صيا.
مب��ج��رد اج��ت��م��اع ال��رئ��ي�����ص��ني فاإن 
ذلك يدل على اأن اللقاء كان ناجحاً 
ي�صتمر  واأن  ف���ري���دم���ان.  ح�����ص��ب 
اأي�صاً  م�صجع  اأم���ر  ���ص��اع��ات  ث��الث 
اأن االجتماعات غر الناجحة  مبا 
متيل اإىل االنتهاء ب�صرعة وتعقبها 

بيانات م�صرتكة غر مهمة.
اأ�صار فريدمان يف “جيوبوليتيكال 
التقارير  اأن  اإىل  فيوت�صرز” 
االأول������ي������ة ع����ن االج����ت����م����اع ت���وؤك���د 
كانا  ال��رئ��ي�����ص��ني  اأن  ي���ب���دو  ذل�����ك. 
خطر  م��ث��ل  ق�صايا  ع��ل��ى  متفقني 
االأ���ص��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة، واآف�����اق زي���ارة 
اأنتوين  االأمريكي  اخلارجية  وزير 
تكرارهما  رغ���م  ال�����ص��ني،  بلينكن 
يحمالن  متناف�صان  بلديهما  اأن 

مثل  مل�صائل  خمتلفة  نظر  وجهات 
اأن ���ص��ي ق���ال وفق  ت���اي���وان، ورغ����م 
الدميقراطية  من���وذج  اإن  االأن���ب���اء 

االأمريكي عفا عليه الزمن.

لي�ش �سخاء
على  ال��ت��ق��دم  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  لفت 
من  لف�صيلة  لي�س  اجل��ب��ه��ة  ه���ذه 
الوقائع  ب�صبب  ب��ل  ال��ط��رف��ني  اأي 
اجل��ي��و���ص��ي��ا���ص��ي��ة ال��ت��ي ي��ع��م��الن يف 

ظلها.
املتحدة،  ال��والي��ات  اإىل  فبالن�صبة 
اإىل  امل����واج����ه����ة م�������ص���ت���ن���دة  ك����ان����ت 
االق����ت���������ص����اد. وم������ن وج����ه����ة نظر 
بعد  ال�صني  ت�صمح  مل  وا�صنطن، 
ال�صهل لل�صلع االأمريكية  الو�صول 
�صوقها وكانت تتالعب بقيمة  اإىل 
التجارة واال�صتثمار  اليوان لزيادة 
اتهام  وه����و  االأق�������ص���ى،  احل����د  اإىل 

وجهته اإدارة اأوباما منذ �صنوات.
ق��ال��ت وا���ص��ن��ط��ن اإن���ه ب��ال��ن��ظ��ر اإىل 
والتكنولوجيا  اال���ص��ت��ث��م��ار  ح��ج��م 
االأمريكية  ال�صركات  وفرته  ال��ذي 
غر  ت����ك����ون  اأن  ال���������ص����ني  ع����ل����ى  

تعني احلرب واأن ال�صني قد تهزم 
البحرية االأمريكية.

النوايا احلقيقية
ك�صر  املتحدة  ال��والي��ات  تق�صد  مل 
الق�صد  ك�����ان  ال�������ص���ني.  اق���ت�������ص���اد 
على  لتوؤثر  به  التهديد  ا�صتخدام 
رد ب��ك��ني. وب��امل��ث��ل، مل ت��ن��ِو ال�صني 
قط الذهاب اإىل حرب مع الواليات 
املتحدة؛ اأرادت اإقناع وا�صنطن باأن 
احل��رب احتمال واق��ع��ي مب��ا يكفي 

لتغير ال�صيا�صة.
بدا كل منهما �صر�صاً، لكن كالهما 
ح��ر���س ع��ل��ى جت��ن��ب ���ص��غ��ط قوي 
ج���داً ع��ل��ى ال��ط��رف االآخ���ر.وي���رى 
فريدمان اأن عاملني دفعا الواليات 

املتحدة وال�صني اإىل التحرك.

انهار قبل اأن يبداأ
العامل االأول هو هجوم رو�صيا على 
اأوكرانيا. برهن ا�صتعداد وا�صنطن 
حلرب ذكية ونقلها اأ�صلحة اأمريكية 
اإىل القوات االأوكرانية اإمكانات مل 
تعتقد ال�صني اأن الواليات املتحدة 

اأمريكي  ���ص��ع��ور  ظ��ل  يف  متحفظة 
الواليات  ا�صتغلت  ال�صني  ب��اأن  عام 
ال�������ص���ني يف  ت���ك���ن  امل����ت����ح����دة. ومل 
باالمتثال  ل���ه���ا  ي�������ص���م���ح  م����وق����ع 
للمطالب االأمريكية دون تقوي�س 

اقت�صادها.

وجهة نظر بكني
كانت  ال�����ص��ني،  اإىل  بالن�صبة  اأم����ا 
االأمريكية  االق��ت�����ص��ادي��ة  امل��ط��ال��ب 
ع�����ص��ك��ري��اً. ح�صب  ت���ه���دي���داً  ت��ع��ن��ي 
الكاتب، مل ت�صتطع بكني ا�صتيعاب 
رد  من  وخ�صيت  املتحدة،  الواليات 
اأمريكي. ال�صني هي قوة  ع�صكري 
م�صدرة وي�صتند رفاهها اإىل قدرة 
�صلعها على املرور من موانئها على 
ال�صاحل ال�صرقي نحو بحر ال�صني 

اجلنوبي وبعده اإىل العامل.
باإمكان الواليات املتحدة نظرياً اأن 
تلغم تلك املوانئ اأو تغلقها بو�صائل 
اأخرى. متثل رد ال�صني على ذلك 
االح��ت��م��ال يف ع��دوان��ي��ة مب��ا اأمكن 
باأن  املتحدة  ال��والي��ات  الإق��ن��اع  لها 
اأن  مي��ك��ن  االق��ت�����ص��ادي��ة  مطالبها 

الواليات  م��ع  ع��الق��ت��ه��ا  امل��ح��ك يف 
املتحدة، على عك�س االأخرة.

ممكن فعاًل
يف غياب تهديد ع�صكري، ا�صتفادت 
املنتجات  م���ن  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات 
الكلفة.  م��ن��خ��ف�����ص��ة  ال�����ص��ي��ن��ي��ة 
ول��ي�����س ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة مك�صب 
بينما  ع�صكرية  مواجهة  من  كبر 

 العامل الثاين
كان العامل الثاين ا�صتمرار تدهور 
االقت�صاد ال�صيني. اأدت قوة دورية 
طويلة امل��دى اإىل رك��ود هائل هدد 
وباإمكان  االجتماعي.  اال�صتقرار 
االأمريكية  التنظيمية  ال��ق��واع��د 
واال�صتثمار  ال�صني  من  ل��ل��واردات 
فيها اأن جتعل الو�صع ال�صيئ اأ�صواأ. 
وبعبارة اأخرى، لل�صني الكثر على 

كانت متلكها يف خمزونها.
اإن حتالف ال�صني مع رو�صيا ملواجهة 
م�صرحني  يف  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات 
ال�صني  اأع��ادت  تنفيذه.  قبل  انهار 
واالإرادة  الع�صكرية  ال��ق��وة  تقييم 
االأمريكية  ال��ت��ح��ال��ف��ات  وه��ي��ك��ل 
اأخطر  الع�صكري  ال��ن��زاع  اأن  وراأت 
الواليات  على  منه  ال�����ص��ني،  على 

املتحدة.

اأوكرانيا والغرب والداخل الرو�صي... 3 جبهات تهدد بوتني
•• عو��شم-وكاالت

االأوكرانية  خ��ر���ص��ون  حت������ّرَرت 
اأ����ص���اب���ي���ع م���ن املوعد  ���ص��ت��ة  ق��ب��ل 
املتوقع، اإذ كانت تقديرات اأجهزة 
اال�صتخبارات الغربية يف �صبتمرب 
االأمر  ي�صتغرق  اأن  تتوقع  -اأيلول 
رو�صيا  الإجبار  امليالد  اأعياد  حتى 
العا�صمة  م���ن  االن�����ص��ح��اب  ع��ل��ى 
االإق����ل����ي����م����ي����ة ال�����وح�����ي�����دة ال���ت���ي 

احتلتها.
اإدوارد  ق����ال  االإط��������ار،  ه����ذا  ويف 
اأول غر مقيم يف  لوكا�س، زميل 
مركز حتليل ال�صيا�صة االأوروبية، 
ل�  حت���ل���ي���ل  يف  وا�����ص����ن����ط����ن،  يف  
م���رك���ز االأب����ح����اث االأم���ري���ك���ي اإن 
حاجة  يف  ال����رو�����س  اجل��������راالت 
اإىل وقٍت ُم�صتقطع الإع��ادة ح�صد 
قواتهم املدحورة ورفع املعنويات، 
وال��ب��ح��ث ع��ن م��زي��ٍد م��ن القوات 
وم��درب��ي ق���وات االح��ت��ي��اط التي 
القادة  اأن  غ��ر  اأخ�����راً.  ُح�����ِص��دت 
ا�صتعداٍد  االأوكرانيني لي�صوا على 

للتوقف.
خيارات  ع���ن  ال���ب���اح���ث  وحت�����دث 
“اجل�صر  اأ����ص���ب���ح  ف���ق���د  ك����ث����رة، 
ال��ق��رم على  اإىل  امل���وؤدي  الربي” 
ط���ول ال�����ص��اح��ل ال�����ص��م��ايل لبحر 
ال�صواريخ  م���ت���ن���اول  يف  اآزوف 
االأوكرانية، وكذلك �صبه اجلزيرة 
ن��ف�����ص��ه��ا. وت���ب���دو ج���ائ���زة بوتني 
و�صيكون  رهينة.  االآن  العظيمة 
التحتية  ب��ن��ي��ت��ه��ا  ع����ن  ال�����دف�����اع 
وقواعدها  اإم����داده����ا  وخ���ط���وط 
اأرق  م�صدر  والع�صكرية  البحرية 

ُم�صتمر.
ُيغر  ع��ام��ل  الن�صر  اأن  واأ���ص��اف 
اأخرى،  معركة  يف  اللعبة  قواعد 
اإبداء  الغرب بني  التناف�س يف  اأي 
ال��ت��ع��اط��ف، واجل��م��ود واالإره�����اق. 
عك�س  فعلى  وا�صحة.  واملح�صلة 
يثبت  مل  ال���راف�������ص���ني،  ت��وق��ع��ات 

من  وغ��ره  الع�صكري  الدعم  اأن 
عقيمة،  الأوكرانيا  الدعم  اأ�صكال 
ن��ح��و جنوين،  ع��ل��ى  وال خ��ط��رة 
وال حتى ُمكلفة ب�صكٍل يحول دون 

تقدميها.
اأنه  االأم���ر  حقيقة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
هو  م����ا  ن��ف��ع��ل  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  “كان 
اأ�صبق  اأك���رث م��ن ذل���ك، ويف وق��ت 
التفكر  حتى  اأو  فالندم،  بكثر، 
اأمر  ال���غ���رب  امل�����ص��األ��ة يف  ه���ذه  يف 
م���ذه���ل. ف��ث��م��ن ال������رتدد اإزه�����اق 
وتعّر�س  االآالف،  ع�صرات  اأرواح 
اأ�صعاف هذا العدد اإىل ت�صوهات، 
امل���الي���ني. وكلفة  وت���ده���ور ح��ي��اة 
الدمار تقرتب حقاً من تريليون 
الفر�س  كلفة  عن  ناهيك  دوالر، 
ال�����ص��ائ��ع��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع اأزم����ات 
ال���ت���غ���ّر امل����ن����اخ����ي، وامل����ج����اع����ات، 
بقاع  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  وال�����ك�����وارث 

اأخرى من العامل«.
لبع�س  ننتظر  “رمبا  وي�����ص��ي��ف 
الوقت حتى ينزل علينا وحي من 
ال�صماء يبني لنا هذه االإخفاقات. 
املُ�صتفاد، بح�صب  الدر�س  اأن  غر 

احل���اك���م على  ال��ن��ظ��ام  ت��غ��ي��ر  اأو 
عنها  اأع���رَب  فكرة  ع�صوائي  نحٍو 
ومن  ال�صيني.  ال�صيوعي  احلزب 
العديدة  امل��ده�����ص��ة  االك��ت�����ص��اف��ات 
“جتاوزات”  كتاب  يحويها  التي 
الأوي����������ن م�����اث�����ي�����وز، ب�����ي�����ان ه����ذه 
ال�����ص��ف��ق��ة ال�����ص��م��ن��ي��ة ب���ني بكني 
عن  حتجم  فال�صني  ووا�صنطن. 
م��ن��ح رو���ص��ي��ا ط��ائ��رات دون طيار 
املقابل،  يف  حت��ت��اج��ه��ا.  وذخ�����رة 
حُت���ج���م ال����والي����ات امل���ت���ح���دة عن 
ُمقاتلة ومدفعية  اإر�صال طائرات 
ب��ال��غ��ة ال���دق���ة ب��ع��ي��دة امل����دى اإىل 

اأوكرانيا«.
زخمها  ال�صيا�صية  للعمليات  لكن 
اخل��ا���س، ي��ق��ول ال��ب��اح��ث، “منذ 
ث��الث��ني ع��ام��اً، ك���ان ق���ادة الغرب 
اأكرث قلقاً من االنهيار الع�صوائي 
قلقهم  من  ال�صوفييتي  لالحتاد 
اليوم على حرية االأمم االأ�صرة. 
ي���ت���ذك���رون كلمة  ال����ق����راء  ول���ع���ل 
ال�صمعة  ���ص��ي��ئ��ة  ك��ي��ي��ف  ت�����ص��ي��ك��ن 
االأب يف  ب���و����س  ل��ل��رئ��ي�����س ج�����ورج 
1991، التي �صجَب فيها ن�صال 

اأن علينا  الباحث، على االأق��ل هو 
اإجناز املزيد االآن«.

حان وقت الدبلوما�سية
اإىل  وا�صحاً  لي�س  هذا  اأن  الواقع 
ه��ذا احل���د، ي��ق��ول ال��ب��اح��ث. فقد 
البع�س  دف���ع حت��ري��ر خ��ر���ص��ون 
لبحث  اآن  االأوان  اإن  ال��ق��ول  اإىل 
اجلهود الدبلوما�صية بقدٍر اأكرب.

وراأى الباحث اأن “اأهداف احلرب 
االأرا�صي  اأي حترير  اأوكرانيا،  يف 
امل��ح��ت��ل��ة، غ���ر واق��ع��ي��ة. وكذلك 
م���ع فالدمير  ال��ت��ع��ام��ل  رف�����س 
الغ�صب  ث�������ورة  ب�����ص��ب��ب  ب����وت����ني 
العارمة من جرائم احلرب. ولكن، 
اإذا �صغطنا اأكرث من الالزم على 
الكرملني، فقد ُي�صّعد االأحداث، 
و االأدهى من ذلك اأن بوتني ُرمبا 
يطاح به. واال�صطراب ال�صيا�صي، 
رو���ص��ي��ا حل��ك��م طغمة  اأو خ�����ص��وع 
اأ�صواأ  �صيكون  انتقامية،  ع�صكرية 
اآراء  ب��ك��ث��ر. واالأف�������ص���ل، ح�����ص��ب 

اخلرباء، البحث عن حل االآن«.
الت�صعيد  رف�س  اأن  يذكرالكاتب 

اأوكرانيا من اأجل احلرية. ولكن، 
الروؤ�صاء االأمريكيني ميكن  حتى 
انهار  فقد  ال��ت��اري��خ.  يكذبهم  اأن 
االحتاد ال�صوفيتي بعدها بثالثة 

اأ�صابيع«.
اجلبهة  ف�����اإن  “لذلك  واأ�����ص����اف 
املُ�صتعلة  احل��رب،  الثالثة يف هذه 
بقية  م�����ن  اأه����������ّم  م����و�����ص����ك����و،  يف 
باللوم  يلقي  فبوتني  اجل��ب��ه��ات. 
ج���راالت���ه خل�صارة  ع��ل��ى  ���ص��م��ن��اً 
اأن  غ�����ر  خ�����ر������ص�����ون.  م����دي����ن����ة 
القائد  اأن���ه  زع��م��ه  ُيناق�س  ذل��ك 

احلقيقي للدولة«.
وتابع اأن “الرواية الر�صمية التي 
�صيغت بعناية �صديدة عن احلرب 
ت������داع������ت. و�����ص����ي����وف ال����ربام����ج 
الذين  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  احل���واري���ة 
ي��وق��رون احل���رب و�صادتها  ك��ان��وا 
ال�صخرية  اإىل  ي��ن��زع��ون  اأم�����ص��وا 
وُي�����ع�����رب�����ون ع�����ن ي����اأ�����ص����ه����م. اأم�����ا 
املُت�صددون الذين ميثلون اخلطر 
فيطلقون  ل���ب���وت���ني،  احل��ق��ي��ق��ي 
ت�����ص��ري��ح��ات الذع������ة. ال ب���د من 
العاجل،  القريب  يف  اأحدهم  ل��وم 

و�صتكون لذلك تبعات وخيمة«.
ال��ب��اح��ث يف خ��ت��ام حتليله  واأك�����د 
يتاأهبوا  اأن  ال��غ��رب  ق��ادة  على  اأن 
ميكنهم  ال  ال������ذي  ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل 
يرون  ال��ذي  امل�صتقبل  ال  تفاديه، 

اأنه االأن�صب.

 تبحثها بولندا.. ماذا يعني تفعيل »املادة 4« من معاهدة الناتو؟
•• و�ر�شو-وكاالت

اأعلنت احلكومة البولندية، النظر فيما اإذا كانت �صتحتاج اإىل تفعيل 
اإىل  والتي تدعو  “ناتو”،  4 من ميثاق حلف �صمال االأطل�صي  املادة 
اإجراء م�صاورات طارئة يف حالة تهديد اإحدى الدول االأع�صاء، على 

خلفية �صقوط �صواريخ يعتقد اأنها رو�صية داخل اأرا�صيها.
ياأتي ذلك يف الوقت الذي اأ�صار حلف �صمال االأطل�صي اإىل “التحقق” 
تقارير غر موؤكدة عن احتمال �صقوط �صواريخ رو�صية يف بولندا، 

موؤكدا اأنه يعمل عن كثب مع وار�صو الع�صو يف احللف.
املوقف  “نقيم  �صتولتنربغ:  ين�س  الناتو،  العام حل�لف  االأم��ني  وق��ال 

عن قرب يف بولندا وننتظر و�صوح البيانات وامل�عطيات«.

كانت و�صائل اإعالم بولندية حملية، ذكرت اأن �صخ�صني لقيا حتفهما 
القذائف منطقة كانت جتف فيها احلبوب يف قرية  اأ�صابت  اأن  بعد 

برزيودوف البولندية.
لعقد  زيلينك�صي  فولودمير  االأوك����راين  الرئي�س  دع��ا  وب��ال��ت��زام��ن، 
داخل  ال�صواريخ  �صقوط  تداعيات  ب�صاأن  “فورا”  الناتو  قمة حللف 

االأرا�صي البولندية الع�صو يف احللف الع�صكري.
الدفاع  وزارة  اأن  اإال  ملو�صكو،  الغربية  االت��ه��ام��ات  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

الرو�صية نفت هذه التقارير، بالقول:
االأوكرانية  اأه��داف قريبة من احل��دود  اأي �صربات على  ن�صن  “مل   
معتربة اأن تلك االأنباء “هي ا�صتفزاز من اأجل ت�صعيد  البولندية”، 

املوقف«.

املادة الرابعة للناتو
تتيح املادة 4 من معاهدة حلف الناتو، احلق الأي دولة ع�صو باحللف 
اإره��اب��ي��ة، يف  اأو منظمة  اأخ���رى  دول��ة  م��ه��ددة م��ن قبل  باأنها  وت�صعر 
تقدمي طلب لبدء الدول االأع�صاء الثالثني م�صاورات ر�صمية للبّت 
اإىل  ل  التو�صّ مع  مواجهته،  وكيفية  موجوداً  التهديد  كان  اإذا  فيما 

قرارات باالإجماع.
مبوجب هذه املادة، من املقرر اأن تت�صاور االأطراف مًعا، بطلب اأي من 
اأو  ال�صيا�صي  اال�صتقالل  اأو  االأرا�صي  �صالمة  االأع�صاء، حول  ال��دول 

اأمن اأي من الدول احللفاء.
وليتوانيا”  والتفيا  واإ�صتونيا  “بولندا  هي  دول   4 تقدمت  اأن  �صبق 
بعد �صاعات من اندالع احلرب االأوكرانية، بطلب لتفعيل املادة رقم 4 

من اتفاق “الناتو«. كما �صبق اأن جرى تفعيلها يف العديد من املرات، 
من بينها عندما طلبت تركيا عام 2020، عقد اجتماع طارئ للناتو 

لبحث الهجمات �صد القوات الرتكية يف اإدلب.
امل��ادة اخلام�صة من ميثاق احللف الع�صكري،  امل��ادة عن  تختلف تلك 
تعر�س  حالة  يف  باأكمله  احللف  قبل  من  الع�صكرية  امل�صاعدة  والتي 

اإحدى الدول االأع�صاء للهجوم.
تن�س املادة اخلام�صة على اأن “اأي هجوم، اأو عدوان م�صلح �صد طرف 
عليه،  وبناء  جميعاً،  عليهم  ع��دوان��اً  يعترب  الناتو(،  )اأط���راف  منهم 
اأنف�صهم، املعرتف به يف  فاإنهم متفقون على حق الدفاع الذاتي عن 
املادة 51 من ميثاق االأمم املتحدة، ب�صكل فردي اأو جماعي، وتقدمي 

امل�صاندة والعون للطرف اأو االأطراف التي تتعر�س للهجوم«.

ملاذا اجتمع بايدن و�صي...اأخريًا يف قمة الع�صرين؟

  مقتل ثلثة عنا�صر  من قوات الأمن يف اإيرانتون�ض متنع �صفر رئي�ض حزب اآفاق 
•• تون�س-رويرتز

وهو  تون�س  اآف���اق  ح��زب  رئي�س  ال��ك��ايف  فا�صل عبد  ق��ال 
معار�س للرئي�س قي�س �صعيد اإن ال�صرطة مبطار قرطاج 
الدويل منعته اأم�س االأربعاء من ال�صفر دون اإظهار اأي 

اإذن ق�صائي معتربا ذلك حدا من حريته.
وقال م�صوؤول بوزارة الداخلية لرويرتز اإن هناك قرارا 
عبد  مبنع  بتون�س”  االبتدائية  “املحكمة  من  ق�صائيا 
الكايف من ال�صفر مو�صحا اأن الوزارة ال ميكنها اأن تتخذ 

مثل هذه اخلطوة من نف�صها.
فقط  الكايف  عبد  من  طلبت  املطار  �صرطة  اأن  وا�صاف 

ت�صوية و�صعه القانوين ثم ال�صفر.
ب��اأي قرار  اإن��ه ال علم له  لكن عبد الكايف قال لرويرتز 

ق�صائي مينعه من ال�صفر.

•• طهر�ن-�أ ف ب

بينهم  االإي��ران��ي��ة  االأم��ن  ق��وات  قتل ثالثة عنا�صر من 
“اأعمال  الثوري برتبة عقيد، جراء  �صابط يف احلر�س 
�صغب” يف ظل احتجاجات ت�صهدها البالد على خلفية 
وفاة ال�صابة مه�صا اأميني، وفق ما اأفاد االعالم الر�صمي  
اإيرانية عدة حتركات  االأربعاء. والثالثاء، �صهدت مدن 
دامية  احتجاجات  خ��الل  �صقطوا  قتلى  لذكرى  اإح��ي��اء 
 2019 ال��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�صرين  يف  ال��ب��الد  �صهدتها 
اأ�صعار الوقود.  على خلفية قرار حكومي مفاجئ برفع 
من  ثالثة  “اإرنا” اأن  الر�صمية  االأن��ب��اء  وكالة  واأف���ادت 
خالل  م��دن خمتلفة  يف  االأمن” قتلوا  عن  “املدافعني 
يف  العقيد  اأن  ع�صكري  م�صدر  ع��ن  ونقلت  اأم�����س.  ي��وم 
احلر�س الثوري ر�صا اأملا�صي قتل “على يد مثري �صغب 
يف  الكردية  الغالبية  بوكان” ذات  مدينة  يف  جمهولني 

 ماكرون يدين عداء اإيران جتاه فرن�صا 
•• نو�شا دو�-�أ ف ب

اإيران  ب�”عداء  االأرب��ع��اء  اأم�س  م��اك��رون   اإمانويل  الفرن�صي  الرئي�س  ن��ّدد 
داعًيا  املقبول لرهائن”،  “باالحتجاز غر  املتمثل  جتاه فرن�صا  املتنامي” 

طهران “للعودة اإىل الهدوء وروح التعاون«.
خالل موؤمتر �صحفي يف ختام قّمة جمموعة الع�صرين يف اإندوني�صيا، ح�ّس 
ا على “احرتام اال�صتقرار االإقليمي” م�صًرا  الرئي�س الفرن�صي اإيران اأي�صً

اإىل “عمليات الق�صف يف االأيام االأخرة على االأرا�صي العراقية«.
قتل �صخ�س واأ�صيب ثمانية على االأقل بجروح يف �صل�صلة �صربات اإيرانية 
اإقليم  تتواجد يف  اإيرانية معار�صة  كردية  اأح��زاب  االثنني مقار  ا�صتهدفت 
كرد�صتان العراق ال�صمايل. واأكد ماكرون اأن “فرن�صا لطاملا احرتمت القادة 
اأن  اأعتقد  نهج احل��وار واالح��رتام.  االإيرانيني. لطاملا )اعتمدنا(  وال�صعب 
اخليارات التي اُتخذت يف االأ�صهر االأخرة من جانب اإيران ال تذهب يف هذا 
االجتاه. اإًذا اأدعو للعودة اإىل الهدوء واحرتام اال�صتقرار االإقليم، واحرتام 

ا املواطنني الفرن�صيني«. اأي�صً

“ال علم يل باأي قرار ق�صائي... هل من املعقول  وقال 
اأ�صعى  اأن  املعقول  من  هل  علمي.  دون  ق��رار  ي�صدر  اأن 

لل�صفر واأنا اأعرف اأن هناك قرارا مينعني!«
واأ�صاف اأن منعه من ال�صفر هو تقييد حلق من حقوقه 

االأ�صا�صية.
ال�صيا�صيني من  ا�صتكى عدد من  االأخ��رة،  االأ�صهر  ويف 
اآرائهم  اإنهم يعاقبون ب�صبب  ال�صفر قائلني  منعهم من 

املناه�صة ل�صعيد.
وحذرت جماعات حقوقية من اأن حتركات �صعيد متثل 
التي  واحلريات  واحلقوق  للدميقراطية  قويا  تهديدا 

ح�صل عليها ال�صعب بعد ثورة 2011.
ذل��ك، مل تكن هناك حملة كبرة من االعتقاالت  ومع 
اأن يكون لديه طموحات  �صعيد  املعار�صة ونفى  اأو قمع 

ديكتاتورية.

حم��اف��ظ��ة اأذرب��ي��ج��ان ال��غ��رب��ي��ة يف ���ص��م��ال غ���رب اإي����ران. 
واأو�صحت اأن اأملا�صي تويف “بعد اإ�صابته بنران م�صد�س 
من اأحد مثري ال�صغب«. اىل ذلك، قتل عن�صر اآخر من 
احلر�س هو ر�صا اآذربار كان “يدافع عن االأمن”، جراء 
كامياران  “جمهولني” يف مدينة  قبل  نار من  اإط��الق 
االإ�صالمية،  اجلمهورية  غ��رب  يف  كرد�صتان  مبحافظة 
عن�صر  قتل  “جنوب،  ���ص��راز  مدينة  ويف  “اإرنا«.  وف��ق 
“الب�صيج” املرتبطة باحلر�س الثوري  يف قوات التعبئة 
ال�صغب” م�صاء الثالثاء، بح�صب امل�صدر  اأعمال  “جراء 
نف�صه. ونقلت الوكالة عن املدعي العام ملحافظة فار�س 
ال�صغب،  اأع��م��ال  “خالل  اإن��ه  قوله  بحريني  م�صطفى 
مت نقل اأح��د طالب احل��وزة العلمية من ق��وات التعبئة 
امل�صاغبني زجاجة  اإلقاء  امل�صت�صفى جراء  اإىل  يف �صراز 
ومل  راأ���ص��ه،  يف  اإثرها  على  “مولوتوف” اأ�صيب  حارقة 

تفلح جهود الطاقم الطبي يف اإنقاذ حياته«.

•• ��شطنبول-وكاالت

الذي  االنفجار  اأن  �صيا�صيون،  وحمللون  خ��رباء  توقع 
ل�”�صرعنة”  يوؤ�ص�س  ق��د  اأي���ام،  قبل  ا�صطنبول  يف  وق��ع 
فكرة اإعادة الالجئني ال�صوريني اإىل بالدهم من تركيا. 
اال�صتقالل  ���ص��ارع  االأح���د  بعد ظهر  ق��وي  انفجار  وه��ز 
اأ�صخا�س   6 مقتل  اإىل  اأدى  اإ�صطنبول،  و�صط  املزدحم 

وجرح 81 اآخرين.
عملية  منفذة  اإن  االث��ن��ني،  ال��رتك��ي��ة  ال�صرطة  وق��ال��ت 
باأنها  اع��رتف��ت  ���ص��وري��ة،  �صابة  ه��ي  اإ�صطنبول  تفجر 
الكرد�صتاين،  العمال  ح��زب  اأوام���ر  على  بناء  ت�صرفت 

وتلّقت تعليمات يف كوباين �صمال �صرقي �صوريا.
ال�صوري  الفرع  ال�صعب  حماية  وح��دات  تركيا  وتعترب   
“منظمة  اأنه  حلزب العمال الكرد�صتاين، امل�صنف على 

اإرهابية” من قبل االحتاد االأوروبي واأمريكا.
وقال اخلبر اال�صرتاتيجي واملحلل ال�صيا�صي االأردين، 
على  ح�صا�س  االنفجار  توقيت  اإن  ال�صبايلة،  عامر  د. 
امل�صتوى ال�صيا�صي يف ظل االأو�صاع االقت�صادية ال�صيئة 
اأن االنفجار قد  ال�صبايلة  واقرتاب االنتخابات. ويرى 
يعيد فكرة “اإعطاء م�صاحة اأكرب” حلكومة اأردوغان يف 
ال�صيطرة االأمنية قبيل االنتخابات لتنفيذ ما ترغب به 
و�صيطرته  القومية  الرواية  فكرة  وتعزيز  ت�صعيد  من 
هذا  رب��ط  “يتم  اأن  ي�صتبعد  وال  اجل��زئ��ي��ة.  ه��ذه  على 

بالدهم،  اإىل  باإعادتهم  والتفكر  بال�صوريني  احل��دث 
التي تعد اإحدى املحاذير للرئي�س رجب طيب اأردوغان 

ب�صبب مواقفه ال�صابقة«.
واعترب اأن وقوع االنفجار كان متوقعاً يف ظل ا�صتمرار 

العملية الرتكية �صد االأكراد يف �صوريا والعراق.
ما  م��ع  ملحم،  عامر  ال�صيا�صية،  العلوم  اأ�صتاذ  ويتفق 
ذهب اإليه ال�صبايلة، يف اأن االنفجار �صيوؤثر ب�صكل كبر 

على م�صتقبل الالجئني ال�صوريني يف تركيا.
الكراهية”  “خطاب  ي��ج��دد  ق��د  ال��ت��ف��ج��ر  اأن  وي����رى 
بالدهم،  اإىل  اإع��ادت��ه��م  اإىل  وال��دع��وات  الالجئني  �صد 
�صد  االأ�صا�س  يف  جمّي�س  الرتكي  ال�صارع  اأن  خ�صو�صاً 

الوجود ال�صوري.
“كمربر”  ال��ه��ج��وم  ا���ص��ت��غ��الل  ي��ت��م  اأن  ملحم  وي��رج��ح 
طال  ال��ت��ي  ���ص��وري��ا  يف  ال��رتك��ي��ة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  للعملية 
احل��دي��ث ع��ن��ه��ا. وا���ص��ت��ك��ى الج��ئ��ون يف وق���ت ���ص��اب��ق من 
توا�صل ترحيلهم من تركيا اإىل �صمال �صوريا، بدعوى 
اإذن  ب��دون  كالتنقل  املوؤقتة”،  “احلماية  بنود  خمالفة 
الهجرة  حماولة  اإىل  منهم  الكثر  دفع  ما  وهو  �صفر، 
املخاطر  رغم  اليونان  اأوروب��ا عرب  نحو  ال�صرعية  غر 
يف  ال�صوريني  الالجئني  ع��دد  ويبلغ  للرحالت.  عالية 
مناطق  يف  معظمهم  يقيم  الج��ئ،  مليون   3.7 تركيا، 
املدن  بع�س  ويف  ال�صورية،  للحدود  املحاذية  اجل��ن��وب، 

الكربى كاإ�صطنبول واأنقرة.

حمللون: تفجري اإ�صطنبول قد
 ي�صرع ترحيل اللجئني اإىل �صوريا
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املال والأعمال
جمال اجلروان : م�صاركة الإمارات يف قمة الع�صرين مهمة للغاية .. وروؤيتها ال�صرتاتيجية كانت �صباقة يف التعامل مع التحديات

•• �أبوظبي-و�م:

حممد  بن  خالد  ال�صيخ  �صمو  ق��ام 
املجل�س  ع�صو  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
رئي�س  اأبوظبي  الإم���ارة  التنفيذي 
بجولة  التنفيذي،  اأبوظبي  مكتب 
الذي  املايل”  اأبوظبي  “اأ�صبوع  يف 
ت��ق��ام ف��ع��ال��ي��ات��ه ب��دع��م م���ن �صوق 
�صموه  وزار   .. ال��ع��امل��ي  اأب���وظ���ب���ي 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  ج��ن��اح  خ��الل��ه��ا 

للعمالت  اأبوظبي”  و”كربتو هب 
االفرتا�صية. 

ورافق �صموه .. �صعادة اأحمد جا�صم 
الزعابي، رئي�س جمل�س اإدارة �صوق 
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي، وم��ع��ايل حممد 
احلمادي  ال�����ص��رف��اء  ع��ل��ي حم��م��د 
االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  رئي�س 
اأب��وظ��ب��ي، ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س   -
العاملي،  اأب����وظ����ب����ي  ����ص���وق  اإدارة 
و�صعادة �صيف �صعيد غبا�س، االأمني 

اقت�صاد دولة االإمارات الرائد على 
اأبوظبي  وم��ك��ان��ة  ال��ع��امل  م�صتوى 
ك��م��رك��ز م����ايل ع���امل���ي. وق����د �صبق 
للفنان االإماراتي اأن �صمم الواجهة 
الفريدة ملتحف امل�صتقبل ومنحوتة 
“طاقة الكالم” اجلميلة يف ق�صر 

الوطن يف اإمارة اأبوظبي. 
املايل”،  اأبوظبي  “اأ�صبوع  م  وينظِّ
نوفمرب   18 ح��ت��ى  ي�صتمر  ال���ذي 
اجل���اري يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي، �صوق 

الإمارة  التنفيذي  للمجل�س  العام 
�صموه - خالل  والتقى  اأب��وظ��ب��ي.  
االأعمال  رواد  من  نخبة   - الزيارة 
االفرتا�صية  ال��ع��م��الت  جم���ال  يف 
فينتك  م��ل��ت��ق��ى  ح�������ص���روا  ال���ذي���ن 

لل�صركات النا�صئة. 
و���ص��ه��د ���ص��م��وه اأي�����ص��اً ال��ك�����ص��ف عن 
ال�صقر”  “اقت�صاد  الفني  العمل 
االإم���ارات���ي  ال��ف��ن��ان  �صممه  ال����ذي 
م��ط��ر ب���ن الح���ج وي���رم���ز ف��ي��ه اإىل 

اأبوظبي العاملي بالتعاون مع دائرة 
اأبوظبي  يف  االقت�صادية  التنمية 
وي�صتقطب   ،”42 “جي  و�صركة 
امللتقى 500 من اأبرز امل�صتثمرين 
واخلرباء يف القطاع املايل من �صتى 
 30 يف  للم�صاركة  ال��ع��امل  اأرج����اء 
فعالية خمتلفة مبا فيها مهرجان 
مكانة  يعزز  مب��ا  اأب��وظ��ب��ي،  فينتك 
اأب��وظ��ب��ي وري��ادت��ه��ا ك��م��رك��ز مايل 

على م�صتوى العامل. 

خالد بن حممد بن زايد يزور فعاليات اأ�صبوع اأبوظبي املايل .. 
وي�صهد الك�صف عن العمل الفني اقت�صاد ال�صقر 

واأك����د وج���ود ك��ث��ر م��ن ال��ف��ر���س يف ال�����ص��وق االإن��دون��ي�����ص��ي يف ع���دد من 
واملدن  التحتية  والبنية  والتجزئة  املتجددة  الطاقة  منها  القطاعات 
الذكية والطاقة النظيفة، وقال : نحن مطمئنون لال�صتثمار يف ال�صوق 
االإندوني�صي والقاعدة اال�صتهالكية حمفز طماأنة لال�صتثمار، متوقعاً 

ت�صاعف اال�صتثمارات االإماراتية خالل املرحلة املقبلة.
وطالب اجلروان امل�صتثمر االإماراتي بدرا�صة ال�صوق وم�صاهدة الفر�صة 
العملة  وق���وة  للجهالة  ال��ن��ايف  الفح�س  يف  بواجباته  وال��ق��ي��ام  امل��م��ت��ازة 
االإندوني�صي  ال�صوق  درا���ص��ة  اأن  اإىل  منوهاً  االقت�صادية،  وال��ت��ذب��ذب��ات 
توقعت حتقيق النمو خالل الثالثني عاماً املقبلة يف اآ�صيا وفق درا�صات 
لتوفر  للنمو  مهياأة  اآ�صيا  واأن  ال��دويل،  النقد  و�صندوق  ال��دويل  البنك 
والقاعدة  االأم��ن��ي  واال���ص��ت��ق��رار  الت�صريعية  والبنية  التحتية  البنية 

اال�صتهالكية املتوفرة بها وا�صتقرار العملة.

االقت�صادات  بني  االقت�صادي  والتعاون  االقت�صادي  وال�صمول  االبتكار 
الر�صيدة  االإم��ارات  اأن توجيهات قيادة دولة  والنا�صئة، موؤكدا  املتقدمة 
وروؤيتها اال�صرتاتيجية كانت �صباقة يف التعامل مع خمتلف التحديات.

واأو�صح اأن خمرجات قمة االأعمال B20 - التي تقام على هام�س قمة 
2010 - ت�صدرها االبتكار والذي ي�صمن  الع�صرين اعتباراً من العام 
ا�صتمرار الزخم االقت�صادي، بينما يت�صمن ال�صمول االقت�صادي اإدخال 
وال�����ص��ب��اب، فيما  ك��امل��راأة  االق��ت�����ص��ادي  الن�صاط  ف��ئ��ات يف  ع��دة  وت�صمني 
�صرورة  النا�صئة  واالقت�صادات  املتقدمة  االقت�صادات  بني  التعاون  يعد 

لتحقيق النمو امل�صتدام.
اأن  ب���اخل���ارج،  للم�صتثمرين  االإم�����ارات  ملجل�س  ال��ع��ام  االأم����ني  واأ����ص���اف 
والثورة  الرقمنة،  تناولت   B20 لالأعمال  الع�صرين  قمة  اجتماعات 
ال�صناعية الرابعة، والبلوك ت�صني، والتطوير يف القطاع املايل ال�صمول 

والرجوع  النهو�س  كيفية  ناق�صت  كما  وال�صناعة،  وال�صرائب  امل��ايل 
لالأ�صواق والبحث عن حل مل�صكالت العامل، م�صراً اإىل قوة تاأثر قمة 
من   80% متثل  املجموعة  دول  اأن  اإذ  العاملي  االقت�صاد  يف  الع�صرين 

الناجت القومي العاملي.
اأن ن�صاط االإم���ارات اال�صتثماري يف اخل��ارج ي�صمل نحو  وبني اجل��روان 
60 دولة مبا يزيد عن 1.6 تريليون دوالر، م�صرا اإىل اأن االإمارات من 
الدول االأن�صط ا�صتثماريا يف العامل، حيث اأن النمو ال�صريع هو ما ت�صبو 

اإليه القيادة الر�صيدة عرب الرتكيز على االقت�صاد وتنويعه .
تتزايد  حيث  واع��دة  �صوق  باأنها  االإندوني�صي  ال�صوق  اجل��روان  وو�صف 
ا�صتقرار العملة والقاعدة اال�صتهالكية  اال�صتثمارات االإماراتية نتيجة 
ن�صطة يف  دولة  اإندوني�صيا  اأن  اإىل  ن�صمة، م�صرا  275 مليون  البالغة 

. % جمموعة الع�صرين ومعدل النمو االقت�صادي 5.7 

•• بايل - و�م: 

االإم���ارات  ال��ع��ام ملجل�س  االأم���ني  ب��ن �صيف اجل���روان،  اأك��د �صعادة جمال 
الع�صرين  قمة  يف  االإم����ارات  دول��ة  م�صاركة  اأن  ب��اخل��ارج،  للم�صتثمرين 
اآل نهيان رئي�س الدولة  برئا�صة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
والقطاع  احلكومي  القطاع  م��ن  امل�صتوى  رف��ي��ع  ووف���د  اهلل”  “حفظه 
النمو  عن  بعيدة  لي�صت  االإم���ارات  باعتبار  للغاية  مهمة  كانت  اخلا�س 
العاملي وت�صدد دوما على اأن االقت�صاد هو الكارت الرابح وحمرك باقي 

امللفات.
اإن قمة  وق��ال اجل���روان - يف ح��وار مع وكالة اأن��ب��اء االإم���ارات “وام” - 
باإندوني�صيا  بايل  يف  اأعمالها  اختتمت  التي   B20 لالأعمال  الع�صرين 
�صلطت ال�صوء على ثالث ركائز رئي�صية للعمل خالل الفرتة املقبلة هي 

�صندوق خليفة يعلن عن نتائج خمترب البتكار للأغذية 
وامل�ص��روبات »2.0« باعتم�اد منت�ج اإم��ارات�ي ج�دي�د 

بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  افتتحه �صاحب  الذي  الكبر  زايد  ال�صيخ  جامع 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” وفخامة جوكو ويدودو رئي�س 
اإندوني�صيا يف مدينة �صولو يعد حتفة معمارية و�صرحاً ا�صتثنائيا “، وا�صفاً 

البناء ب�”الرائع واملبهر«.
وقال وزير ال�صياحة واالقت�صاد االإبداعي يف اإندوني�صيا : “ اإن ال�صعار الذي 
ر�صالتنا  هو  اأقوي”  ب�صكل  التعايف  معا..  “ التعايف  الع�صرين  قمة  حملته 

منوها مب�صاركة دولة االإمارات يف اأعمال القمة. للعامل”.. 

وخف�س معدالت اجلوع عاملياً عرب زيادة االإنتاجية ب�صكل م�صتدام الإطعام عدد 
متزايد من �صكان العامل، ودعم املزارعني يف اخلطوط االأمامية ليكونوا قادرين 
“ دعماً لهذه االأولوية  اآثار تغر املناخ.«  واأ�صافت:  على التاأقلم والتكيف مع 
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  م��ع  بالتعاون  االإم����ارات  اطلقت  اال�صرتاتيجية 
 COP26 اأعمال  ر�صمي �صمن  ب�صكل  املناخ  اأجل  الزراعي من  االبتكار  مبادرة 
يف غال�صكو باململكة املتحدة، وتعلن املبادرة عن تطوير 30 برناجما لت�صريع 
تبني االبتكارات الزراعية الذكية مناخيا من خالل حتفيز ا�صتثمارات يف النظم 
فعاليات  دوالر، و�صمن  مليارات   4 بقيمة  الذكية مناخياً  والغذائية  الزراعية 
للمبادرة، مت  االأول  ال��وزاري  املنعقد يف دبي، وخالل االجتماع   2020 اإك�صبو 
ا�صتهداف رفع �صقف اال�صتثمارات امل�صتهدف حتفيزها بحلول دورة موؤمتر دول 
االأطراف COP27 اإىل 8 مليارات دوالر ل�صمان اإحداث فارق اإيجابي وا�صع 

عامليا عرب املبادرة.« 
قدر  اأك��رب  حتفيز  ل�صمان  العاملية  جلهودها  املبادرة  موا�صلة  معاليها  واأك��دت 
من اال�صتثمارات لتعزيز حتول النظم الغذائية العاملية. ورفع م�صتويات العمل 
اجلماعي والتعاون واال�صتفادة من املعارف واخلربات املتنوعة للدول واجلهات 
القيمة،  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ام���ت���داد  ع��ل��ى  ال��ف��اع��ل��ة 
االبتكار  يف  ن���وع���ي���ة  ق���ف���زة  الإح��������داث 
الزراعي والت�صدي للتحديات املناخية 

امل�صرتكة«. 
ال��زراع��ة االأمريكي  وق��ال معايل وزي��ر 
توم فيل�صاك: “ بداأت الواليات املتحدة 
ودولة االإمارات م�صروع وبادرة االبتكار 
الوعي  زي���ادة  ب��ه��دف،  للمناخ  ال��زراع��ي 
املذكية  ال���زراع���ة  االب��ت��ك��ار يف  ب��اأه��م��ي��ة 
ولتعزيز  الغذائية،  واأنظمتنا  مناخياَ، 
و�صهدت  امل��ن��اخ،  تغر  مواجهة  ق���درات 
ا�صتثنائية  ع��امل��ي��ة  ا���ص��ت��ج��اب��ة  امل���ب���ادرة 
توؤكد على اأهمية العمل العاملي املن�صق 

ملواجهة حتديات تغر املناخ.

•• بايل- و�م:

اأكد معايل �صاندياجا اأونو وزير ال�صياحة واالقت�صاد االإبداعي يف اإندوني�صيا 
حر�س بالده على تعزيز التعاون مع دولة االإمارات يف العديد من املجاالت يف 

�صدارتها االقت�صاد االأخ�صر والطاقة النظيفة وحت�صني فر�س االأعمال.
على هام�س  “وام”  االإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  واأ���ص��اف معاليه - يف ت�صريح 
فعاليات قمة جمموعة الع�صرين املنعقدة يف جزيرة بايل االإندوني�صية - اأن 

•• �رشم �ل�شيخ-و�م:

تقودها  ال��ت��ي  العاملية  امل��ب��ادرة  للمناخ”،  ال��زراع��ي  االب��ت��ك��ار  “مبادرة  اأع��ل��ن��ت 
275 �صريكا  اأكرث من  االإم��ارات والواليات املتحدة االأمريكية وحتظى بدعم 
العامل  ح��ول  دول��ة   23 من  اللتزامات  ت�صجيلها  عن  حكومي  وغ��ر  حكوميا 
الذكية  الزراعة  دوالر يف نظم  مليارات   8 بقيمه جت��اوزت  ا�صتثمارات  بتوجيه 
لهدف  حتقيقاً  االأع�صاء  ال��دول  بني  امل�صرتك  االإع���الن  ه��ذا  وميثل  مناخياً.  
رفع قيمة اال�صتثمارات من 4 اإىل 8 مليارات دوالر الذي اأعلنت عن ا�صتهدافه 
املبادرة خالل اجتماعها االأول الذي ا�صت�صافه معر�س اك�صبو دبي 2020 يف 
فرباير املا�صي.  جاء االإعالن خالل فعالية رفيعة امل�صتوى حتت �صعار “ من 
الزراعة  عرب  الغذائية  النظم  حتويل  بعدها:  وم��ا  االإم���ارات  اإىل  ال�صيخ  �صرم 
موؤمتر  فعاليات  �صمن  جناحها  يف  االإم���ارات  دول��ة  نظمتها  مناخياً”  الذكية 
دول االأطراف COP27 املقام حالياً يف مدينة �صرم ال�صيخ بجمهورية م�صر 

العربية يف الفرتة من 6 اإىل 18 نوفمرب اجلاري. 
لي�صل  االبتكار،  بتني  مل�صرعات  برناجما جديدا   22 اإطالق  املبادرة  و�صت�صهد 
مناخياً  الذكية  الزراعية  االبتكارات  تبني  م�صرعات  لربامج  االإجمايل  العدد 

الربامج  ه��ذه  وتتيح  برنامج،   30 اإىل 
احلكوميني  غ���ر  ل��ل�����ص��رك��اء  ال��ف��ر���ص��ة 
وحتقيق  دف����ع  ج���ه���ود  يف  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار 
اأه���داف امل��ب��ادرة.  وق��ال��ت معايل مرمي 
التغر  امل���ه���ري وزي������رة  ب��ن��ت حم��م��د 
وتو�صيع  تعزيز  اإن   “ والبيئة:  املناخي 
الزراعية  النظم  وتطبيق  تبني  قاعدة 
مناخياً  الذكية  امل�صتدامة  وال��غ��ذائ��ي��ة 
لدولة  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  اأول�����وي�����ة  ب�����ات 
على  تطبيقها  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  االإم�������ارات 
من  لها  مل��ا  وال��ع��امل��ي  املحلي  امل�صتويني 
العمل  ع��ل��ى ج���ه���ود  اإي���ج���اب���ي  م������ردود 
الغذائي  االأم�������ن  وت���ع���زي���ز   ، امل���ن���اخ���ي 

•• �أبوظبي - و�م:

وجمموعة  خليفة  �صندوق  اأع��ل��ن 
وامل�����ص��روب��ات يف  االأغ��ذي��ة  م�صنعي 
النهائية  ال��ن��ت��ائ��ج  ع���ن  االإم�������ارات 
ملخترب االبتكار االإماراتي لالأغذية 
برنامج  وهو  )2.0(؛  وامل�صروبات 
يهدف اإىل اكت�صاف وتوجيه واإر�صاد 
وامل�صتقبليني  الواعدين  املبتكرين 
لالأغذية  البيئية  املنظومة  �صمن 

وامل�صروبات. 
ال��ع��ام ملخترب  وحت��ر���س دورة ه��ذا 
وامل�صروبات  ل���الأغ���ذي���ة  االب���ت���ك���ار 
اإم���ارات���ي جديد  منتج  ط���رح  ع��ل��ى 
الغاف  ع�����ص��ر  وه����و  ال�������ص���وق؛  يف 
امل�����ص��ت��خ��رج م����ن ����ص���ج���رة ال���غ���اف، 
ال�����ص��وق يف  ُي���ط���َرح يف  اأن  وامل���ق���رر 
فرتة ما قبل العيد الوطني لدولة 

االإمارات. 
بو�صع  ال���زع���اب���ي  ���ص��ل��م��ى  ق���ام���ت 

قطاع االأغذية وامل�صروبات. ونحن 
مل نقت�صر على العمل على حتويل 
منتجات  اإىل  االإب��داع��ي��ة  االأف���ك���ار 
املواطنني  اأي�صاً  مهمة، بل �صجعنا 
والنمو�صمن  امل���������ص����ارك����ة  ع���ل���ى 
ق��ط��اع االأغ����ذي����ة«.  وم���ن جانبها، 
يف  املتاأهلة  الزعابي،  �صلمى  قالت 
م�صابقة خمترب االبتكار لالأغذية 
“تخرجت   :)2.0( وامل�����ص��روب��ات 
علوم  بتخ�ص�س   2020 ع���ام  يف 
وظيفة  يف  حالياً  واأعمل  االأغذية، 
اإدارة  يف  اأغ��ذي��ة  �صالمة  اأخ�صائية 
ال�����ص��ح��ة ال���ع���ام���ة ب��ب��ل��دي��ة راأ������س 
امل�صابقة  اإىل  ت��ق��دم��ت  اخل��ي��م��ة. 
ل���ت���ق���دمي ف����ك����رة م���ن���ت���ج غ����ذائ����ي. 
ت��ق��وم ف��ك��رة امل�����ص��اب��ق��ة ع��ل��ى تلبية 
تطرحها  ل��ت��ح��دي��ات  امل�������ص���ارك���ني 
الغذائية.  ����ص���رك���ات���ال�������ص���ن���اع���ات 
اأفكار:  بثالثة  امل�صابقة  يف  �صاركت 
فكرتان تلبيان حتدي متور الربكة 

ب���االإع���ج���اب. و���ص��ن��ط��رح ه���ذه املرة 
يف ال�����ص��وق ع�����ص��راً م��ب��ت��ك��راً من 
بال�صحة  يتميز  ال  ال��غ��اف  �صجرة 
فح�صب،  واال����ص���ت���دام���ةوامل���الءم���ة 
والرتاث  الثقافة  اي�صاً  ميثل  ب��ل 
ال�صياق،  ه��ذا  ويف  االإم���ارات���ي���ني«.  
جمموعة  رئي�س  لوتاه  �صالح  قال 
وامل�����ص��روب��ات يف  االأغ��ذي��ة  م�صنعي 
االإمارات: “يعترب تطويرمنتجات 
ج��دي��دة امل��ح��رك ال��رئ��ي�����ص��ي الذي 
يحافظ على ازدهار قطاع االأغذية 
وامل�������ص���روب���ات، ب��ح��ي��ث ي���ت���واءم مع 
ال�صلوكيات والتوجهاتاال�صتهالكية 
برنامج  مت���ك���ن  وق������د  امل����ت����غ����رة. 
خم�����ت�����رب االب������ت������ك������ار ل�����الأغ�����ذي�����ة 
وامل�صروبات من الرتكيز على هذا 
ل��ل��غ��اي��ة، و�صمان  امل��ج��ال احل��ي��وي 
واملواطنات  امل��واط��ن��ني  ان���خ���راط 
االأ�صا�صي  الن�صاط  هذا  يف  ال�صباب 
يف  قّيمة  ب�صرية  م��واه��ب  ليكونوا 

مبتكراً   172 جمموعه  ما  م  َت��ق��َدّ
ملخترب  امل����رم����وق  ال���ربن���ام���ج  اإىل 
وامل�صروبات  ل���الأغ���ذي���ة  االب���ت���ك���ار 
مر�صحاً   42 وت���ل���ق���ى   ،)2.0(
التدريب  �صاعة من   50 اأكرث من 
نهاية  ويف  ال��دق��ي��ق��ني.  وال��ت��وج��ي��ه 
منتجات   6 تطوير  مت  الربنامج، 
املبتكرين  ق����ب����ل  م�����ن  ج�����دي�����دة 
الذينحظي خم�صة منهم ب�صراكات 
قبل  م�����ا  م����رح����ل����ة  يف  حم���ت���م���ل���ة 
الت�صويق، بينما مت توقيع اتفاقية 

تعاون واحدة مع �صركة بركات. 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ���ص��ع��ادة علياء 
يف  التنفيذي  الرئي�س  امل���زروع���ي، 
املنا�صبة:  ب��ه��ذه  خليفة  ���ص��ن��دوق 
“اإننا ن�صعر ببالغ الفخر واالعتزاز 
االبتكار  ملخترب  االأخ��رة  بالنتائج 
كانت  اإذ  وامل�����ص��روب��ات؛  ل��الأغ��ذي��ة 
�صهدناها  التي  واملفاهيم  االأف��ك��ار 
ج�����دي�����رة  امل�����ج�����م�����وع�����ة  ه���������ذه  يف 

املوؤهلة  للع�صر،  والت�صور  الفكرة 
االبتكارلالأغذية  خمترب  قبل  من 
�صركة  �صتقوم  بينما  وامل�����ص��روب��ات، 

بركات االإماراتية بت�صنيعه. 
مت اإطالق ال��دورة االأخ��رة ملخترب 
وامل�صروبات  ل���الأغ���ذي���ة  االب���ت���ك���ار 
 ،)Mintel( »بالتعاون مع “منتل
ال�صريك املعريف للربنامج،و�صريكه 
 Tate( »اأن��د الي��ل “تيت  التقني 
االحتادية  واملوؤ�ص�صة   ،)& Lyle
ال�صبابي، �صركة  ال�صريك  لل�صباب، 
مزارع  النباتية،  للزيوت  اأبوظبي 
الربكة،  مت��ور   ، االإ�صالمي  العني، 
بركات، م�صنع معكرونة االإمارات، 
عي�صى الغرير، هنرت فودز، جلوبال 
ال�صناعات  ال��غ��ذائ��ي��ة،  لل�صناعات 
والتعبئة،  ل��ل��م�����ص��روب��ات  ال��دول��ي��ة 
ب����ي����ور ف��������ود، امل�������ص���ن���ع ال���وط���ن���ي 
ل��ل��م��واد ال���غ���ذائ���ي���ة،ن���وت���ري���دور، و 

جرينفيلو�صتي. 

للم�صاركني  ف��ر���ص��ة  وامل�����ص��روب��ات 
لتحويل منتجاتهم من اأفكار على 
ورق اإىل منتجنهائي. وكان ل�صركة 
هذا  حتقيق  يف  ك��ب��ر  دور  ب��رك��ات 
التعبر  �صوى  ي�صعني  وال  احللم. 
ع��ن ف��خ��ري و���ص��ع��ادت��ي ب����اأن ي�صل 

املنتج اإىلا مل�صتهلكني،. 

ت�صجيعي  يف  دور  ل��وال��دت��ي  وك���ان 
وم�صاعدتي، كما كان ثمةدافع اآخر 
للفكرة؛ وهو تقليل االعتماد على 
االإنتاج  وتعزيز  امل�صتوردة  االأغذية 
اآم��ن وخاٍل  املحلي، وت��وف��ر غ��ذاء 
من اآثار املبيدات. وقد اأتاح خمترب 
لالأغذية  االإم������ارات������ي  االب���ت���ك���ار 

والفكرة  االإم�����������ارات،  وم���ك���رون���ة 
التحدي  ����ص���م���ن  ال���ث���ال���ث���ةك���ان���ت 
ا�صتخدام  عن  عبارة  وهي  املفتوح، 
اأوراق الغاف كمنتج غذائي، وُتّوجت 
بالتو�صل  اأجريتها  التي  التجارب 
من  وجمموعة  الغاف  ع�صر  اإىل 
الغاف.  مع  تتما�صى  التي  املكونات 

 وزير ال�صياحة والقت�صاد الإبداعي الإندوني�صي: نحر�ض على 
تعزيز التعاون مع الإمارات يف القت�صاد الأخ�صر والطاقة النظيفة

البتكار الزراعي للمناخ:التزامات دولية با�صتثمارات 
جت�اوزت 8 ملي��ارات دولر يف نظ�م الزراع�ة الذكي�ة 

م�صرف اأبوظبي الإ�صلمي يوقع مذكرة تفاهم مع �صوق اأبوظبي العاملي 
•• �أبوظبي-�لفجر: 

االإ�صالمية  املالية  االإ�صالمي، جمموعة اخلدمات  اأبوظبي  اأعلن م�صرف 
للتعاون يف  العاملي  اأبوظبي  الرائدة ام�س، توقيع مذكرة تفاهم مع �صوق 
جمال دعم وتلبية احتياجات منو جمتمع املال يف اأبوظبي. وتن�س مذكرة 
امل�صجلة  الكيانات  بتزويد  االإ�صالمي  اأبوظبي  م�صرف  قيام  على  التفاهم 
ال��ع��م��الء املتخ�ص�صني،  ال��ع��امل��ي وم��دي��ري  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق  وامل��رخ�����ص��ة يف 
االإ�صالمية  ال�صريعة  اأح��ك��ام  م��ع  متوافقة  تف�صيلية  م�صرفية  بخدمات 

وت�صهيل تبادل املعلومات حول اأحدث التطورات امل�صرفية والتمويلية.
و�صوق  االإ�صالمي”  “اأبوظبي  بني  تعاون  اإط��ار  التفاهم،  مذكرة  وت�صع 
ال��ت��ع��اون يف جماالت  ال��ط��رف��ان على تعزيز  ال��ع��امل��ي، حيث يركز  اأب��وظ��ب��ي 
“املخترب  ا�صت�صافة  يف  وامل�صاركة  االأع��م��ال  وتطوير  وال��ت��دري��ب  التعليم 
واملبادرات  املالية  باخلدمات  متعلقة  توعوية  اأب��ح��اث  وتنفيذ  الرقمي” 
امل�صرفية والتقنيات املالية. وباالإ�صافة اإىل ذلك، تهدف مذكرة التفاهم، 
اإىل زيادة التعاون بني اجلهتني لتقدمي خدمات م�صرفية تف�صيلية، من 
بينها فتح احل�صابات امل�صرفية �صريًعا للكيانات امل�صجلة واملرخ�صة يف �صوق 
العديد  اإىل  باالإ�صافة  املتخ�ص�صني،  العمالء  وم��دي��ري  العاملي  اأبوظبي 
التنفيذي  الرئي�س  العو�صي،  نا�صر عبداهلل  وقال  االأخ��رى.  املميزات  من 

ملجموعة م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي: “يعد توقيع مذكرة التفاهم اليوم، 
االإ�صالمي  اأب��وظ��ب��ي  م�صرف  خطة  �صمن  واإ�صرتاتيجية  مهمة  خ��ط��وة 
ودولة  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  وامل���ايل  االقت�صادي  القطاع  من��و  يف  للم�صاهمة 
التزامنا  نوؤكد  العاملي،  اأبوظبي  �صوق  مع  �صراكتنا  ومن خالل  االإم���ارات. 
بتطوير بيئة اأعمال حيوية تدعم ازدهار منظومتنا املالية واالقت�صادية. 
للكيانات  االإ�صالمي  اأبوظبي  م�صرف  �صيقدم  التفاهم،  مذكرة  ومبوجب 
امل�صجلة يف �صوق اأبوظبي العاملي، جتربة م�صرفية �صل�صة وحلواًل وخربات 
واخلدمات،  املنتجات  م��ن  وا�صعة  جمموعة  خ��الل  م��ن  خم�ص�صة  مالية 
وحتقيق  تطلعاتهم  اإىل  الو�صول  على  ال�صوق  جمتمع  اأع�صاء  مل�صاعدة 

طموحاتهم.«
يف  الت�صجيل  ل�صلطة  التنفيذي  الرئي�س  املهري،  ظاهر  بن  ظاهر  وق��ال 
اأبوظبي  “ت�صهم مذكرة التفاهم املوقعة بني �صوق  اأبوظبي العاملي:  �صوق 
العاملي وم�صرف اأبوظبي االإ�صالمي يف تعزيز التعاون يف جماالت اخلدمات 
االإ�صالمي  اأبوظبي  م�صرف  مع  نت�صارك  اأن  وي�صعدنا  واملالية.  امل�صرفية 
املتبادلة  املنفعة  مبادرات  لدعم  رائ��دة،  اإ�صالمية  مالية  موؤ�ص�صة  باعتباره 
ومتكني جمتمع �صوق اأبوظبي العاملي من احل�صول على خدمات م�صرفية 
متوافقة مع ال�صريعة االإ�صالمية، ويف الوقت نف�صه تو�صيع نطاق عرو�س 

ال�صرفة االإ�صالمية وحلولها املالية يف اأبوظبي ودولة االإمارات.«
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املال والأعمال

باينان�ض حت�صل على ت�صريح تقدمي خدمات مالية يف �صوق اأبوظبي العاملي
مبا  البناء،  بالتعاون  ات�صم  العاملي  اأبوظبي  و�صوق  املالية  اخلدمات 

يوؤكد على اأهمية قيمة التعاون بني قطاعنا واجلهات املنظمة له. 
اأبوظبي كمركز عاملي رائد  اإىل متابعة منو وازده��ار  واأب��دى التطلع 
الأن�صطة االأ�صول االفرتا�صية، م�صيدا ب�صوق اأبوظبي العاملي جلهوده 

املثمرة يف تطوير منظومة �صاملة خلدمات البلوك ت�صني. 
وق����ال دوم��ي��ن��ي��ك ل���وجن���م���ان، ك��ب��ر امل�����ص��وؤول��ني ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني لدى 
خطوة  الت�صريح  ه��ذا  على  ح�صولنا  يعد  اأب��وظ��ب��ي:  يف  “بينان�س” 
الروؤية  يعك�س  كما  اأبوظبي،  يف  “باينان�س”  ح�صور  لتعزيز  مهمة 
امل�صتقبلية جتاه االأ�صول االفرتا�صية التي تتميز بها اأبوظبي؛ ونحن 
متحم�صون ملوا�صلة تعزيز عالقتنا مع �صوق اأبوظبي العاملي، ونتطلع 
ملمار�صة  وموثوقة  اآمنة  مبن�صة  اال�صتثمارية  الكيانات  تزويد  اإىل 

اأن�صطة االأ�صول االفرتا�صية اخلا�صة بهم. 

واملخ�ص�س  ن��وع��ه  م��ن  االأول  ال�صامل  التنظيمي  االإط�����ار  ق��دم��ت 
ل��و���ص��ع قواعد   2018 ع���ام  ال��ع��امل يف  ل��الأ���ص��ول االف��رتا���ص��ي��ة يف 
تنظيمية ت�صتفيد منها ال�صركات العاملة يف هذا املجال بهدف تعزيز 
اأبوظبي  �صوق  ع��زز  اإذ  اأب��وظ��ب��ي،  يف  االقت�صادي  النمو  حت��ول  ودع��م 
االأ�صول  الأن�صطة  اأعمال  ومن�صة  رائ��د  عاملي  كمركز  مكانته  العاملي 

االفرتا�صية.
  وقال �صعادة اأحمد جا�صم الزعابي، رئي�س جمل�س اإدارة �صوق اأبوظبي 
العاملي: نهنئ �صركة “باينان�س” على ح�صولها على ت�صريح تقدمي 
خدمات مالية، ومتكينها من عر�س منتجاتها وخدماتها يف منطقة 
ال�����ص��رق االأو���ص��ط و���ص��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا، وذل���ك وف��ق اإط��ارن��ا التنظيمي 
ال�صرتاتيجية  الفقري  العمود  يعد  وال���ذي  االفرتا�صية  لالأ�صول 
ن�صطة  اأع��م��ال  بيئة  تاأ�صي�س  ت�صتهدف  ال��ت��ي  العاملي  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق 

الوقت  ذات  وت��ك��ون يف  االأف��رتا���ص��ي��ة  ل��الأ���ص��ول  ب��امل��وث��وق��ي��ة  وتتمتع 
قادرة على متهيد الطريق نحو االبتكار امل�صتدام داخل القطاع املايل 
وتر�صيخ مكانة دولة االإمارات ك�صوق عاملي ينمو بوترة مت�صارعة يف 
جمال االأ�صول الرقمية؛ وباعتبارنا حمرك الدفع لهذا النمو، فاإننا 
نتطلع اإىل دعم ن�صاط باينان�س وموا�صلة جهود االأبحاث والتطوير 
يف �صوق اأبوظبي العاملي لتطوير حلول تخ�س اقت�صاد اجليل الثالث 

من االإنرتنت. 
من جهته قال ريت�صارد تنغ، الرئي�س االإقليمي ملنطقة ال�صرق االأو�صط 
عن  بالعمل  باينان�س  يف  نلتزم  “باينان�س”:  ل��دى  اأفريقيا  و�صمال 
كثب مع اجلهات التنظيمية واملدن ذات التوجه والتفكر امل�صتقبلي 
اأن�صطة  حماية  على  ق��ادرة  ومفيدة  وا�صحة  تنظيمية  اأط��ر  لتطوير 
تنظيم  �صلطة  مع  العمل  اأن  اإىل  م�صرا  العمالء،  و�صالمة  ال�صوق 

•• �أبوظبي-و�م:

ت�صني  البلوك  خل��دم��ات  ال��رائ��د  العاملي  امل���زود  “باينان�س”،  اأعلنت 
�صلطة  م��ن  م��ال��ي��ة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ت�صريح  ع��ل��ى  ح�صولها  اأم�����س، 
تنظيم اخلدمات املالية يف �صوق اأبوظبي العاملي، املركز املايل الدويل 

للعا�صمة االإماراتية. 
تاأتي هذه اخلطوة متا�صًيا مع جهود “باينان�س” لتو�صيع ح�صورها 
يف منطقة ال�صرق االأو�صط حيث �صيمكنها هذا الت�صريح من توفر 
ال�صروط  عليهم  تنطبق  ال��ذي��ن  للعمالء  االأم���ني  احل��ف��ظ  خ��دم��ات 
املن�صو�س عليها يف الت�صريح، بح�صب �صروط واأحكام �صلطة تنظيم 

اخلدمات املالية يف �صوق اأبوظبي العاملي.  
قد  العاملي  اأبوظبي  �صوق  يف  املالية  اخل��دم��ات  تنظيم  �صلطة  وكانت 

يف حواره الثامن.. و�سمن فعالياته يف قمة كوب 27 

ل اإىل الطاقة النظيفة كمدخل ملواجهة الحتبا�ض احلراري تريندز يناق�ض التحوُّ
الكربون  اأك�صيد  ثاين  كمية  حيث 
ك��م��ا يوؤكد  ال��غ��الف اجل����وي -  يف 
يف  م�صتمرة   - واخل���رباء  العلماء 
ارتفاع  اإىل  ي����وؤدي  م��ا  االرت���ف���اع؛ 
درجة حرارة االأر�س مبعدل ينذر 

باخلطر.
حتذير  اإىل  ال���درا����ص���ة  واأ�����ص����ارت 
هذا  ا�صتمر  اإذا  اأن���ه  م��ن  ال��ع��ل��م��اء 
االحرتار بال هوادة، فقد يت�صبب 
يف كارثة بيئية يف كثر من اأنحاء 
ال����ع����امل، مب����ا يف ذل�����ك االرت����ف����اع 
البحر،  �صطح  م�صتوى  يف  املذهل 
والفي�صانات  اجل���ف���اف  وح�����االت 
على  االأن����واع  وف��ق��دان  القيا�صية، 

نطاق وا�صع. 
اأن كل ذلك يربز  واأكدت الدرا�صة 
بالتغر  االأحداث اخلا�صة  اأهمية 
“كوب  املناخ  قمة  ومنها  املناخي، 
م�صر،  ت�صت�صيفها  ال��ت��ي   ”27
التي   ”28 “كوب  املقبلة  والقمة 
�صتكون يف دولة االإم��ارات العربية 
املتحدة العام املقبل، حيث ينتظر 
ال��ع��امل م��ن ه���ذه ال��ق��م��م خطوات 
اأقوى،  دول��ي��ة  وال��ت��زام��ات  عملية 
التطبيق  جم������ال  يف  وخ����ا�����ص����ة 
اتفاقية  عليه  ��ت  ن�����صَّ م��ا  وتنفيذ 
باري�س وغرها من االتفاقيات اأو 
بتقليل  ُتعَنى  التي  الربوتوكوالت 
ان��ب��ع��اث ال���غ���ازات ال��دف��ي��ئ��ة، التي 
احل���راري،  االح��ت��ب��ا���س  يف  تت�صبب 
وم������ن ث����م ا�����ص����ط����راب االأح��������وال 
اخلطرة  اجل����وي����ة  وال����ظ����واه����ر 
وغر الطبيعية يف الطق�س، والتي 
وتاأثرات  ت��داع��ي��ات  ل��ه��ا  �صتكون 
رة  �صتكون مدمِّ كارثية، بل ورمبا 
الب�صرية  احلياة  مل�صتقبل  بالفعل 

على وجه االأر�س.

•• �أبوظبي - �لفجر:

اإطار م�صاركته  �صمن فعالياته يف 
املنعقدة   »27 املناخ »كوب  يف قمة 
يف �صرم ال�صيخ، نظم مركز تريندز 
ل��ل��ب��ح��وث واال���ص��ت�����ص��ارات )ح���وار 
بعنوان  ن����دوة  ال���ث���ام���ن(  ت��ري��ن��دز 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  اإىل  »ال��ت��ح��ول 
االحتبا�س  مل����واج����ه����ة  ك���م���دخ���ل 
احل������راري«، مب�����ص��ارك��ة خ����رباء يف 
فيها  والبيئة، تطرق  املناخ  جمال 
يف  النظيفة  ال��ط��اق��ة  اأه��م��ي��ة  اإىل 

مواجهة االحرتار العاملي.
رئي�س  ب���نيَّ  ت��رح��ي��ب��ي��ة  ك��ل��م��ة  ويف 
رئي�س  الربيعي،  �صلطان  اجلل�صة 
ق�����ص��م ال�������ص���وؤون االق��ت�����ص��ادي��ة يف 
»تريندز«، اأهمية قمة »كوب 27« 
يف ال���ع���م���ل م����ن اأج������ل احل�����د من 
التغر املناخي، وتنفيذ االتفاقيات 
عة يف هذا املجال، و�صواًل اإىل  املوقَّ

الهدف املن�صود.
املتحدة  االأمم  م��وؤمت��ر  اإن  وق����ال 
�صنوية جتمع  ل��الأط��راف هو قمة 
العديد من اخلرباء وقادة العامل 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  م���ن  واحل���ك���وم���ات 
ال���ع���امل، ب��ه��دف اإي���ج���اد ح��ل يقود 
اإىل احلد من اآثار التغر املناخي، 
ورمب���ا ال��ق�����ص��اء ع��ل��ى ه���ذه االآث���ار 
اأن  اإىل  يف يوم من االأي��ام، م�صًرا 
الطاقة النظيفة ت�صمل جمموعة 
الطاقة  م���������ص����ادر  م����ن  وا�����ص����ع����ة 

ال�صديقة للبيئة.
ي����وؤدي  اأن  اأم���ل���ه يف  ع���ن  واأع�������رب 
َب��ْل��َورة روؤي��ة وا�صحة،  احل��وار اإىل 
ب�����ص��اأن ال��ع��الق��ة ب��ني ال��ت��ح��ول اإىل 
املناخ  وح��م��اي��ة  النظيفة  ال��ط��اق��ة 
ال��ع��امل��ي، م��ن خ��الل خف�س ن�صبة 

اأن��ه م��ا م��ن ق�صية دول��ي��ة حظيت 
املناخ؛  ق�صية  مثل  عاملي  باإجماع 
على  اإن�صان  كل  حياة  تطال  الأنها 

وجه االأر�س دون ا�صتثناء.
حتذير  اإىل  ال��درا���ص��ة  وت��ط��رق��ت 
“كوب27”  ق��م��ة  يف  امل�����ص��ارك��ني 
من  ال��ف��رتة  يف  م�صر  يف  املنعقدة 
2022، من  18 نوفمرب  اإىل   6
الب�صرية،  ع��ل��ى  ك��ارث��ي��ة  خم��اط��ر 
تعاون  ������ص�����رورة  ع���ل���ى  دة  م���������ص����دِّ
اجل��م��ي��ع وت��ك��ات��ف اجل���ه���ود، عرب 
اإج��راءات وق��رارات م�صرية على 

امل�صتوى العاملي. 

واأو���ص��ح��ت اأن م��ا ق��ام ب��ه املجتمع 
االجت��������اه  ويف  م�����ه�����م،  ال������������دويل 
ال�����ص��ح��ي��ح. ف�����اإدراك اخل��ط��ر واإن 
االتفاقيات  وتوقيع  متاأخًرا،  جاء 
اإل��ي��ه��ا - رغم  ال��ت��و���ص��ل  ال��ت��ي مت 
اأمام  عائًقا  تقف  التي  التحديات 
اإيجابية  ُتعدُّ تطورات   - تطبيقها 
وخطوات مهمة ملواجهة التغرات 
املناخية، ولكنها تبقى غر كافية 
امل�صكلة  ج����وه����ر  ع���ل���ى  ل��ل��ت��غ��ل��ب 
االنبعاثات  وقف  وهي  الرئي�صية، 
ال��ك��رب��ون��ي��ة وم����ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ه��ا من 
ارت��ف��اع يف درج���ة ح���رارة االأر����س، 

ان��ب��ع��اث��ات ال���غ���ازات ال��دف��ي��ئ��ة اإىل 
احلد االأدنى.

بدوره اأكد اأجمد عبد اهلل، رئي�س 
الدولية  ال���وك���ال���ة  يف  ال�������ص���راك���ة 
اأن  “اأرينا”،  امل��ت��ج��ددة  ل��ل��ط��اق��ة 
م�����ص��ادر ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة ت�صكل 
االنتقال  لعملية  االأ�صا�س  احلجر 
ال���ط���اق���ة وح�����الاًّ ميكن  ق���ط���اع  يف 
للتغر  للت�صدي  ف����وًرا  تطبيقه 
التقاع�س  اأن  املناخي، موؤكًدا على 
القريب  امل������دى  يف  ال���ع���م���ل  ع����ن 
�صُي�صعف فر�س اإبقاء هدف وقف 
 1.5 ارتفاع درجات احل��رارة عند 

والتنمية  البيئة  ح���ول  البحثية 
تريندز  مركز  اأ���ص��در  امل�صتدامة، 
درا�صة  واال���ص��ت�����ص��ارات  ل��ل��ب��ح��وث 
“اجلهود  ع���ن���وان  حت���ت  ج���دي���دة 
الدولية ملواجهة ظاهرة التغرات 
التزامات  اإىل  واحل��اج��ة  املناخية 
اأقوى يف التنفيذ” بهدف التعرف 
للتغر  اخلطرة  التاأثرات  على 
املناخي واجلهود الدولية املبذولة 

ملكافحته.
وب���ي���ن���ت ال����درا�����ص����ة ال���ت���ي اأع���ده���ا 
الدكتور حممد اأبو غزله، الباحث 
ال��رئ��ي�����ص�����ي ب����������اإدارة ال����درا�����ص����ات 

مئوية يف متناول اليد.
املتجددة  ال��ط��اق��ة  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
 2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول  امل�صتهدفة 
قليل من  ع��دد  م��رتك��زة يف  تبقى 
قارة  ت�صكل  حيث  ع��امل��ًي��ا،  املناطق 
االإنتاجية  ال���ق���درة  ن�����ص��ف  اآ���ص��ي��ا 
واأمريكا  اأوروب��ا  تليها  امل�صتهدفة، 

ال�صمالية.

درا�سة لـ »تريندز« ت�سدد 
على �سرورة التعاون الدويل

قمة  مع  وتزامًنا  اآخ��ر  جانب  من 
براجمه  و���ص��م��ن   ”27 “كوب 

الب�صرية  اأن  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة، 
تواجه اليوم حتدًيا غر م�صبوق، 
بل ورمبا مل يكن يخطر على بال 
اإن�صان قبل ب�صعة عقود فقط، وقد 
يف  ا�صتدراكه  يتم  مل  اإذا  يت�صبب- 
الوقت املنا�صب- يف عواقب وخيمة 

قد توؤدي اإىل َفناء الب�صرية. 
التغرات  اأن  ال���درا����ص���ة  وذك�����رت 
ي�����ص��ه��ده��ا كوكب  ال���ت���ي  امل��ن��اخ��ي��ة 
االأر�������س ت��ت��ف��اع��ل ب�����ص��ك��ل خطر، 
وتاأثراتها عامة وغر حم�صورة 
يف دولة اأو منطقة اأو اإقليم، واإمنا 
ه��ي ع��امل��ي��ة ب��ام��ت��ي��از، م�����ص��رة اإىل 

�صيدات اأعمال ال�صارقة يطلق بودكا�صت »منو« ل�صتعرا�ض روؤى قادة التغيري يف الإمارات واملنطقة
•• �ل�شارقة-�لفجر:

اإطالق “جمل�س �صيدات اأعمال ال�صارقة” برنامج “بودكا�صت” 
لالإلهام  مفتوحة  من�صة  خالله  م��ن  ي��وّف��ر  “منو”،  بعنوان 
والتحفيز وتبادل االأفكار، وت�صليط ال�صوء على مناذج ملهمة 
من الرجال وال�صيدات ورواد االأعمال وقادة التغير من دولة 

االإمارات واملنطقة، لت�صجيع امل�صتمعني على االحتذاء بهم.
اجلن�صني،  م��ن  االأع���م���ال  رواد  ع��ل��ى  “البودكا�صت”  وي��رك��ز 
يكفل  داع��م  بيئي وجمتمعي  اأهمية وج��ود نظام  للتاأكيد على 
اأن يكون  اإىل  التنمية امل�صتدامة لالقت�صاد، وي�صعى الربنامج 
م�صدراً مفيداً لل�صركات الكبرة وال�صغرة، ليلبي متطلباتها 
يف كل مراحل تطورها، وي�صلط ال�صوء على املحتوى املخ�ص�س 
لريادة االأعمال يف اإمارة ال�صارقة.  ويف حديثها عن الربنامج 
ال�����ص��وت��ي امل��ب��ت��ك��ر، ق��ال��ت م���رمي ب��ن ال�����ص��ي��خ، م��دي��رة جمل�س 
�صيدات اأعمال ال�صارقة: “�صيتيح )البودكا�صت( الفر�صة اأمام 
اإىل  لال�صتماع  املجال  ه��ذا  يف  واملهتمني  االأع��م��ال  رواد  جميع 
التجارية  اأعمالهم  تطوير  على  ت�صاعدهم  التي  املو�صوعات 

اأحالمهم،  حتقيق  من  لتمكينهم  ا�صرتاتيجية  خطط  وو�صع 
حيث �صي�صت�صيف الربنامج نخبة من املفكرين وقادة التغير، 
ورواد االأعمال الذين لهم باع طويل يف هذا املجال لال�صتفادة 
الطرق  باأف�صل  النجاح  حتقيق  يف  وخ��ربات��ه��م  جتاربهم  م��ن 
املمكنة«. واأ�صافت: “لطاملا تطلعنا يف )جمل�س �صيدات اأعمال 
للن�صاء  منرباً  تكون  وم��ب��ادرات  من�صات  ابتكار  اإىل  ال�صارقة( 
واأه��داف��ه يف  ر�صالته  �صواء، وحافظنا على  وال��رج��ال على حد 
متكني املراأة، مع وعينا باأهمية اإ�صراك اجلن�صني من خمتلف 
م�صتدامة  تنموية  بيئة  �صناعة  عملية  يف  العمرية  ال��ف��ئ��ات 
االأعمال  ل��رواد  حا�صنة  ال�صارقة  والأن  االأع��م��ال،  ري��ادة  تدعم 
االأعمال  تطوير  ن��ويل  فنحن  الناجحني،  واملوؤثرين  وال��ق��ادة 
واال�صرتاتيجيات اأهمية كبرة انطالقاً من حر�صنا على اإثراء 

جتربة كل من يزور هذه االإمارة اجلميلة«.
و���ص��رك��ز حم��ت��وى ال��ب��ودك��ا���ص��ت ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي يتم 
الذاتي  التطوير  واأهمية  الريادية  الرحلة  خ��الل  مواجهتها 
اإىل جانب العديد من الق�صايا املهمة االأخرى، لي�صّكل مرجعاً 
ثميناً جلميع رواد االأعمال واأ�صحاب ال�صركات يف �صعيهم الإن�صاء 

اأعمال م�صتدامة وناجحة. و�صتقدم “البودكا�صت” االإعالمية 
اأ�صماء ح�صوين، ، وُي�صجل الربنامج ال�صوتي يف مقر جمموعة 
“بيئة” الرئي�صي بعد اأن تلقى دعماً من املجموعة، التي تهدف 
و�صُتعر�س  اجلميع،  ي�صم  م�صتدام  نوعي  جمتمع  اإن�صاء  اإىل 
ومنها  ال�صهرة،  البث  من�صات  جميع  على  الربنامج  حلقات 
االأوىل  احللقة  على  االط���الع  ومي��ك��ن  و�صبوتيفاي،  يوتيوب 
https://open.spotify.com/ االآت��ي:  الرابط  على  منه 

. show/68qMvK7VGdKlVmIFEv8meB
ُعر�صت  ال�صوتي  الربنامج  االأوىل من  اأن احللقة  اإىل  وي�صار 
ندى  املهند�صة  احللقة  �صيفة  وك��ان��ت  ن��وف��م��رب،   16 ب��ت��اري��خ 
واملعمارية  املدنية  امل�صاريع  مديرة  من�صب  ت�صغل  التي  ترمي، 
يف جمموعة “بيئة” منذ عام 2013، حيث ناق�صت اجلوانب 
املختلفة لتطوير �صركة قائمة على نظام �صليم ومربح، ومن 
القادمة  حلقاته  ع��رب  “البودكا�صت”  ي�صت�صيف  اأن  امل��ق��رر 
نخبة من رواد االأعمال لتقدمي روؤى قّيمة واإثراء امل�صتمعني 
بتجاربهم  واأ�صحاب اخلربة  املبتدئني  باالأعمال من  املهتمني 

يف هذا املجال.

م�صدر تقود ائتلفًا لتنفيذ برنامج الهيدروجني الأخ�صر يف م�صر بقدرة اإنتاجية تبلغ 4 جيجاواط 
•• �أبوظبي -و�م:

لطاقة  اأب���وظ���ب���ي  ���ص��رك��ة  اأع���ل���ن���ت 
وائتالف  “م�صدر”،  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
ب�������اور  “انفنيتي  �����ص����رك����ائ����ه����ا 
عالم  “ح�صن  و�صركة  القاب�صة”، 
اتفاقية  ت��وق��ي��ع  ع���ن  للمرافق”، 
اإط����اري����ة م���ع ج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة يف 
لتطوير  العربية  م�صر  جمهورية 
االأخ�صر  ل��ل��ه��ي��دروج��ني  م�����ص��روع 
بقدرة 2 جيجاواط �صمن املنطقة 
وذلك  ال�صوي�س  لقناة  االقت�صادية 
كمرحلة اأوىل من برنامج اإنتاج 4 
جيجاواط من هذا املورد احليوي. 
وكان ائتالف ال�صركات الذي تقوده 
“م�صدر” قد وّقع مذكرتي تفاهم 
املا�صي مع اجلهات  اأبريل  �صهر  يف 
امل�صرية املعنية للتعاون يف تطوير 
الهيدروجني  الإن����ت����اج  حم��ط��ت��ني 
املنطقة  يف  واح���������دة  االأخ�����������ص�����ر، 
ال�صوي�س،  ل���ق���ن���اة  االق���ت�������ص���ادي���ة 
واأخرى على �صاحل البحر االأبي�س 
املتو�صط. وي�صعى االئتالف الإنتاج 
األ��ف ط��ن من   480 اإىل  م��ا ي�صل 
من  �صنوياً،  االأخ�صر  الهيدروجني 
خالل حملالت كهربائية بقدرة 4 

جيجاواط بحلول عام 2030. 
بح�صور  االتفاقية  توقيع  وج��رى 
ال��دك��ت��ور �صلطان  ك��ل م��ن م��ع��ايل 
ال�صناعة  وزي��ر  اجل��اب��ر،  اأحمد  بن 
املبعوث  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اخل��ا���س ل��دول��ة االإم�����ارات للتغر 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  امل����ن����اخ����ي، 
ال���دك���ت���ور  وم����ع����ايل  “م�صدر”؛ 

جمموعة موانئ اأبوظبي توقع اتفاقية 
مع �صركة اوديك�ض بي تي اي ليمتد 

•• �أبوظبي-و�م:

مع  عاًما   30 ملدة  اأر���س  تاأجر  اتفاقية  اأبوظبي،  موانئ  جمموعة  وقعت 
اإن�صاء  يف  باال�صتثمار  �صتقوم  التي  ليمتد”،  اي  ت��ي  ب��ي  “اوديك�س  �صركة 
ال�صرقي  الر�صيف  من  بالقرب  بها  اخلا�صة  الهند�صي  الت�صنيع  مرافق 
اإن�صاء مرافق حديثة  ت�صهيل عمليات  اإىل  االإتفاقية  تهدف  مليناء خليفة.  
للت�صدير الفردي املخ�ص�س بالكامل للعمل يف اأبو ظبي، مما �صيوفر الدعم 
مل�صاريع الهند�صة وامل�صرتيات واالإن�صاءات ومل�صاريع االإجراءات النموذجية، 
املزروعي،  �صيف  وق���ال  ال�صيانة.   م�صاريع  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��غ��از  و�صغط 
توقيع  اإن  اأبوظبي  موانئ  جمموعة   – املوانئ  لقطاع  التنفيذي  الرئي�س 
تو�صعة  اإىل  اأبوظبي  �صعي جمموعة موانئ  اإط��ار  االتفاقية يندرج يف  هذه 
ن�صاطاتها لت�صمل مناطق جغرافية جديدة، باالإ�صافة اإىل توفر املزيد من 

احللول اللوج�صتية ملختلف ال�صركاء واملتعاملني . 
اإيه  بي   ( ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  دومبلينج،  روب��رت  ق��ال  جانبه  من 
�صي( “ميكننا من خالل هذا اال�صتثمار اجلديد يف ميناء خليفة، اال�صتفادة 
من موقعه اال�صرتاتيجي و�صبكته الدولية الكبرة لتو�صيع نطاق اأعمالنا، 
وخدمات  والبناء  وامل�صرتيات  الهند�صة  اأع��م��ال  ممار�صة  ل�صهولة  اإ�صافة 

ال�صيانة يف االإمارات العربية املتحدة ويف املنطقة اأي�صاً. ” 

ذات  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  ن���وا����ص���ل  اأن 
الوقت  يف  االنتهاء  ل�صمان  الزخم 
امل�صروع  اإجن����از ه���ذا  امل��ن��ا���ص��ب م��ن 
ال���رائ���د.  م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال حممد 
جمل�س  رئي�س  من�صور،  اإ�صماعيل 
“تت�صرف  باور”:  “اإنفنيتي  اإدارة 
اإن���ف���ن���ي���ت���ي ب�������اور ب������االإع������الن عن 
الإنتاج  م�صروعاتها  اأوىل  اإط����الق 
خالل  م��ن  االأخ�صر  الهيدروجني 
االإماراتية  م�����ص��در  م���ع  حت��ال��ف��ن��ا 
و�صركة ح�صن عالم للمرافق. ومن 
يف  امل�صروع  ه��ذا  ي�صاهم  اأن  املتوقع 
االق��ت�����ص��ادي يف م�صر،  النمو  دع��م 
كمركز  ال����ب����الد  م���ك���ان���ة  وت���ع���زي���ز 
االأخ�صر،  للوقود  رئي�صي  اإقليمي 
الهادفة  م�����ص��ر  ي��ح��ف��ز ج��ه��ود  مب��ا 
االأخ�صر.  االقت�صاد  اإىل  للتحول 
اإننا نتطلع للم�صاركة يف العديد من 

امل�صروعات املماثلة يف امل�صتقبل.« 
ب���دوره ق��ال ع��م��رو ع���الم، الرئي�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة ح�����ص��ن عالم 
ه���ذه  م���ث���ل  “تتيح  ال���ق���اب�������ص���ة: 
ال�������ص���راك���ات اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة بني 
وم�صدر،  ل��ل��م��راف��ق،  ع���الم  ح�����ص��ن 
واإن���ف���ي���ن���ي���ت���ي ب���������اور امل�����زي�����د من 
ت��دع��م حت��ول م�صر  ال��ت��ي  الفر�س 
وتعزيز  االأخ�����ص��ر،  االقت�صاد  نحو 
اأنحاء  امل�صتدامة يف جميع  التنمية 
“فخورون  واأ�����ص����اف:  البالد”. 
اإنتاج  من�صاآت  بامل�صاهمة يف تطوير 
االأخ�����ص��ر يف م�صر  ال��ه��ي��دروج��ني 
ا�صتفادة  اأق�������ص���ى  ب���ذل���ك  ل��ن��ح��ق��ق 
ال��وف��رة يف  الطبيعية  امل����وارد  م��ن 

البالد.« 

ه��ذه ال���روؤى وال��ب��ن��اء عليها خالل 
ملوؤمتر  االإم�����ارات  دول���ة  ا�صت�صافة 
واأك����د  امل���ق���ب���ل«.   ال���ع���ام   COP28
الرئي�س  ال��رحم��ي،  جميل  حممد 
على  “م�صدر”  ل�صركة  التنفيذي 
التي  االتفاقية  هذه  توقيع  اأهمية 
قدماً  ل��ل��م�����ص��ي  ال���ط���ري���ق  مت���ّه���د 
امل�صرتك  امل�����ص��روع  ه���ذا  اإجن�����از  يف 
تعزيز  �صاأنه  م��ن  وال���ذي  ال�صخم، 
ا����ص���ت���ق���الل���ي���ة ق����ط����اع ال���ط���اق���ة يف 
م�صتقات  اإنتاج  والتمكن من  م�صر 
القيمة  ذات  االأخ�صر  الهيدروجني 
الت�صدير،  الأغرا�س  املعّدة  العالية 
واأ�صار  اخل�����ص��راء.   االأم��ون��ي��ا  مثل 
ال��رحم��ي اأن����ه م��ع ب���دء اإن���ت���اج اأول 
بحلول  اأخ�صر  هيدروجني  ج��زيء 
ال���������ص����روري  م�����ن   ،2026 ع������ام 

بتوفر  ال��ت��زام��ه��م��ا  ت��ع��ك�����س  ك��م��ا 
اخلالية  للطاقة  م��ت��ط��ورة  ح��ل��ول 
تعزيز  وي����اأت����ي  االن���ب���ع���اث���ات.  م���ن 
ال���ط���رف���ني �صمن  ب���ني  ال�������ص���راك���ة 
االأخ�صر  ال���ه���ي���دروج���ني  ب��رن��ام��ج 
اأعقاب  يف  ج���ي���ج���اواط   4 ب���ق���درة 
املا�صي  االأ����ص���ب���وع  م�����ص��در  اإع�����الن 
عن م�صروع طاقة رياح بقدرة 10 
مع  بالتعاون  م�صر،  يف  جيجاواط 
للمرافق”  ع��الم  “ح�صن  �صركائنا 
كال  و�صي�صهم  باور”،  و”اإنفنيتي 
امل�صروعني يف دعم اأهداف م�صر يف 

خف�س االنبعاثات الكربونية«. 
 COP27 موؤمتر  “اأتاح  واأ�صاف: 
اخلربات  ل��ت��ب��ادل  متميزة  ف��ر���ص��ة 
واالأفكار، وبحث عدد من املبادرات 
تطوير  و���ص��ن��وا���ص��ل  وامل�������ص���اري���ع، 

االأ�صول  اإدارة  م��دي��ر  ال���رحم���ي، 
والهيدروجني  التقنية  واخلدمات 
وعمرو  “م�صدر”،  يف  االأخ�����ص��ر 
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  ع��الم، 
وحممد  القاب�صة”،  “ح�صن عالم 
من�صور، رئي�س جمل�س اإدارة �صركة 
كما ح�صر مرا�صم  “اإنفنتي باور”، 
التوقيع روؤ�صاء تنفيذيون من عدد 
من املوؤ�ص�صات احلكومية امل�صرية. 

وبهذه املنا�صبة، قال معايل الدكتور 
�صلطان بن اأحمد اجلابر: “متا�صياً 
بتعزيز  الر�صيدة  القيادة  روؤي��ة  مع 
امل�صتدامة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ص��روع��ات 
تر�صيخ  يف  ال��ي��وم  اتفاقية  �صت�صهم 
التعاون يف جمال الطاقة النظيفة 
بني دولة االإمارات العربية املتحدة 
وجمهورية م�صر العربية ال�صقيقة، 

حم���م���د ����ص���اك���ر امل����رق����ب����ي، وزي�����ر 
ال��ك��ه��رب��اء وال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة يف 
ومعايل  العربية؛  م�صر  جمهورية 
ال���دك���ت���ورة ه��ال��ة ال�����ص��ع��ي��د، وزي���رة 
االقت�صادية  والتنمية  التخطيط 
�صندوق  اإدارة  جم��ل�����س  ورئ���ي�������س 
الدكتور  ومعايل  ال�صيادي؛  م�صر 
ث���اين ب���ن اأح���م���د ال����زي����ودي، وزير 
و�صعادة  اخلارجية؛  للتجارة  دول��ة 
�صفرة  ال���ك���ع���ب���ي،  خ��ل��ي��ف��ة  م�����رمي 
ل�����دى ج���م���ه���وري���ة م�صر  ال����دول����ة 
اأعمال  هام�س  على  وذل��ك  العربية 
والع�صرين  ال�������ص���اب���ع���ة  ال����������دورة 
ملوؤمتر االأط��راف يف اتفاقية االأمم 
املتحدة االإطارية ب�صاأن تغر املناخ 
على  بالتوقيع  ق��ام    .)COP27(
االتفاقية كل من حممد عبدالقادر 
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العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
 اإخطار عديل 

 رقم الت�شديق 2022/16679  
املخطر : بنك اإت�س اإ�س بي �صي ال�صرق االو�صط املحدود وميثلها بالتوقيع ال�صيد/ كمال �صالح �صرحان - فل�صطيني اجلن�صية ، 
مبوجب الوكالة القانونية م�صدقةمن اإمارة دبي بتاريخ 2018/3/4 حتت رقم 2018/1/49717 ، العنوان : االإمارات 

- اإمارة راأ�س اخليمة - الظيت اجلنوبي - بناية ماجد الفطيم - رقم الهاتف املتحرك 0505527981 
املخطر اليه : �صتوارت جارى كيوىل - بريطاين اجلن�صية وعنوانه : االإم��ارات - اإمارة ابوظبي - جزيرة يا�س - �صارع يا�س 
الهاتف  1188 - رقم  �صقة رقم   -  1 �صتايربيدج فندقية - طابق رقم  �صقق   - 1 �صر�صيت  اأف  يا�س  بالقرب من   - ب��الزا 

املتحرك : 0561103411
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره 33,177.34 درهم اإماراتي 

�صداد مبلغ وقدره  لننبهكم اىل �صرعة   ، اليكم  االإخطار  املحدود نوجه هذا  ال�صرق االو�صط  �صي  اإ���س بي  اإت�س  نحن يف بنك 
33،177.34 درهم اإماراتي ، قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �صداد االأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد متويل املركبة  
فورد مو�صتنج ، لون ف�صي ، �صنة ال�صنع 2015 ، و�صف املركبة كوبيه ، رقم  اللوحة : 84106 خ�صو�صي 15 اأبوظبي 
واملمولة ل�صاحلكم.  لذا: وحر�صا منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�صرورة �صداد املبلغ 33،177.34 درهم 
اإماراتي اإلينا وذلك يف موعد اأق�صاه �صبعة اأيام من تاريخ تبليغكم بهذا االإخطار واإال �صوف ن�صطر اآ�صفني التخاذ اإجراءات 

الالزمة ال�صتالم مبلغ البيع مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من فوائد ور�صوم وم�صاريف. 
املخطر / كمال �شالح �شرحان 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70330 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
 اإخطار عديل 

 رقم الت�شديق 2022/16678  
املخطر : بنك اإت�س اإ�س بي �صي ال�صرق االو�صط املحدود وميثلها بالتوقيع ال�صيد/ كمال �صالح �صرحان - فل�صطيني اجلن�صية ، 
مبوجب الوكالة القانونية م�صدقةمن اإمارة دبي بتاريخ 2018/3/4 حتت رقم 2018/1/49717 ، العنوان : االإمارات 

- اإمارة راأ�س اخليمة - الظيت اجلنوبي - بناية ماجد الفطيم - رقم الهاتف املتحرك 0505527981 
املخطر اليه : مونيك ال�صي ويليام�س - اأمريكي اجلن�صية وعنوانه : االإمارات - اإمارة ابوظبي - العني - م�صجد خلف جمعية 

التعاونية - بناية رقم 3 - طابق رقم 2 - �صقة رقم 8 - رقم الهاتف املتحرك : 0505680420 و 0503062090
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره 204,746.28 درهم اإماراتي 

�صداد مبلغ وقدره  لننبهكم اىل �صرعة   ، اليكم  االإخطار  املحدود نوجه هذا  ال�صرق االو�صط  �صي  اإ���س بي  اإت�س  نحن يف بنك 
املتعلقة بعقد متويل  ال�صهرية  التاأخر يف �صداد االأق�صاط  ، قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة  اإماراتي  204،746.28 درهم 
 57564 اللوحة  رقم   ، ا�صتي�صن  املركبة  و�صف   ،  2017 ال�صنع  �صنة   ، اأ�صود  لون   ،  250 �صي  ال  جي  مر�صيد�س  املركبة 

خ�صو�صي 16 اأبوظبي واملمولة ل�صاحلكم.
لذا: وحر�صا منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�صرورة �صداد املبلغ 204،746.28 درهم اإماراتي اإلينا وذلك 
يف موعد اأق�صاه �صبعة اأيام من تاريخ تبليغكم بهذا االإخطار واإال �صوف ن�صطر اآ�صفني التخاذ اإجراءات الالزمة ال�صتالم مبلغ 

البيع مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من فوائد ور�صوم وم�صاريف. 
املخطر / كمال �شالح �شرحان 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70330

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - وي كري لتنظيف املباين   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005450/ 

اإىل املحكوم عليه : وي كر لتنظيف املباين 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ �صيد قا�صم عبداللطيف - ا جلن�صية اثيوبي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 3566  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : نور ال�سهاب لتجارة النفايات واملخلفات املعدنية ذ م م 
 : الرخ�صة  رق��م   ، حم��دودة  م�صوؤولية  ذات   : القانوين  ال�صكل   ، جت��اري  خليج   : العنوان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1618445  : التجاري  بال�صجل  القيد  رق��م   989211
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�صياحة  االإقت�صاد 
ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/31 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/31 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب  رقم 
914  ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور �صعيد - هاتف 
: 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : دونكانز لتجارة الدوات ال�سحية - �ش ذ م م  
ال�صكل   - خليفة  ب��رج   - الدين  ريا�س  م��راد  �صليم  ملك   1702 رق��م  مكتب   : العنوان 
القانوين : �صركة ذات م�صوؤولية حم��دودة - ال�صخ�س الواحد )ذ م م( - رقم الرخ�صة 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1598334  : التجاري  بال�صجل  القيد  رقم   975272  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صر  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�صياحة  االإقت�صاد 
ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/27 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/27 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب  
رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور �صعيد - 
هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : كي �سي �سي انرتنا�سيونال - �ش ذ م م  
301-155 ملك علي ال�صيد حممد ال�صيد ابراهيم املو�صوي -  العنوان : مكتب رقم 
منخول - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 622427 رقم 
1041439 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�صاد وال�صياحة  القيد بال�صجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�صر يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله 
2022/10/31 واملوثق لدى كاتب العدل  ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  2022/10/31 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
  914 رق��م  مكتب    : ال��ع��ن��وان  احل�سابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�ش  املعني  امل�صفي  اإىل 
 : هاتف   - �صعيد  ب��ور   - دي��رة   - ال�صباب  م�صاريع  لدعم  را�صد  بن  موؤ�ص�صة حممد  ملك 
2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب 
04-2973071 2973060-04 فاك�س :   - ديرة - بور �صعيد - هاتف : 

مبوجب هذا تعلن االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور 
م   م  ذ  املعدنية  واملخلفات  النفايات  لتجارة  ال�سهاب  نور  لت�صفية  اأع��اله 
2022/10/31 واملوثق لدى كاتب  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من   2022/10/31 بتاريخ  دبي  العدل حماكم 
اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور  مطالبة التقدم 
 )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  اأع��اله، م�صطحباً 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
ال���ع���ن���وان : م��ك��ت��ب  رق����م 914  م��ل��ك م��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د ب���ن را����ص���د لدعم 
م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور �صعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 
2973071-04    مبوجب هذا تعلن االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت 
تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  دونكانز لتجارة الدوات ال�سحية 
- �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/27 واملوثق 
اأي  2022/9/27 وعلى من لديه  بتاريخ  العدل حماكم دبي  لدى كاتب 
اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب 
 04-2973071 2973060-04 فاك�س :  - ديرة - بور �صعيد - هاتف : 
مبوجب هذا تعلن االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور 
كي �سي �سي انرتنا�سيونال - �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار  اأعاله لت�صفية  
دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/10/31 بتاريخ  دبي  حماكم 
اأو مطالبة التقدم اإىل  اأي اعرتا�س  2022/10/31 وعلى من لديه  بتاريخ 
م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي 
معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر 

هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
حتريرا يف 2022/11/15 

اعالن بالن�شر ملوعد اجتماع خربة
يف الق�شية رقم ))570 /2022 جتاري ايجارات((

)مطور( اىل املدعى عليهم : 1- بري�صكوت انرتبراي�صز ليمتد 
)مطور( ذ.م.م    العقاري  للتطوير  بري�صكوت   -2

ال�صاعه  ، يف متام   2022- 11- 22 املوافق  ي�وم االربعاء  ل�ه جل�ص�ة  املح��د  ب�احل�ص�ور الجتم�اع اخلربة  يتوجب عليكم 
)09:30( �صباحا عن طريق من�صة التوا�صل املرئي تطبيق زووم من خالل الرابط ادناه :

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/86449326314?pwd=ZkcrdG53ejRFc2RHdFp2VFVITHJBUT09
Meeting ID: 864  4932  6314
Passcode: 6qvZL9

والدعاوى مرفوعه �صدكم من املدعيني :
)مالك( �صنجابه.  ر�صا  حممد  مغر   -1

)مالك( �صنجابه.  ر�صا  حممد  ب�صار  حممد   -2
ويرجى ار�صال ما لديكم من م�صتندات ومذكرات على الربيد اأدناه

exp.dr.ebraheim@gmail.com
وهاتف رقم 0501585115 ويف حالة عدم ح�صوركم �صتبا�صر اخلربة عملها

اخلبري العقاري/ 
د.ابراهيم على لهب�س

اإعالن اإجتماع خربة 

70392 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
حتريرا يف 2022/11/15 

اعالن بالن�شر ملوعد اجتماع خربة
يف الق�شية رقم ))571 /2022 جتاري ايجارات((

)مطور( اىل املدعى عليهم : 1- بري�صكوت انرتبراي�صز ليمتد 
)مطور( ذ.م.م    العقاري  للتطوير  بري�صكوت   -2

ال�صاعه  ، يف متام   2022- 11- 22 املوافق  ي�وم االربعاء  ل�ه جل�ص�ة  املح��د  ب�احل�ص�ور الجتم�اع اخلربة  يتوجب عليكم 
)09:30( �صباحا عن طريق من�صة التوا�صل املرئي تطبيق زووم من خالل الرابط ادناه :

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/86449326314?pwd=ZkcrdG53ejRFc2RHdFp2VFVITHJBUT09
Meeting ID: 864  4932  6314
Passcode: 6qvZL9

والدعاوى مرفوعه �صدكم من املدعيني :
)مالك( �صنجابه.  ر�صا  حممد  مغر   -1

)مالك( �صنجابه.  ر�صا  حممد  ب�صار  حممد   -2
ويرجى ار�صال ما لديكم من م�صتندات ومذكرات على الربيد اأدناه

exp.dr.ebraheim@gmail.com
وهاتف رقم 0501585115 ويف حالة عدم ح�صوركم �صتبا�صر اخلربة عملها

اخلبري العقاري/ 
د.ابراهيم على لهب�س

اإعالن اإجتماع خربة 

70392 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
حتريرا يف 2022/11/15 

اعالن بالن�شر ملوعد اجتماع خربة
يف الق�شية رقم ))572 /2022 جتاري ايجارات((

)مطور( اىل املدعى عليهم : 1- بري�صكوت انرتبراي�صز ليمتد 
)مطور( ذ.م.م    العقاري  للتطوير  بري�صكوت   -2

ال�صاعه  ، يف متام   2022- 11- 22 املوافق  ي�وم االربعاء  ل�ه جل�ص�ة  املح��د  ب�احل�ص�ور الجتم�اع اخلربة  يتوجب عليكم 
)09:30( �صباحا عن طريق من�صة التوا�صل املرئي تطبيق زووم من خالل الرابط ادناه :

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/86449326314?pwd=ZkcrdG53ejRFc2RHdFp2VFVITHJBUT09
Meeting ID: 864  4932  6314
Passcode: 6qvZL9

والدعاوى مرفوعه �صدكم من املدعيني :
)مالك( �صنجابه.  ر�صا  حممد  مغر   -1

)مالك( �صنجابه.  ر�صا  حممد  ب�صار  حممد   -2
ويرجى ار�صال ما لديكم من م�صتندات ومذكرات على الربيد اأدناه

exp.dr.ebraheim@gmail.com
وهاتف رقم 0501585115 ويف حالة عدم ح�صوركم �صتبا�صر اخلربة عملها

اخلبري العقاري/ 
د.ابراهيم على لهب�س

اإعالن اإجتماع خربة 

70392

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
حتريرا يف 2022/11/15 

اعالن بالن�شر ملوعد اجتماع خربة
يف الق�شية رقم ))573 /2022 جتاري ايجارات((

)مطور( اىل املدعى عليهم : 1- بري�صكوت انرتبراي�صز ليمتد 
)مطور( ذ.م.م    العقاري  للتطوير  بري�صكوت   -2

ال�صاعه  ، يف متام   2022- 11- 22 املوافق  ي�وم االربعاء  ل�ه جل�ص�ة  املح��د  ب�احل�ص�ور الجتم�اع اخلربة  يتوجب عليكم 
)09:30( �صباحا عن طريق من�صة التوا�صل املرئي تطبيق زووم من خالل الرابط ادناه :

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/86449326314?pwd=ZkcrdG53ejRFc2RHdFp2VFVITHJBUT09
Meeting ID: 864  4932  6314
Passcode: 6qvZL9

والدعاوى مرفوعه �صدكم من املدعيني :
)مالك( �صنجابه.  ر�صا  حممد  مغر   -1

)مالك( �صنجابه.  ر�صا  حممد  ب�صار  حممد   -2
ويرجى ار�صال ما لديكم من م�صتندات ومذكرات على الربيد اأدناه

exp.dr.ebraheim@gmail.com
وهاتف رقم 0501585115 ويف حالة عدم ح�صوركم �صتبا�صر اخلربة عملها

اخلبري العقاري/ 
د.ابراهيم على لهب�س

اإعالن اإجتماع خربة 

70392 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : ابجر العاملية للفنادق ) �ش ذ م م(  
العنوان : مكتب رقم 203 ملك حممد وعبيد املال - الرقة - ديرة - ال�صكل القانوين 
: ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 226097 رقم القيد بال�صجل التجاري : 
40136 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�صر يف 
ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/11/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/2 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ات�ش ايه ام لتدقيق 
احل�سابات العنوان : مكتب  رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع 
 04-2973071 2973060-04 فاك�س :  ال�صباب - ديرة - بور �صعيد - هاتف : 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً 

ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب  رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب 
 04-2973071 2973060-04 فاك�س :  - ديرة - بور �صعيد - هاتف : 
مبوجب هذا تعلن االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور 
قرار  مبوجب  وذل��ك  م(  م  ذ  �ش   ( للفنادق  العاملية  ابجر  لت�صفية  اأع���اله 
دبي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/11/2 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/11/2 بتاريخ 
م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي 
معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر 

هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعالن مدعى عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة الذيد االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(   عمايل   ADCFICILABMIN2022 /0000182 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : ركن االبعاد الثالثية ملقاوالت البناء - ذ م م  

جمهول حمل االإقامة  
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/21 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
او  �صخ�صيا  الدعوى(  مدير  )مكتب   - االإبتدائية  االإحتادية  الذيد  حمكمة 
بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
الن�صر وذلك  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�صرة  امل�صتندات وذلك خالل مدة ال 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/11/16 م   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإ�شتئنافية املدنية االحتادية
مدين      SHCAPCICIVS2022 /0001535 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صميتا جو�س جو�س  
جمهول حمل االإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/21 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
حمكمة ال�صارقة االإحتادية املحكمة االإ�صتئنافية املدنية - مكتب رقم )مكتب 
وتقدمي مذكرة جوابية   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الدعوى(  مدير 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة 
ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/14 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
نظر     اعادة  التما�س   SHCFICIRECON2022 /0005979 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فيكا�س مادان الل الل  
جمهول حمل االإقامة   

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/30 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
ال�صارقة االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
8( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/14 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004276/ 

اإىل املحكوم عليه : ا�صامه عبدالقادر �صليمان اإبراهيم 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ خالد حاج نور احلاج حممد - اجلن�صية �صوداين  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 25850.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - املها لتجارة مواد البناء موؤ�ش�شة فردية 
ملالكها برميا �شاندران ايليمبان كومابان ايليمبان برميا�شاندران ايليمبان ايليمبان   

اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003962/ 
كومابان  ايليمبان  �صاندران  برميا  ملالكها  فردية  موؤ�ص�صة  البناء  مواد  لتجارة  املها   : عليه  املحكوم  اإىل 

ايليمبان برميا�صاندران ايليمبان ايليمبان
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ �صركة الدانوب لتجارة مواد البناء - ذ م م  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

، ومبا ان  الر�صم املحدد لذلك  املذكور ودفع  املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم  اأن املحكوم له  ومبا 
احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 23233.0  

تاريخ  من  يوما   )15( خالل  اأعاله  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : جيه ا�ش ميديا للن�سر - �ش ذ م م  
ال�صكل   - خليفة  ب��رج   - الدين  ريا�س  م��راد  �صليم  ملك   1702 رق��م  مكتب   : العنوان 
،  رقم الرخ�صة  القانوين : �صركة ذات م�صوؤولية حم��دودة - ال�صخ�س الواحد )ذ م م( 
: 1016245 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1654279 مبوجب هذا تعلن دائرة 
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صر  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�صياحة  االإقت�صاد 
 2022/10/20 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  ، وذل��ك مبوجب  اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�صركة 
2022/10/20 وع��ل��ى م��ن لديه  وامل��وث��ق ل���دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب���ي ب��ت��اري��خ 
لتدقيق  وم�ساركوه  ال�سعدي  امل��ع��ني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي 
احل�سابات العنوان : مكتب رقم 1103 ملك ح�صني يداهلل فالحي - بردبي - اخلليج 
التجاري - هاتف : 2999555-04 فاك�س : 2999333-04  م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70533 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي :  ال�سعدي وم�ساركوه لتدقيق احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 1103 ملك ح�صني يداهلل فالحي - بردبي - اخلليج 
التجاري - هاتف : 2999555-04 فاك�س : 2999333-04 مبوجب 
هذا تعلن االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله 
لت�صفية جيه ا�ش ميديا للن�سر - �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2022/10/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/10/20
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً 
معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70533 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اعالن موعد جل�شة بالن�شر
رقم الدعوى 2022/120 االإ�شتئناف املدين  

بناء على طلب / م�صتاأنف / بنك دبي االإ�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة 
اجلن�صية  - اىل م�صتاأنف �صده / عبدالرحيم اإبراهيم عبدالرحيم خليل 
اجلن�صية / ال�صودان - فاأنت مكلف باحل�صور امام حمكمة االإ�صتئناف يف 
راأ�س اخليمة �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد عنك يف ال�صاعة 9.30  من 
يوم االإثنني املوافق 2022/11/21، لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديك من بيانات ودفوع ، ويف حالة تخلفك عن احل�صور اأو اإر�صال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �صتبا�صر الدعوى غيابيا.
اأمني �شر / حممد عبداهلل ا�شالمي 

حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70349

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اعالن بالن�شر

اإعالن �شحيفة الطعن رقم 2022/1213  
بوكالة املحامي / ع�شام التميمي   

اإىل : 1- حممد عا�صف حممد اأكرب  2- منوار ح�صني حممد ، 3- من�صور الزمان حممد، 
4- حممد ها�صم مويدو ، 5- �صميل كوالر راتيكال ، 6-نظام الدين ماجنلور  - ليكن معلوما 
 2022/8/23 ال�صادر بتاريخ  2022/967 مدين  لديكم بان احلكم اال�صتئناف رقم 
االإم��ارات لالإت�صاالت  �صركة جمموعة  الطاعن/  بالنق�س من طرف  الطعن عليه  قد مت 
)جمموعة ات�صاالت( يف الطعن امل�صار اليه اعاله وعليكم ايداع مذكرة بدفاعكم م�صفوعة 
ب�صند توكيل املحامي املوكل عنكم وبامل�صتندات التي يرى تقدميها لدى مكتب ادارة الدعوى 

يف موعد اق�صاه خم�صة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
ليلى حممد ال�شكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

     االمارات العربية املتحدة
 املحكمة االحتادية العليا
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•• �أبوظبي- و�م:

في�صل  االإم���ارات���ي  اجلوجيت�صو  الع���ب  ي�صت�صلم  مل  ك��ام��ل��ة  ���ص��ن��وات   6 ط���وال 
الواحدي ، من اأجل الو�صول اإىل هدفه بتحقيق امليدالية الذهبية، والتي ح�صل 
عليها يف الن�صخة الرابعة ع�صر من بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�صو 
املقامة حاليا يف جوجيت�صو اآرينا يف اأبوظبي مب�صاركة اأكرث من 5000 العب 
والعبة ميثلون 100 دولة ، بعدما اأخفق يف حتقيقها يف 6 م�صاركات من قبل 
يف البطولة نف�صها. وقال العب اجلوجيت�صو يف نادي بني يا�س في�صل الواحدي: 
“ منذ بداية ممار�صتي للجوجيت�صو �صاركت يف العديد من البطوالت، وحققت 
العديد من امليداليات لكن ا�صتع�صت علي امليدالية الذهبية يف بطولة اأبوظبي 
اأنال املركز الثالث فقط  العاملية ملحرتيف اجلوجيت�صو ويف كل م�صاركة يل كنت 
بالن�صبة  الفا�صلة  الن�صخة احلالية كانت  اأن  اإال  الذهب  اأمتكن من حتقيق  وال 
يل”. واأ�صاف: “ طول ال�صنوات املا�صية كنت اأتدرب 3 مرات يف اليوم وتعر�صت 

لالإ�صابة اأكرث من مرة، ولكن التدريب يف ال�صباح باملدر�صة، ثم تدريب و�صط 
النهار يف ال�صالة، وتدريب م�صائي يف املنزل، �صاعدين كثرا يف حتقيق الهدف 
امليدالية  66 كجم، فيما ح�صلت على  بالتتويج بامليدالية الذهبية لوزن حتت 
اآرينا قبل اأن اأتوج  الف�صية يف بطولة العامل التي اأقيمت موؤخرا يف جوجيت�صو 
بالذهبية، االأمر الذي اعتربه نقلة نوعية يل يف الفرتة املقبلة من اأجل املناف�صة 
مع كبار الالعبني خالل ال�صنوات القادمة”. وقال :" بالتدريب وعدم الياأ�س 
وحتد  بداية  يل  بالن�صبة  البنف�صجي" وهو  "احلزام  على  ح�صلت  باهلل  وثقتي 
جديد يف م�صرتي، اآمايل كبرة باأن يوفقني اهلل يف تقدمي االأف�صل واحل�صول 

على املزيد من االألقاب والبطوالت".
اجلوجيت�صو  لكن  الطائرة،  الكرة  ممار�صة  حمبي  من  ك��ان  اأن��ه  الالعب  واأك��د 
كان خمتلفا متاما بالن�صبة له، لذا كان القرار باال�صتمرار يف اللعبة والتم�صك 
باحللم يف حتقيق امليدالية الذهبية، وكانت عاملية اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�صو 

هي االنطالقة اجلديدة نحو املزيد من االإجنازات.

•• �لعني - �لفجر

زايد  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  �صمّو  برعاية 
اأم���ن���اء  رئ���ي�������س جم��ل�����س  ن���ه���ي���ان،  اآل 
لالأعمال  �صلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ص�صة 
جمل�س  رئي�س  واالإن�صانّية،  اخلرية 
ظهر  بعد  تختتم  الريا�صي،  اأبوظبي 
م��ن��اف�����ص��ات بطولة  ال���ي���وم اخل��م��ي�����س 
 2022 الباراملبية  للرماية  ال��ع��امل 
اإمارة  حتت�صنها  التي  العني  مبدينة 
م�صتوى  على  االأوىل  للمرة  اأبوظبي 
اأفريقيا  االأو�صط و�صمال  ال�صرق  دول 
وللرماية  الفرو�صية  العني  ن��ادي  يف 
العب   296 مب�����ص��ارك��ة  واجل����ول����ف 
تنظيم  م���ن  دول�����ة   54 م���ن  والع���ب���ة 
الهمم  الأ�صحاب  العليا  زايد  موؤ�ص�صة 
ب���ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق م����ع االحت�����اد 
واللجنة  الباراملبية  للرماية  ال��دويل 

الباراملبية الدولية
الباراملبية  ال���رم���اي���ة  اأب����ط����ال  ح��ق��ق 
اأم�س االأول اإجنازاً جديداً  االإماراتية 
اأ�صحاب  اجن��ازات  �صل�صلة  اإىل  ي�صاف 
فريقنا  بح�صول  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ال��ه��م��م 
البلو�صي  ���ص��ع��ي��د  امل����ك����ون  ال���وط���ن���ي 

امليدالية  ع���ل���ى  امل����ه����ري  وع���ائ�������ص���ة 
م�صابقة  م��ن��اف�����ص��ات  ���ص��م��ن  الف�صية 
و�صعية  ه��وائ��ي  م��رت   10 البندقية 
SH2 حمققاً  الوقوف خمتلط فئة 
النهائية  النتيجة  واأ�صفرت  نقاط،   8
للم�صابقة عن فوز الفريق االأوكراين 
كوفات�صيك  ف��ا���ص��ي��ل��ي  م����ن  امل����ك����ون 
االأول  ب��امل��رك��ز  تليزينكو  وان�صتا�صيا 
وامليدالية الذهبية حمققاً 16 نقطة 
الذهبية  امليدالية  على  التناف�س  يف 

املكون من  االي��ط��ايل  الفريق  ، وج��اء 
ليفا �صي�صاجيليني وروبرتو الزروا فى 
امليدالية  على  ليح�صل  الثالث  املركز 
حيت  نقطة   16 حمققاً  ال��ربون��زي��ة 
مت��ك��ن م���ن ال���ف���وز يف ال��ت��ن��اف�����س على 
امام  ج��رت  التي  الربونزية  امليدالية 
املكون  ال���ث���اين  االم�����ارات�����ي  ال���ف���ري���ق 
عائ�صة ال�صام�صي وعبد اهلل االحبابي 

الذين حققا 10 نقاط. 
قال ذيبان املهري االأمني العام للجنة 

الدوام  على  االإم��ارات��ي��ة:  الباراملبية 
تثبت االإمارات قدرتها على ا�صت�صافة 
والفعاليات  العاملية  االأح����داث  اأك���رب 
املادّية  االإم��ك��ان��ات  بف�صل  ال�صاأن  ذات 
التحتّية  والبنية  الهائلة  والب�صرية 
"وعرب عن م�صاعر الفخر مبا قدمته 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة  م���ن ت��ن��ظ��ي��م فائق 
الباراملبية  للرماية  ال��ع��امل  لبطولة 

املقامة حاليا يف االإمارات .
�صارك  لكل من  تقديره  اأع��رب عن  و 

للرماية  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
ال��ع��ايل من  امل�صتوى  ب��ه��ذا  وال��ظ��ه��ور 
والتفا�صيل  االأم����ور  ك��ل  يف  التنظيم 
االإدارّي�����ة وال��ف��ن��ّي��ة وال��ت��ي حت��ت��اج اإىل 
اأثبت  خ���ا����ص���ة،  وحت�����دّي�����ات  ق�������درات 
اأّن���ه���م ع��ل��ى قدرها  اأب���ن���اء االإم��������ارات 
العبني  من  ال�صيوف  جميع  ب�صهادة 

وم�صوؤولني وجماهر.
منتخبنا  ب��الع��ب��ي  امل���ه���ري  اأ����ص���اد  و 
والذين  الباراملبية  للرماية  الوطني 
اأبلوا بالًء ح�صناً خالل املناف�صات التي 
ا�صتطاعوا خاللها  والتي  بها  �صاركوا 
ريا�صة  الوطن يف  راي��ة  رفع  موا�صلة 
التتويج من  ة  واعتالء من�صّ الرماية 
خالل ح�صول حقق البطل الباراملبي 
"عبد اهلل �صلطان العرياين" امليدالية 
مل�صافة  البندقية  الذهبية يف م�صابقة 
 .R7 اأو���ص��اع لفئة  م��رتا ثالثة   50
ومل يكتف بالتتويج بلقب بطل العامل 
عاملياً  رق��م��اً  ب��ل وحقق  الفئة  ه��ذه  يف 
ج��دي��داً وت��اأه��ل ب��ه��ذا االإجن���از الرائع 
"باري�س  الباراملبية  االألعاب  دورة  اإىل 
االإمارات  فريق  حقق  كما   ."2024
للرماية يف فئة R7 املركز الثاين يف 

املنتخب  اأب��ن��اء  تفّوق  بف�صل  املجموع 
العرياين،  �صلطان  ع��ب��داهلل  الوطني 
عبداهلل �صيف العرياين وعبيد تعيب 

الدهماين.
 واأّكد ذيبان املهري خالل ت�صريحاته 
اأن هذه امل�صتويات يف االأ�صا�س هي نتاج 
قيادات  م��ن  وامل�صتمر  ال��ق��وي  ال��دع��م 
اأ�صحاب  لريا�صات  الر�صيدة  ال��ب��الد 
ال��ت��ي من  الهمم وت��وف��ر االإم��ك��ان��ات 
�صاأنها اإظهار القدرات الفريدة الأبناء 
وم��ن اجلن�صني  ال��ف��ئ��ات  بكل  ال��وط��ن 
ح��ر���ص��اً ع��ل��ى حت��ق��ي��ق امل�������ص���اواة التي 

ن�صهدها جميعنا على كل االأ�صعدة.
الكبرة يف  امل��ه��ري ع��ن ثقته  و���ص��دد 
الباراملبية  ل��ل��رم��اي��ة  ب��اه��ر  م�صتقبل 
االإم���ارات���ي���ة وال���ت���ي ت��ن��ب��ع م���ن ظهور 
نتيجة  متمّيزة  مب�صتويات  ال�صباب 

الإعداد  وامل��درو���س  اجلّيد  التخطيط 
م�صتوى  ع��ل��ى  وال��ن��ا���ص��ئ��ني  ال�����ص��ب��اب 
اأن���دي���ة ال���دول���ة ب��ج��ان��ب ال��ع��م��ل على 
ا�صتفادة هوؤالء ال�صباب من الالعبني 
من ذوي اخلربات يف ريا�صة الرماية 
الباراملبية الإ�صافة و�صخ دماء جديدة 
ال��وط��ن��ي من  امل��ن��ت��خ��ب  اإىل ع��ن��ا���ص��ر 

اجلن�صني. 
التخطيط  ه��ذا  اأن  امل��ه��ري  اأّك���د  كما 
حتقيق  اإىل  ي����ه����دف  ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل 
املحافل  م���ن  ال���ق���ادم  يف  االإجن��������ازات 
االأل����ع����اب  دورة  واأه����ّم����ه����ا  ال����دول����ّي����ة 
اأن  كما   .2024 ب��اري�����س  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 
عند  يتوّقف  ل��ن  والتخطيط  العمل 
ال��ك��وادر احل��ال��ي��ة فقط ولكن  اإع����داد 
امل��واه��ب اجلديدة  ع��ن  البحث  اأي�����ص��اً 
املبكرة عمال على  ال�صنّية  االأعمار  يف 

ان��ت�����ص��ار ري��ا���ص��ة ال��رم��اي��ة ف��ي��م��ا بني 
كما  ال�صغرة.  ال�صنّية  الفئات  ه��ذه 
اأّن الهدف هو تو�صيع  اأ�صاف املهري 
الرماية  ري���ا����ص���ة  مم���ار����ص���ة  ق���اع���دة 
اأكرب  يف  امل�صاركات  بتنويع  الباراملبية 
عدد من فئات الرماية واأكرب مثل هو 
االإم��ارات الأول مرة  م�صاركة منتخب 
البطولة  امل�صّد�س خالل  يف م�صابقات 
اأّكد  ت�صريحاته  خ��ت��ام  ويف  احل��ال��ي��ة. 
الباراملبية  اللجنة  دع��م  ع��ن  امل��ه��ري 
مل�صاركات  ع��ن��ا���ص��ره��ا  ب��ك��ل  ال��وط��ن��ي��ة 
املحافل  جميع  يف  الوطنية  املنتخبات 
الباراملبية  الريا�صات  لو�صع  الدولية 
يف  العاملية  اخلريطة  على  االإماراتية 
اأف�صل �صورة وحتقيق االإجنازات التي 
من �صاأنها اإعالء راية االإمارات يف كل 

مكان يف العامل.

في�صل الواحدي: انتظرت ذهبية »عاملية اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�صو« 6 �صنوات

توا�سل مناف�سات بطولة العامل للرماية الباراملبية 2022 مبدينة  العني

املهريي: الإمارات دائما تثبت قدرتها على ا�صت�صافة اأكرب الأحداث العاملية والفعاليات
SH2 ف�سية لالإمارات يف م�سابقة البندقية 10 اأمتار هوائي و�سعية الوقوف خمتلط فئة

نقا�ش هادف عن الريا�سات الرتاثية خالل جل�سة حوارية

اإ�صادة كبرية بدور نادي دبي يف تطوير ال�صباقات البحرية
الفئات امل�ستحدثة اأ�سهمت يف تاأهيل جيل يدرك اأهمية املا�سي

•• دبي -�لفجر 

الدور  �صكر وتقدير على  البحرية بر�صائل  للريا�صات  ال��دويل  نادي دبي  حظى 
املواهب  البحرية ورعاية  الريا�صات  تاأ�صي�س ون�صر مفهوم  التاريخي واملوؤثر يف 
و�صقلها باإعطاء الفر�س وابتكار املناف�صات التي من �صانها املحافظة على املوروث 
ال�صعبي مواكبة لتطلعات وتوجيهات القيادة الر�صيدة يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة. و�صهدت اجلل�صة احلوارية عن الريا�صات الرتاثية والتي عقدت ال�صبت 
املا�صي �صمن فعاليات "موؤمتر ومعر�س دبي الدويل للريا�صات الرتاثية" الذي 
نظمته جمموعة "دومو�س" بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�صي يف دبي هاربور 
اإحياء ما�صي  نقا�س ثري و�صامل حول ال�صباقات البحرية الرتاثية ودوره��ا يف 
بف�صل  االحت��اد  وبداية عهد  ال�صبعينيات  ، حيث تطورت منذ  واالأج���داد  االآب��اء 
اآل نهيان -طيب  اإهتمام املغفور له -باإذن اهلل- ال�صيخ زايد بن �صلطان  ت�صجيع 

اهلل ثراه- ومن ثم دعم القيادة الر�صيدة.
اأدار دفة احلديث وحماور النقا�س يف اجلل�صة التي جمعت كل اأهل البحر ومهنة 
االإع��الم��ي جمعة بن  الزميل  االإم��ارات��ي  ال��رتاث  الباحث يف  املا�صي  الغو�س يف 
وكذلك  والتلفزيونية  االإذاع��ي��ة  وال��ربام��ج  التوثيق  يف  الب�صمة  �صاحب  ثالث 

ب��ن حميد املطرو�صي  ب��ن ح��م��دان  الكتب واالإ����ص���دارات وحت���دث ك��ال م��ن حمد 
امللقب ب�)حمد العود( عن حياة الغو�س قدمًيا، اإىل جانب حممد عبداهلل حارب 
الفالحي املدير التنفيذي لنادي دبي الدويل للريا�صات البحرية الذي ركز على 
املخ�صرم  النوخذة  ومعهما  الرتاثية،  البحرية  الريا�صات  دع��م  يف  النادي  دور 
بدر عبد احلكيم حممد ثاين الذي اأ�صتعر�س جتربته الغنية يف �صناعة ال�صفن 
م�صلطا ال�صوء حول تاريخها املمتد يف دولة االإمارات العربية املتحدة ومتحدثا 

عن اأبرز التحديات التي مرت بها يف املا�صي ومراحل تطورها.
وقدم امل�صاركون يف اجلل�صة جتاربهم يف �صرد �صيق مثمنني يف البداية دعم قيادتنا 
الر�صيدة والتي هياأت فر�س النجاح الأبناء الدولة ، وكان للح�صور تفاعل كبر 
النقا�س مع  الريا�صي،  دب��ي  ع��ام جمل�س  اأم��ني  ح��ارب  �صعيد  �صعادة  تبادل  حيث 
امل�صاركني حول اأهم مراحل التطور واأ�صباب النجاح امل�صتمر يف املجال الريا�صي 
عمله  خ��الل  من  تطورها  يف  اأ�صهمت  ك�صخ�صية  م�صاركته  خ��الل  من  البحري 
-2008 دورت��ني  البحرية يف  للريا�صات  االم��ارات  اإدارة احت��اد  كرئي�س ملجل�س 
اأرث  على  املحافظة  اأهمية  على  امل�صاركون  واأتفق   .-2016 و2012   2012
االآباء واالأجداد خا�صة ال�صور اجلميلة للما�صي عرب املناف�صات الريا�صية والتي 
�صهدت يف الفرتة االأخرة ازدهارا كبرا ومنوا عرب ال�صروح واالأندية الريا�صية 

البحرية يف االإمارات املختلفة والتي رعت ال�صباقات ومن بينها نادي دبي الدويل 
للريا�صات البحرية رائد االأندية البحرية يف الدولة والذي تاأ�ص�س عام 1988 
حيث جنح خالل م�صرته التي �صارفت على 35 عاما يف ن�صر مفهوم الريا�صات 
التي جعلت  واالأف��ك��ار  امل��ب��ادرات  ط��رح  خ��الل  وكبر من  وا�صح  ب�صكل  الرتاثية 

ال�صباقات من اأكرث الفعاليات التي تعزز الهوية الوطنية.
وقال حمد )العود( اإن كرنفال )القفال( الذي نظم للمرة االأوىل ترجمة لروؤية 
املغفور له باإذن اهلل ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم  -طيب اهلل ثراه- وبجهود 
مقدر لنادي دبي منطلقا من جزيرة �صر بونعر وحتى �صواطئ دبي مثل نقلة 
نوعية واأعاد للما�صي ق�ص�س عظيمة حيث اأنتظم احلدث بعدها �صنويا لي�صكل 
موعدا نرتقبه جميعا ليحيي تلك الذكريات يح�صها هو �صخ�صيا باعتباره عا�س 

تلك احلقبة و�صافر يف رحالت الغو�س عدة مرات.
املتخ�ص�صني يف �صناعة  اأح��د  النوخذة بدر عبداحلكيم حممد ثاين وهو  واأك��د 
ال�صباقات  اأن  وال��ت��ج��دي��ف  ال�صراعية  �صباقات  يف  ال��رتاث��ي��ة  وال���ق���وارب  ال�صفن 
وعاء  لها  و�صكلت  التقليدية  ال�صناعة  اأرث  على  املحافظة  يف  �صاهمت  البحرية 
حماية من خالل اللوائح وال�صروط التي ت�صدر من االأندية املنظمة واالإحتاد 
امل�صاركة وتطوير  لالإقبال على  ال�صباب  دفع  الر�صيدة  القيادة  اإهتمام  اأن  مبينا 

اأجل املحافظة على �صور املا�صي القدمية  االآلة وفقا لل�صوابط وال�صروط من 
اأطلق عددا من  الذي  دبي  نادي  البحرية ومنها  املوؤثر لالأندية  بالدور  م�صيدا 
الفئات منذ تاأ�صي�صه اأ�صهمت وت�صهم يف تطور االأجيال مثل فئة القوارب املحلية 

واملهارة. بالتجربة  مت�صحال  جيال  اأعدت  التي  قدما   22
ل��ن��ادي دب��ي الدويل  امل��دي��ر التنفيذي  ال��ف��الح��ي  واأ���ص��ار حممد ع��ب��داهلل ح���ارب 
للريا�صات البحرية يف مداخالته اأن نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية ظل 
منذ تاأ�صي�صه عام 1988 يحر�س على تنفيذ توجيهات القيادة الر�صيدة ويعمل 
البحرية والعمل على  الريا�صات  للتناف�س يف جمال  اأج��واء مثالية  على توفر 

املحافظة على اأرث اآبائنا واأجدادنا دون امل�صا�س بروح املا�صي.
وذكر حممد حارب ان النادي وعرب جهود رجاالته وجتاربهم الرثية قام بالكثر 
�صباق  اأول  تنظيم  فكان  املختلفة  الفئات  يف  ال�صباقات  رعاية  عرب  املبادرات  من 
�صباق )القفال(  اإنطالق  1988 ثم  دبي عام  43 قدما يف  ال�صراعية  للقوارب 
للمرة االأوىل عام 1991 وعربه راأت ال�صفن ال�صراعية املحلية 60 قدما النور 
عام 1993 وبداأ تنظيم �صباقات قوارب التجديف 30 قدما يف 1997 ومن ثم 
 22 1999 ميالد القوارب ال�صراعية  1998 و�صهد عام  اآل مكتوم عام  كاأ�س 

قدما التي تعد اأكادميية تعليم النا�صئني وال�صباب.

Date 17/ 11/ 2022  Issue No : 13700
Public notice Memo

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0006641 civil (partial)

To the defendant:
Yadwinder Singh, Address : 9616624
We inform you that on 02/11/2022, this court ruled against you in the above-
mentioned case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C). as follows:
The judgement
The court ruled in my presence:
Obligate the defendant to pay an amount of AED 18361.13 (Eighteen thousand 
three hundred sixty-one dirhams and thirteen fils ), and the legal interest at 4% 
from the date of the judicial claim until the date of full payment, provided that the 
interest does not exceed the original amount due, and to pay fees and five hundred 
dirhams against Attorney fees.
Judgment not subject to appeal within the legal term -
Judge / Yehia Abdel Jabar Al Ani
Federal Court of Sharjah 
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 17/ 11/ 2022  Issue No : 13700
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First 
Instance in Case No. SHCFICIREA2022/0007296 civil (partial)

To the defendant : Sunday Oladipupo Afolabi 
Unknown Place of residence :
We inform you that the Claimant Sharjah Taxi L.L.C has filed the above lawsuit 
and demands the following : First :- Registration of the case, setting a date for its 
consideration, and announcing the defendant.
Second :- Obligate the defendant to pay an amount of (22103.32) Twenty-two 
thousand one hundred three dirhams and thirty-two fils, and the legal interest at 12% 
from the date of the judicial claim until the date of full payment. 
Third:- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 24/11/2022 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Federal Court. Civil Court of First Instance - Office No. (Case 
Manager Office) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea 
(rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within a period not 
exceeding ten days from the date of publication. in order to hear and examine the case 
mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office 
Humaid Abdalla AlSaeidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 17/ 11/ 2022  Issue No : 13700
Notification of the Execution Debtor by Publication

Sharjah Federal Court- Civil Execution Court
ALMAHA BLDG.MAT.TR, sole proprietorship owned by 

PREMACHANDRAN ELIMBAN KOMAPPAN ELIMBAN
Notification for payment

in Case No. SHCEXCICPL2022/0003962- Payment Order
To, The Execution Debtor : ALMAHA BLDG.MAT.TR, sole proprietorship owned by 
PREMACHANDRAN ELIMBAN KOMAPPAN ELIMBAN
Whereas, a judgment has been issued against you in favor of the Execution Creditor-
AL DANUBE BUILDING MATERIALS TRADING CO. LLC
in the above-mentioned case.
And whereas, the said Execution Creditor has requested to execute the said judgment, and has 
paid the prescribed fees thereof, and as the judgment, to be executed, is as follows: The total 
amount including charges and expenses: 23233.0
Therefore: You are requested to execute the above-mentioned execution bond within (15) days 
from the date of this notification. In the event of your failure to do so, the court will proceed 
with the legal compulsory execution procedures against you.
Judge / Wael Ahmed Abdullah
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608 Date 17/ 11/ 2022  Issue No : 13700
Defendant Published Notice

In case No. AJCFICIRECON2022/0003577 petition for reconsideration
To Defendant : Minda Aquilo Abebe - Ethiopian Nationality
We inform you that the plaintiff, Suleiman Muhammad, for the repair 
of electrical and health installations, is of Sudanese nationality, he has 
filed the above-mentioned lawsuit, so you must attend the video meeting 
held in front of the case management office located in Ajman Federal 
Court, Civil Court of First Instance, on10/11/2022 at 08:30 am to present 
your defense and documents, and in case you did not attend or send an 
agent A certified representative on your behalf, the court will initiate legal 
procedures in your absence, legal procedures in your absence
Date : 07/11/2022 
The judge / Ahmed Abdel Rahman El Desouky
Ajman Federal Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533
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الفجر الريا�ضي

•• �أبوظبي-و�م:

للجوجيت�صو  االإم�������ارات  احت����اد  وق���ع 
ال�صحية،  "بيورهيلث"  وجم��م��وع��ة 
تهدف  ا�صرتاتيجية  �صراكة  اتفاقية 
اإىل دعم املواهب الريا�صية يف الدولة 

وامل�صاهمة يف تعزيز كفاءتها.
اجلانبان  �صيعمل  لالتفاقية،  ووف��ًق��ا 
الريا�صيني  ح�������ص���ول  ����ص���م���ان  ع���ل���ى 
االحتاد  بطوالت  يتناف�صون يف  الذين 

على رعاية طبية عالية اجلودة.
االتفاقية  ت���وق���ي���ع  م���را����ص���م  ح�����ص��ر 

رئي�س  الها�صمي،  املنعم  عبد  ���ص��ع��ادة 
االحت����ادي����ن االإم�����ارات�����ي واالآ����ص���ي���وي، 
النائب االأول لرئي�س االحتاد الدويل 
للجوجيت�صو، وفرحان مالك، الرئي�س 
هيلث"،  "بيور  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
حيث مت التوقيع على هام�س الن�صخة 
اأبوظبي  بطولة  م��ن  ع�صرة  ال��راب��ع��ة 
والتي  اجلوجيت�صو  مل��ح��رتيف  العاملية 
مبدينة  اأرينا  جوجيت�صو  ب�صالة  تقام 
زاي����د ال��ري��ا���ص��ي��ة خ���الل ال��ف��رتة بني 
ووقع  اجلاري.  نوفمرب   19 اإىل   11
ع��ل��ى االت���ف���اق���ي���ة ك���ل م���ن ف��ه��د علي 

لالحتادين  ال��ع��ام  االأم���ني  ال�صام�صي 
للجوجيت�صو،  واالآ���ص��ي��وي  االإم���ارات���ي 
التنفيذي  الرئي�س  اآ���ص��ف،  و�صاي�صتا 
هيلث".  "بيور  مل��ج��م��وع��ة  للعمليات 
اأ����ص���اد ف��ه��د ع��ل��ي ال�����ص��ام�����ص��ي بدور  و 
يف  اال�صرتاتيجيني  وال�صركاء  الرعاة 
دع���م ج��ه��ود االحت����اد ل��رت���ص��ي��خ ري���ادة 
الريا�صي،  ال�����ص��ع��ي��د  ع��ل��ى  ال����دول����ة 
م��وؤك��دا اأن��ه��م ���ص��رك��اء جن���اح االحت���اد. 
م��ع جمموعة  االت��ف��اق��ي��ة  اأن  واأو����ص���ح 
"بيور هيلث" توؤكد الثقة املتبادلة بني 
الطرفني، م�صراً اإىل اأن دور ال�صركاء 

بقوة  وي�صهم  م��ه��م  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني 
و�صمان  امل�صتقبل  اأب��ط��ال  �صناعة  يف 
والقادرة على  القوية  االأجيال  تعاقب 
ناحيتها قالت  ح�صد االجن���ازات. من 
جمموعة  " تت�صرف   : اآ�صف  �صاي�صتا 
احتاد  م��ع  ب��ال�����ص��راك��ة  "بيورهيلث" 
اإط��ار روؤية  االإم��ارات للجوجيت�صو، يف 
الريا�صة  ل��دع��م  ال��ر���ص��ي��دة  ال���ق���ي���ادة 
وامل�����واه�����ب ال���ري���ا����ص���ي���ة ال��ن��ا���ص��ئ��ة يف 
الدولة. وتتما�صى االتفاقية مع روؤية 
العمر  ط��ول  معدل  لتعزيز  املجموعة 
يف دولة االإمارات من خالل الت�صجيع 

اأكرث �صحًة ون�صاطاً.  على منط حياة 
وم����ن خ����الل ه����ذه ال�����ص��راك��ة، نهدف 
امل�صاعي  ب��دع��م  ال�صحة  حت�صني  اإىل 
يف  االحت���اد  م��ع  وامل�صاهمة  الريا�صية 
امل�صتويات  جميع  على  التميز  حتقيق 

املحلية واالإقليمية والدولية ".
جمموعة  ت����ل����ت����زم   " واأ��������ص�������اف�������ت: 
املجاالت  ودع��م  بتعزيز  "بيورهيلث" 
تاأثر  وخلق  املجتمعات  يف  الريا�صية 

م�صتدام مل�صتقبل اأكرث �صحة ".
وي�����ص��ك��ل ب���رن���ام���ج ���ص��ن��اع��ة االأب���ط���ال 
حمورا مهما من حماور االتفاقية مع 

االمارات  احت��اد  هيلث" ويعّول  "بيور 
التميز  ا���ص��ت��دام��ة  ع��ل��ى  للجوجيت�صو 
االآخر  تلو  النجاح  وحتقيق  الريا�صي 
م���ن خ����الل ال�������ص���راك���ات ال��ف��ع��ال��ة مع 
ويعد  الدولة.  يف  احليوية  القطاعات 
برنامج �صناعة االأبطال عمال وطنيا 
ري��ا���ص��ي��ا واج��ت��م��اع��ي��ا ي��ه��دف لتوفر 
الدولة  الأب��ن��اء  ثقافية  ريا�صية  بيئة 
الدعم  وتقدمي  اجلوجيت�صو،  ملمار�صة 
واملوهوبني  امل��ت��م��ي��زي��ن  ل��ل��ري��ا���ص��ي��ني 
تطوير  يف  ل��ال���ص��ت��م��رار  وحت��ف��ي��زه��م 
م�صتوياتهم الفنية وحتقيق االإجنازات 

برنامج  اأه���داف  اأه��م  وم��ن  لبالدهم. 
اللبنة  تكوين   ، االأبطال"  "�صناعة 
اأوملبيني  اأب���ط���ال  الإع�����داد  االأ���ص��ا���ص��ي��ة 
على  ال��ربن��ام��ج  وي�����ص��دد  للم�صتقبل. 
اأه��م��ي��ة ���ص��ن��اع��ة ج��ي��ل ري��ا���ص��ي يت�صم 

الدفاع  على  ق��ادر  احلميدة  باالأخالق 
مع  متا�صياً  ومكت�صباته،  ال��وط��ن  ع��ن 
املواهب الوطنية  روؤية الدولة ل�صقل 
وا�صتك�صافها وتطويرها لتعزيز موقع 
الدولة يف ال�صاحة الريا�صية العاملية.

�صراكة بني احتاد الإمارات للجوجيت�صو و»بيورهيلث« حمورها الرئي�صي »�صناعة الأبطال«

الأ�سغر �سنًا والوحيد عربيًا وخليجيًا 

منتخب الغولف يد�صن م�صواره يف »كاأ�ض نومورا«
•• �أبوظبي �لفجر

نومورا"  "كاأ�س  يف  م�صواره  اأم�س،  اأول  اأول  للغولف،  االإم��ارات��ي  املنتخب  د�صن 
مالعب  على  املقامة  والع�صرين،  التا�صعة  ن�صختها  يف  للرجال،  الغولف  لهواة 
نادي "�صاوث وودز غولف اأند كاونرتي" يف مدينة مانيال يف الفليبني، وت�صتمر 
واملحيط  اآ�صيا  منتخبات  نخبة  من   16 مب�صاركة  اجل��اري،  نوفمرب   18 حتى 

الهادي.

العربي الوحيد
ويحمل املنتخب الوطني املكون من الالعبني ال�صبان عبداهلل ال�صويدي، وحممد 
�صكيك، ورا�صد اجل�صمي، الراية العربية منفرداً، يف البطولة االأعرق على �صعيد 
لالعبني  املخ�ص�صة  عاملياً  البطوالت  اأك��رب  ث��اين  وتعد  ال��ه��ادئ،  واملحيط  اآ�صيا 
الوطني،  املنتخب  بعثة  وف��د  وي��راأ���س  اإيزنهاور" االأوروب��ي��ة.  "كا�س  بعد  الهواة 
اللواء "م" الطيار عبد اهلل ال�صيد الها�صمي نائب رئي�س احتاد االمارات للغولف، 
وت�صم البعثة اي�صاً اأكرم �صكيك مدير االحتاد، ومدرب املنتخب �صمر الوالين.

رابعًا  16
اأعمارهم  تتجاوز  ال  الذين  ال�صبان  بالعبيه  الدفع  على  اللعبة  احت��اد  وحر�س 
حاجز 16 ربيعاً، للم�صاركة يف "كاأ�س نومورا" بن�صختها احلالية، بهدف اكت�صاب 
على  بطولة حتفل  ال��ه��ادي، يف  واملحيط  اآ�صيا  بنخبة العبي  االحتكاك  خ��ربات 

الدوام مبناف�صة اأقوى املواهب.

رهاننا على �سبابنا الواعد
احتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الها�صمي،  عبداهلل  الطيار  "م"  ال��ل��واء  وعلق 
 " ب��ق��ول��ه:  االإم��ارات��ي��ة  امل�صاركة  على  ال��وط��ن��ي،  املنتخب  بعثة  رئي�س  ال��غ��ول��ف، 
يف  للعب  واخل���ربة  الفر�صة  اجل��ول��ف  العبي  م��ن  ال�صاب  جيلنا  منح  املهم  م��ن 
واملجال�س  الهيئات  من  امل�صتمر  الدعم  ومع  تقبلنا،  الكربى".  البطوالت  هذه 
الريا�صية االإماراتية، �صيدفع االحتاد االماراتي للجولف العبينا للو�صول اإىل 
الها�صمي  اللواء  واأ�صاف  املهنية يف لعبة اجلولف.  التايل من حياتهم  امل�صتوى 
اأن هذا لي�س فقط انعكا�صا للتطور ولكن اأي�صا روؤية االحتاد يف دعم ال�صباب يف 

ريا�صة اجلولف االإماراتية.

م�سرة البطولة
االآ�صيوي  االحت��اد  فرق  بطولة  با�صم  اأي�صاً  نومورا" املعروفة  "كاأ�س  اأن  ويذكر 
والبا�صفيكي املخ�ص�صة لفرق الرجال للهواة، تقام مرة كل عامني، حيث انطلقت 
ن�صخة،  كل  املناف�صات يف  تقام  اأن  على  البطولة يف ن�صختها االأوىل عام 1963، 
ال��واح��د، ويتم احت�صاب  ال��ي��وم  18 حفرة يف  اأي���ام م��ع معدل  اأرب��ع��ة  على م��دار 
الرتتيب النهائي للبطولة، بناًء على نتائج اأف�صل جولتني من االأيام االأربعة، 
بتاريخ البطولة بر�صيد  وحتتل ا�صرتاليا املرتبة االأوىل كاأكرث املنتخبات فوزاً 

املركز الثاين. �صاحبة  اليابان  عن  األقاب  الثالثة  بفارق  مرات،   19

قد تكون اإيطاليا غائبة عن النهائيات للمرة الثانية توالياً، لكنها ت�صت�صيف 
اأعوام،  اأربعة  كل  تقام  التي  البطولة  ولي�س  ذاتها  بحد  الكاأ�س  العامل،  كاأ�س 
كانون   18 ُترَفع يف  باأف�صل حلتها حني  لتكون  اأج��ل حت�صرها  وذل��ك من 

االأول-دي�صمرب يف العا�صمة القطرية الدوحة.
وقبل انطالق النهائيات التي تقام للمرة االأوىل يف منطقة ال�صرق االأو�صط، 
العامل،  كاأ�س  حّلت وكالة فران�س بر�س �صيفة على م�صغل برتوين، مبتكر 
لكي تلقي نظرة عن كثب عما تخ�صع اليه الكاأ�س من "جتميل" على يد اأكرث 

من مل�صها ويلم�صها اىل جانب االأبطال املتوجني بها.
وكما جرت العادة كل اأربعة اأعوام، عادت الكاأ�س التي يحلم بها اأعظم الالعبني 
يف التاريخ اىل �صواحي ميالنو يف زيارة تفقدية "جتميلية"، قبل املغادرة يف 
جولة على الدول ال�32 امل�صاركة يف النهائيات العاملية، اآخرها قطر امل�صيفة 

التي تفتتح العر�س الكروي يف 20 ت�صرين الثاين-نوفمرب.
الكاأ�س  اأن  اأ�صباب  تتفهم متاماً  فهي  لوزا،  فالنتينا  املوؤ�ص�صة  ملديرة  بالن�صبة 
املليئة  ال��ن��واف��ذ  اأم���ام  م��ن  ب��ر���س  لفران�س  قائلة  ح��االت��ه��ا،  اأف�صل  يف  لي�صت 
العائلية يف باديرنو دونيانو  ال�صركة  اإنتاج  بالكوؤو�س الوطنية والدولية من 

"عندما تعود، نرى اأنها كاأ�س َكرُثَ االحتفال بها! لكن ميكن تفهم ذلك: علينا 
القتال للفوز بها، وبالتايل عندما تفوز بها ال بد اأن يكون هناك الكثر من 
الفرح...". واأقّرت االأربعينية باأنها "دائماً ما اأ�صعر بتاأثر كبر" عندما تعود 
الكاأ�س التي يبلغ ارتفاعها 36 �صنتيمرتاً وتزن اأكرث من �صتة كيلوغرامات 
من الذهب اخلال�س واملاالكيت )احلجر االأخ�صر الظاهر يف قاعدة الكاأ�س(، 
كرة  العبي  اأعظم  ب��اأن  تعلم  اأن  مثر  اأم��ر  "اإنه  م�صيفة  مونديال،  كل  بعد 
رفعها  الذين ميكنهم  القالئل  باأيديهم. فنحن من بني  بها  اأم�صكوا  القدم 
وروؤ�صاء  ال�صابقني  االأبطال  �صوى  الأحد  ميكن  ال  اأ�صرارها!".  كل  ويعرفون 
الدول اأن يلم�صوا الن�صخة االأ�صلية من الكاأ�س، باالإ�صافة اىل اأولئك الذين 

يتولون �صيانتها بح�صب موقع االحتاد الدويل )فيفا( مالك الكاأ�س.
هذه الكاأ�س التي تعلوها كرة اأر�صية، اطلقتها �صركة "جي دي اإي برتوين" 
ال�صابقة  بالكاأ�س  الربازيل  احتفظت  فبعدما  عاماً.  خم�صني  من  اأك��رث  منذ 

)كاأ�س جول-رمييه( عقب فوزها باللقب العاملي الثالث عام 1970، مبوجب 
قانون البطولة املطبق يف تلك الفرتة )�ُصرقت الكاأ�س الحقاً ومت تذويبها(، 

اأطلق فيفا م�صابقة من اأجل �صناعة كاأ�س جديدة �صاركت فيها 53 �صركة.
النحات واملخرج  امل�صروع مع  بت�صميم هذا  وال��دي  "قام  اأن��ه  ل��وزا  واأو�صحت 
وفازا  اجلب�س  م��ن  ب��ن��م��وذج  زي��وري��خ  اىل  ذه��ب��ا  غات�صانيغا.  �صيلفيو  الفني 
اإ�صالحات  تلميع،  )تنظيف،  االأ�صلية  الن�صخة  �صيانة  مت��ت  بامل�صابقة". 
اأ�صفل الكاأ�س( منذ فرتة، لكن  حمتملة، نق�س ا�صم الفائزين على قر�س يف 
امليداليات  باإنتاج  االأخ���رة  االأ�صابيع  يف  م�صغولة  كانت  االإيطالية  ال�صركة 
الن�صخة  على  االأخ���رة  اللم�صات  وو���ص��ع  والفائزين  للم�صاركني  املمنوحة 

الطبق االأ�صل من الكاأ�س.
اأنه  اإال  النهائي،  بعد  االأ�صلية  الن�صخة  يرفعون  العامل  اأب��ط��ال  اأن  �صحيح 
متاماً  متطابقة  االأ���ص��ل  طبق  ن�صخة  ينالون  بل  بها  االحتفاظ  ميكنهم  ال 

االأ�صفر  النحا�س  لكنها م�صنوعة من  اخل��رباء،  اأع��ني غر  االأ�صلية يف  مع 
من  العديد  حتتك  العمال،  فيه  ين�صط  ال��ذي  امل�صغل  يف  بالذهب.  ومطلية 
القوالب ببع�صها البع�س يف منت�صف اأرفف مليئة باالأجزاء املعدنية واالأدوات 

من جميع االأنواع، اإ�صافة اىل اأحوا�س الغ�صيل اأو التذهيب.
املهام االأكرث دقة هي اختيار القطع املنا�صبة من "اللغز" لتحقيق اأكرب تطابق 

ممكن بني الن�صختني االأ�صلية وطبق االأ�صل، و�صواًل اىل عروق املاالكيت.
ويقول مدير االإنتاج �صالفاتوري يانيتي "العملية قدمية ولي�صت ميكانيكية 
على  قادرين  نكون  ب��اأن  نفتخر  لنا،  "بالن�صبة  م�صيفاً  بامتياز"،  ِحَرفية  بل 

العمل بنف�س الطريقة التي نعمل بها منذ اأعوام طويلة".
وتابع ابن ال�53 عاماً "يتم التناوب على هذا العمل حوايل ع�صرة اأ�صخا�س، 

فريق كرة قدم تقريباً )11 العباً مع احلار�س(".
وينكّب اأحمد اآيت �صيدي عبد القادر على "�صنجعلها تلمع االآن"، وهو يوجه 
م�صد�س التلميع نحو الكاأ�س الطبق االأ�صل، لكنه لي�س متفائاًل كثراً بقدرة 
نود  "اأننا  مع  الثاين-يناير  كانون   18 يف  رفعها  على  املغرب  االأ�صلي  بلده 

ذلك، لكن �صيكون االأمر �صعباً...".

 م�صغل برتوين .. اأكرث من مل�ض كاأ�ض العامل 

•• دبي-�لفجر

�صهد اليوم االول من بطولة احلبتور 
للبولو نوفمرب 2022 مفاجاأة كبرة 
القوي العبني  بخ�صارة فريق غنتوت 
وب�صبعة  ف��ري��ق الم����ار  ام����ام  وخ���ي���ول 
اأه�����داف م��ق��اب��ل اأرب���ع���ة اأه�����داف وكان 
باالإمكان اأف�صل مما كان اإال اأن فريق 
غنتوت على غر العادة افتقد التفاهم 
والتجان�س واعتمد على الفردية اأغلب 
الوقت خا�صة يف ال�صوطني االخرين 
من املباراة اللذين اأحكم فيهما فريق 
المار قب�صته على املباراة . املباراة يف 
خالل  وم��ن  و�صريعة  ق��وي��ة  جمملها 
فريق  ان  يت�صد  االأ�صماء  ا�صتعرا�س 
حيث  الرتجيح  اوراق  ميلك  غنتوت 
ال�صام�صي  ن���ا����ص���ر  ال���ث���الث���ي  ي�����ص��م 

اىل  د�صمال  ب��ن  ويو�صف  امل��ري  وعلى 
كولومب�س  او���ص��ك��ار  امل��ح��رتف  ج��ان��ب 
فيما �صم فريق المار اأحمد ال�صماك 
بديال خلالد العمران وريان عجاجي 
وف��اك��ون��دو ج����ال  وج��ول��رم��و . جاء 
وانتهى  م��ت��ك��اف��ئ��ا  االول  ال�������ص���وط 

بالتعادل بهدف لكل منهما فيما �صهد 
ال�����ص��وط ال��ث��اين امل��ث��ر ���ص��ت��ة اأه����داف 
منها اربعة ل�صالح فريق المار الذي 
اجلزائية  ا�صتثمارال�صربات  يف  جنح 
حيث  املتكررة  غنتوت  اخ��ط��اء  نتيجة 
وتبعه  تقدم فريق المار بهدف ثاين 

بثالث لرد عليه فريق غنتوت حمرزا 
هدفني متتاليني مدركا التعادل وقبل 
با�صافة  الم���ار  ينجح  ال�صوط  نهاية 

هدفيه الرابع واخلام�س .
فريق  ا�صافة  الثالث  ال�صوط  وي�صهد 
هدفه  غ��ن��ت��وت  ي�صيف  فيما  ه��دف��ني 
الرابع من �صربة جزائية ويف ال�صوط 
الرابع واالخر يختتم المار م�صل�صل 
يكتفي  فيما  ���ص��اب��ع  ب��ه��دف  االه����داف 
غنتوت باهدافه االربعة.  هذا ويلتقي 
يف ثاين مباريات البطولة اليوم فريق 
ب��ق��ي��ادة ح��ب��ت��ور احلبتور  دب����ي  ذئ����اب 
ومناف�صه التقليدي فريق عليا بقيادة 
اجلمعة  يوم  تقام  فيما  عليا  ال�صيخة 
امل���ب���اراة اخل��ت��ام��ي��ة يف ال��راب��ع��ة ع�صر 
حتديد  م��ب��اراة  النهائي  ت�صبق  بينما 

املركزين الثالث والرابع .

اليوم الذئاب مع »عليا« 

خ�صارة غنتوت اأمام »لمار« اأوىل مفاجاآت بطولة احلبتور للبولو 

 مونديال 2022.. وياه البن ي�صتمتع بتجربة »�صرييالية« 
اأف�صل املهاجمني يف تاريخ اللعبة، عجز الليبري جورج وياه  رغم مكانته بني 
عن امل�صاركة يف كاأ�س العامل، لكن ا�صمه �صيكون من بني احلا�صرين يف نهائيات 
األ���وان ال��والي��ات املتحدة  قطر 2022 م��ن خ��الل جنله تيم ال��ذي ي��داف��ع ع��ن 
املواهبة  من بني  عاماً   22 العمر  البالغ من  اجلناح  ويعترب  االأم.  بلده  ولي�س 
الواعدة يف ت�صكيلة املنتخب االأمركي الطامح اىل حتقيق مفاجاأة يف املجموعة 

الثانية التي جتمعه باإنكلرتا، ويلز واإيران.
فر�صة  على  احل�����ص��ول  وال���دي  "اأراد  لل�صحافيني  ال��ث��الث��اء  االب���ن  وي���اه  وق���ال 
هو  واالآن،  الرغبة.  ه��ذه  لكن مل يحقق  بلده،  ب��األ��وان  العامل  كاأ�س  امل�صاركة يف 

يعي�س ذلك )جتربة امل�صاركة( من خاليل اىل حد ما".
اأح�����ص��ره وال���ده، رئي�س  12 ع��ام��اً، ك��ان وي��اه يف العا�صرة م��ن عمره ح��ني  قبل 
ليبريا احلايل، ك�صيف اىل نهائي مونديال 2010 من اأجل م�صاهدة اأندري�س 
اإ�صبانيا لقبها العاملي االأول على ح�صاب هولندا بهدف يف الوقت  اإنيي�صتا مينح 
االإ�صايف. وتطرق وياه االبن اىل هذه التجربة الثالثاء يف حديث لوكالة فران�س 
"جمرد م�صاهدة ذلك  الدوحة، قائاًل  االأمركي يف  املنتخب  بر�س من مع�صكر 
فكان  امللعب،  اأر�س  لدي على  املف�صلني  الالعبني  وم�صاهدة جميع  )النهائي(، 

ذلك حلماً يتحول اىل حقيقة".
اأم��ر جنوين،  فهذا  االآن،  املوقف  اأتواجد يف هذا  "اأن  الفرن�صي  ليل  وتابع جنم 

�صوريايل اىل حد ما. اأعتقد اأنه عندما تكون يف املوقع الذي اأنا عليه االآن، فال 
اأم��ر نعمل عليه منذ فرتة طويلة. يا له من  اأن��ت حمظوظ. هذا  تعي حقاً كم 

�صعور رائع اأن تتواجد هنا... ب�صراحة، مل اأ�صتوعب االأمر حتى االآن".
يتوج  اأن  م��رتاج��ع،  اأو كجناح  تقليدي  اللعب كجناح  باإمكانه  ال��ذي  وي��اه  واأم��ل 
هذه امل�صاركة بت�صجيل هدف، واالأف�صل اأن يكون �صد املناف�س االأبرز لفريقه يف 

املجموعة الثانية املنتخب االإنكليزي يف 25 احلايل.
اإنكلرتا بالالعبني  ُر  اأَُق��ِدّ اأنا  اإنكلرتا.  ُر  ُيَقِدّ باأجمعه  العامل  اأكذب.  "لن  واأو�صح 
اإنه بالتاأكيد �صيء  التاريخ الذي متلكه".  الذين متلكهم، املوهبة التي متلكها، 
بت�صجيل  و�صاأقبل  العامل  كاأ�س  لكنها  مماثل.  فريق  �صد  ت�صجل  عندما  كبر 

هدف �صد اأي كان".
امل��ت��ح��دة اح���دى ا�صغر  ال��والي��ات  25 ع��ام��اً، متلك  اأع��م��ار يبلغ نحو  ومب��ع��دل 
الت�صكيالت يف املونديال القطري، لكن وياه رف�س احلديث عن اإمكانية اأن يتاأثر 
الفريق باالفتقاد اىل عامل اخلربة، م�صت�صهداً مبا اكت�صبه بع�س زمالئه جراء 

دفاعهم عن األوان نخبة االأندية االأوروبية.
العمر جمرد  اأن  ال��ق��دم،  ك��رة  اليه  و�صلت  ال��ذي  الو�صع  االآن، يف  "اأ�صعر  وق��ال 
الرابع  العامل مل ي�صلوا حتى اىل عامهم  اأف�صل الالعبني يف  رقم. بع�س من 

والع�صرين".

فقدان دفرت �صيكات العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

املالك  وب�سفته  نف�سه  عن  الرميثي  را�سد  عامر  ال�سيد/  فقد 
م�سرف  من  �سادر  �سيكات  دفرت  �سالحة  ماركت  �سوبر  لرخ�سة 
من  )ال�سيكات   18927112 رقم  للح�ساب  ال�سالمي  ابوظبي 

رقم 500001 اىل الرقم 500025(: 
اأو الت�سال  الرجاء ممن يجده ت�سليمه لقرب مركز �سرطة  

على موبايل رقم 0504439300 م�سكورا.

ع��م��ار عبداهلل  امل��دع��و /  فقد 
���ص��ع��ي��د حم���م���د ، ال�������ص���ودان   
�صفره رقم  اجلن�صية - ج��واز 
يرجى    )03009033P(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�صفارة ال�صودانية او اقرب 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر

�صاويندر   / امل���دع���و  ف��ق��د 
الهند     ، �صينغ  اجيت  �صينغ 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )1412799L( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0508476345

فقدان جواز �صفر

ف��ق��د امل��دع��و / حم��م��د كمال 
، بنغالد�س     حممد �صوبوهان 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)00530326A(  رق����م 

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

    0504398892

فقدان جواز �صفر

اقبال  ب���اب���ر   / امل����دع����و  ف���ق���د 
باك�صتان   ، اق����ب����ال  حم���م���د 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )XG1331051(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
تنازل/بيع

اإعـالن بالن�شـر
البيع  – اجلن�صية:الهند يرغب يف  ال�صيد/عبدالكرمي بيكنينتى عديل علم   -1 ب�اأن:  للجميع  ليكن معلوماً 
والتنازل عن )45%( من كامل ح�صته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�صيدة/ ري�صانا في�صل اجلن�صية:الهند،
من   )%45( عن  والتنازل  البيع  يف  اجلن�صية:الهند   – كادافات  الدين  �صيف  ال�صيد/  يرغب  2-وكذلك 

كامل ح�صته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�صيد/�صاجد كانيكال تازا ح�صن �صينري - اجلن�صية:الهند،
عن  والتنازل  البيع  يف  اجلن�صية:الهند   - بيكنينتى  برو  كوريكال  عبدالكرمي  ال�صيد/  يرغب  3-كذلك 

)5%( من كامل ح�صته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�صيد/ راجيفان مانات كارونان - اجلن�صية:الهند،
4-ويرغب ال�صيد/ �صيف الدين كادافات - اجلن�صية:الهند يف البيع والتنازل عن )5%( من كامل ح�صته 

البالغة )50%( وذلك اإىل ال�صيد/ راجيفان مانات كارونان - اجلن�صية:الهند،
رقم  برخ�صة  بال�صارقة  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  �صاندي(  )كافتريا  امل�صماه  الرخ�صة  يف 

)501970(، تعديالت اأخرى: ال يوجد
الكاتب  �صان  يف   2013 ل�صنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 

من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية   .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
تنازل/بيع

اإعـالن بالن�شـر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيدة : ن�صمه عبداملنعم حممد احمد ح�صني - اجلن�صية : م�صر ، 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيدة : هبه احمد 
باأمارة  تاأ�ص�صت  للتجميل(  التغير  امل�صماه )مركز  الرخ�صة  االإمارات يف   : - اجلن�صية  عبداهلل 

ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )771039( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة.
تعديالت اخرى:• تغير ال�صكل القانوين من )وكيل خدمات( اىل )موؤ�ص�صة فردية(

2013 يف  ل�صنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع 

االجراءات القانونية   .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
انذار عديل بالن�شر 

)151638 /2022(
املنذرة : العروبة مركز اعمال ب�صفتها : املوؤجره

املنذر اليه / ا�صامه �صعبان حممد فرج ) م�صرى اجلن�صية ( ب�صفته حمرر ال�صيكات ) جمهول حمل االقامه(
تنذر املنذرة / املنذر اإليه ب�صرورة �صداد امل�صتحقات االيجارية املرت�صدة يف ذمة املنذر اليه و�صداد قيمة ال�صيكات 
23.670 الف درهم) ثالثة وع�صرون الف و�صتمائة و�صبعون درهم ( اىل املنذره مع الفوائد  املرجتعة وقدرها 
اأخري  مبالغ  الأيه  باالإ�صافة  العقار  واإخالء  التام  ال�صداد  وحتى  الدين  ا�صتحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية 
مرت�ص�دة بذمته مع اإ�ص�الح ما قد يكون حلق بالعني من تلف وت�ص�وية ح�ص�اب املاء والكهرباء وغرها عن مدة 
�صغله للعني وذلك خالل مدة اأق�صاها )30( يوماً من تاريخ ا�صتالم املنذر اإليه لهذا االإنذار ، واإال �صت�صطر املنذرة 
، وحتميل  وال�صرر  للعطل  والتعوي�س اجلابر  للمطالبة مبا ذكر  الالزمة  الق�صائية  االإجراءات  اتخاذ  اإيل  اأ�ص�فا 

املنذر اإليه بكافة ر�صوم وم�صايف التقا�صي اأتعاب املحاماة.
مع حفظ كافة احلقوق القانونية االخرى للمنذره واال فاننا �صن�صطر اأ�صفني الإتخاذ جميع االجراءات القانونية 
عن  وبالتعوي�س  القانونية  والفائدة  املرت�صدة  املبالغ  كامل  ب�صداد  واملطالبة  للق�صاء  اللجوء  خالل  من  �صدكم 

تاأخركم يف ال�صداد مع الزامكم بالر�صوم وامل�صاريف كاملة ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
يف الدعوي رقم 2022/1177 جتاري جزئي - حماكم دبي البتدائية  

املعلن اليه : املدعى عليها الثالثة/ كافاليني لل�صياحة )�س.ذ.م.م(
 بناء على قرار حمكمة دبي االبتدائية املوقرة وتكليفنا الأعمال اخلربة احل�صابية يف الدعوى رقم 2022-1177
متام  يف   2022/11/23 املوافق  االأربعاء  يوم  حددنا  فقد  حيدرخرزاهد،  لوؤي  من  املقامة  جزئي  جتاري 
ال�صاعة الرابعة ع�صراً لعقد اجتماع اخلربة احل�صابية االأول عن بعد عرب تطبيق ZOOM املرئي وامل�صموع 

من خالل الرابط التايل :
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/85427476400?pwd=WnhYVkNnYIBZOStuMXRrSHJORVRtZz09

 Meeting ID:  85427476400
Passcode: E8Q3UR
املتعلقة  امل�صتندات  كافة  وتقدمي  املذكور  االجتماع  حل�صور  قانوناً  ميثلكم  من  اأو  ح�صوركم  يتطلب  وعليه 
بالدعوى ومراجعة اخلبر اأواًل باأول ب�صاأن اأية ا�صتف�صارات وحال وجود اأي معوقات تقنية حتول دون ح�صور 

االجتماع يرجى التوا�صل على االرقام التالية ت : 043524030 - 0523030820
اخلبري احل�سابي 
عبداهلل علي �سيف علي القايدي

اعالن بالن�شر حل�شور
اجتماع اخلربة احل�شابية االأول عن بعد

70197

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  15561/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ : املو�صوع طلب و�صع ال�صيغة التنفيذية على ال�صيك رقم 001330 وفتح ملف تنفيذي مببلغ اجمايل وقدره 
وحتى  اال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  درهما  وخم�صمائة  الفا  ع�صرون  اماراتي  دره��م   )20.500.00(
ال�صداد الفعلي - الوقائع:حيث يداين طالب التنفيذ املنفذ �صده مببلغ اجمايل قدره ع�صرون الفا وخم�صمائة درهم اماراتيا 
عليه  امل�صحوب  البنك   - ال�صيك:2022/1/26  ا�صتحقاق  تاريخ   - ال�صيك:001330  رقم  التالية:  ال�صيكات  على  ا�صتنادا  وذلك 
ال�صيك:البنك العربي املتحد - قيمة ال�صيك:20.500.00 - االجمايل امل�صتحق مبلغ ع�صرون الف وخم�صمائة درهم اماراتي 
فقط الغر  - وبتقدمي طلب التنفيذ لل�صيكات املذكورة اعاله لل�صرف متت االفادة بردها دون �صرف من قبل البنك امل�صحوب 
عليه نظرا لعدم كفاية الر�صيد - وبناء على ذلك فقد تر�صد لطالب التنفيذ بذمة املنفذ �صده كامل قيمة ال�صيكات امل�صار 
اليها منذ 2022/1/26 وهو ما ي�صتوجب كذلك حتمله فائدة قانونية عن املطل يف ال�صداد بواقع 12% من تاريخ اال�صتحقاق 

وحتى متام ال�صداد الفعلي .
طالب التنفيذ : رامتك كون�صلتنج

عنوانه:االمارات - امارة دبي - الرب�صاء االوىل - بردبي - دبي - �صارع تيكوم مبنى تيكوم - �صقة 2107
املطلوب اإعالنه: 1- �صوبها لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م  - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )21125( درهم اىل 
بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام  ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات  اأو خزينة املحكمة  التنفيذ  طالب 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

تنازل/بيع
اإعـالن بالن�شـر

املازمي-  على  مال  ابراهيم  مو�صى  ال�صيد/فهد  ب�اأن:  للجميع  معلوماً  ليكن 
اجلن�صية:االإمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )51%( وذلك 
اإىل ال�صيد/حميد عبدالكرمي احمد عبداهلل اآل علي - اجلن�صية: االإمارات، يف الرخ�ص�ة 
االإقت�صادي�ة  التنمي�ة  دائرة  من  ال�صادرة  ال�صيارات(  لت�صليح  العتبة  )ور�صة  امل�صماه 

بال�صارقة برخ�صة رقم)211270(
تعديالت اأخرى:اليوجد،

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية   .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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تنازل/بيع
والتنازل  البيع  الهند يرغب يف  ، اجلن�صية  بوتارى كانديل مو�صى  ال�صيد/علي  باأن  ليكن معلوما للجميع 
عن ن�صبة 70% من كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد:�صم�س الدين كونييل بارميال عمر 
100% وذلك  البالغة  كامل ح�صته  26% من  ن�صبة  والتنازل عن  البيع  يف  ويرغب  الهند  اجلن�صية   -
4% من  اىل ال�صيد:مويدو فاياروليل عمر كوتي - اجلن�صية الهند ويرغب يف البيع والتنازل عن ن�صبة 
االمارات  ، اجلن�صية  املهري  ال�صيد:طارق يعقوب عبيد يعقوب  100% وذلك اىل  البالغة  كامل ح�صته 
يف الرخ�صة امل�صماة )مطعم جمل�س املجاز( والتي تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 601893 
 - الخرين  الرخ�صة  �صاحب  اخرى:تنازل  تعديالت   - بال�صارقة  االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة 

تغير ال�صكل القانوين من وكيل خدمات اىل ذ.م.م .
2013 يف �صان الكاتب  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع 

االجراءات القانونية   .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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•• �ل�شارقة –�لفجر:

كلباء  دورة  ف���ع���ال���ي���ات  ت���ت���وا����ص���ل 
ن�صختها  يف  ال�����ص��اط��ئ��ي��ة  ل��الأل��ع��اب 
الثانية ، بتتويج اأبطال التايكواندو 
واجل�������ري، ب��ح�����ص��ور ����ص���ع���ادة عبد 
امل��ل��ك حم��م��د ج���اين ن��ائ��ب رئي�س 
جمل�س ال�صارقة الريا�صي ، رئي�س 
، و�صعادة عبد اهلل  املنظمة  اللجنة 
ال�����ص��م��اح��ي االأم�����ني ال���ع���ام الإحت���اد 
االإم�������ارات ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو ، وع���ادل 
�صالح احلمادي ع�صو جمل�س اإدارة 
جمل�س ال�صارقة الريا�صي و�صعادة 
و�صعادة  امل������دين  ع���ث���م���ان  حم���م���د 
خ��ال��د امل��ق��ب��ايل ، ع�����ص��وى جمل�س 
و�صعادة  التايكواندو،  اإحت���اد  اإدارة 
اإدارة  جمل�س  ع�صو  الكعبي  �صهيل 
القوى  االإم�������ارات الأل���ع���اب  اإحت�����اد 
ال��درم��ك��ي ع�صو  و���ص��ع��ادة عبد اهلل 
بال�صارقة،  االإ���ص��ت�����ص��اري  امل��ج��ل�����س 
ويا�صر عمر الدوخي مدير الدورة، 
ال���ع���زي���ز احل����م����ادي مدير  وع���ب���د 

ال�صارقة  ن���ادي  يف  ال��ت��دري��ب  اإدارة 
النف�س  ع����ن  ال����دف����اع  ل���ري���ا����ص���ات 
وح�صور  املنظمة  اللجنة  واأع�صاء 

جماهري.
من  العًبا   18 الفائزين  ع��دد  بلغ 
على  تناف�صوا  والنا�صئني  ال�صباب 
ف��ئ��ات احل�����زام االأخ�����ص��ر واحل����زام 
االأ�صود واحلزام االأحمر من جملة 
املناف�صة من  �صاركوا يف  74 العًبا 
نادي  االأندية، حيث حقق  خمتلف 
ال�����ص��ارق��ة ل��ري��ا���ص��ات ال���دف���اع عن 
متنوعة،  م��ي��دال��ي��ات  �صتة  النف�س 
ف���ي���م���ا ح�������ص���د ن��������ادي ال�������ص���ارق���ة 
ال���ري���ا����ص���ي ن��ف�����س ال����ع����دد ون�����ادي 
 ، مليحة ثالثة ميداليات متنوعة 

وجاءت التفا�صيل كالتايل : 
االأخ�صر  للحزام  النا�صئني  فئة    -
الريا�صي  ال�صارقة  ثالثي  ح�صل 
األ��وج��ب��ي��ك ع��م��ر و���ص��ع��ي��د عبداهلل 
وحممد جا�صم على املراكز الثالث 
االأوىل، ويف فئة احلزام االأحمر فاز 
متيم حممد "ال�صارقة الريا�صي" 

باملركز االأول ومهند عمر من نف�س 
حممود  اأ�صامة  وح��ل  ثانًيا  النادي 
عن  ال��دف��اع  لريا�صات  "ال�صارقة 
احلزام  فئة  اأم��ا يف  النف�س" ثالًثا، 
ليونارد"روتانا  ح��ل  فقد  االأ���ص��ود 
وتاله  االأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  العني" 

الدفاع  لريا�صات  ال�صارقة  ثنائي 
عن النف�س وهما طه ن�صان واأحمد 
الثاين  امل���رك���زي���ن  ع���ل���ى  حم���م���ود 

والثالث تواليا. 
-  يف فئة ال�صباب للحزام االأخ�صر 
"ال�صارقة  ي���و����ص���ف  ق���ا����ص���م  ف������از 

النف�س"  ع���ن  ال���دف���اع  ل��ري��ا���ص��ات 
حممد  وت��������اله  االأول  ب����امل����رك����ز 
واإبراهيم  ثانيا  "مليحة"  م��وؤم��ن 
احل����زام  ف��ئ��ة  ويف  اأحمد"ثالثا"، 
ب����ن نبيل  ي���ا����ص���ني  ف�����از  االأح�����م�����ر 
اأمين  نبيل  واأعقبه  االأول  باملركز 

عن  ال��دف��اع  ل��ري��ا���ص��ات  "ال�صارقة 
النف�س" ثانيا وفوؤاد عمر"ال�صارقة 
الفئة  الريا�صي" ثالثا،  ويف نف�س 
نادي  ثنائي  االأ�صود ح�صل  للحزام 
وحممود  ���ص��دي��د  ع��ب��داهلل  مليحة 
ح�صام على املركزين االأول والثاين 

"ال�صارقة  ول��ي��د  ن��ي��ج��اد  وح�����ص��ل 
لريا�صات الدفاع عن النف�س" على 

املركز الثالث 
ج���اءت  اجل�����ري  م��ن��اف�����ص��ات  - ويف 

النتائج على النحو التايل :
للرجال  ج��ري  كلم   8 �صباق  يف   -

ح�صل اأنور القوز على املركز االأول 
ثانيا  البوعزيزي  عبدالعلي  وح��ل 
وع��م��ر ال���وه���داين ث��ال��ث��ا، ويف فئة 
ل��ط��ي��ف��ة �صالوي  ف����ازت  ال�����ص��ي��دات 
ال�صاروخ  ولطيفة  االأول  ب��امل��رك��ز 
�صتالني  ل��ي��دي��ا  و  ال���ث���اين  ب��امل��رك��ز 

باملركز الثالث.
- يف مناف�صات 4 كلم جري للرجال 
ف��از ع��ب��داهلل اأح��م��د ب��امل��رك��ز االأول 
واأعقبه جمال الدين عبدالرحمن 
ذات  ثالثا، ويف  اأمني  ثانيا ومكتوم 
الفئة لل�صيدات ح�صلت علياء اأمر 
االأول وحلت فرونيكا  املركز  على 
في�صوفا على املركز الثاين ور�صوى 

املن�صوري على املركز الثالث 
علي  ف�����از  ك���ل���م   2 ����ص���ب���اق  ويف    -
ال�صعدي باملركز االأول وتاله دييغو 
الرواحي  وم����ازن  ث��ان��ي��ا  مارتينيز 
ف��ازت هيام  البنات  فئة  ثالثا،  ويف 
وتلتها  االأول  ب���امل���رك���ز  ال�����ص��ف��ار 
و  الثاين  املركز  اأوزم��ي يف  �صومينا 

موؤمنة عبداهلل يف املركز الثالث.

بامل�صتوى الذي يقدمه النجم نيمار و�صالبة املنتخب احلايل حتت قيادة املدرب تيتي، ي�صعر الظهر ال�صابق االأ�صطوري كافو باأن 
الفر�صة قائمة اأمام الربازيل لك�صر االحتكار االأوروبي والفوز بكاأ�س العامل.

وراأى ابن ال�52 عاماً لوكالة فران�س بر�س قبل اأيام معدودة على م�صاركة بالده يف مونديال قطر املقرر بني 20 ال�صهر احلايل 
و18 كانون االأول-دي�صمرب، اأن الوقت مالئم كي ترفع الربازيل الكاأ�س املرموقة للمرة االأوىل منذ عام 2002 حني كان قائداً 
للمنتخب، وال�صاد�صة يف تاريخها، حمذراً يف نف�س الوقت من اخلطر الذي ت�صكله اجلارة اللدودة االأرجنتني مع جنمها ليونيل 

مي�صي. �صوؤال: مل تفز الربازيل بكاأ�س العامل منذ عقدين من الزمن. هل ميكن اأن يتغر الو�صع يف مونديال قطر؟
جواب: "كاأ�س العامل يف قطر �صت�صكل فر�صة ممتازة من اأجل ك�صر االحتكار االأوروب��ي. اإنه الوقت املثايل 
للربازيل لفك اللعنة والفوز باللقب. منتخبا االأرجنتني و"�صيلي�صاو" هما املر�صحان االأوفر حظاً. فمن 
ناحية، خا�صت الربازيل مو�صماً جيداً جداً مع عرو�س رائعة، ومن ناحية اأخرى متتلك االأرجنتني 

اأي�صاً فريقاً جيداً جداً. يتمتع هذان البلدان باإمكانيات كبرة للفوز بالعامل كاأ�س".
�س: ما الذي يعجبك يف فريق تيتي؟

قلب  باإمكانهم  الذين  الالعبني  من  ج��داً  قوية  اليوم جمموعة  ككل. منلك  "الفريق  ج: 
املباراة يف اأي وقت. الوحدة هي نقطة قوتهم، فهم يعلمون اأنهم ال يعتمدون على العب 

واحد فقط للفوز بكاأ�س العامل، وهذا �صي�صاعدهم".
�س: هل امل�صتوى اجليد الذي يقدمه نيمار يزيد فر�س الفوز باللقب ال�صاد�س؟

الأنه  العامل  بكاأ�س  للفوز  ج��داً  جيدة  فر�صة  لدينا  جيد،  م�صتوى  يف  نيمار  بوجود  ج: 
حقاً العب قادر على اإحداث فارق على اأر�س امللعب. نعّلق اآمالنا على موهبته لكنه ال 
يلعب مبفرده. من خالل اللعب ب�صكل جيد وبحما�س، اأنا متاأكد من اأنه �صيوؤثر على 

الالعبني االآخرين و�صيجعلهم ي�صعرون باأهميتهم ما �صي�صاعدهم على الفوز".
الالعبون  هل  النجوم.  من  لعدد  بالن�صبة  ع��امل  كاأ�س  نهائيات  اآخ��ر  �صت�صكل  قطر  ���س: 

ال�صباب، مثل فيني�صيو�س جونيور اأو كيليان مبابي، يف م�صتوى الالعبني الذين �صيعتزلون؟
ج: "من املحزن اأن نرى هوؤالء الالعبني الكبار يعتزلون، لكن هذا هو قانون الطبيعة يف كرة القدم. 
عليك اأن تعرف متى تتوقف. حتى لو كانوا جيدين جداً، ففي الوقت احلايل هم لي�صوا يف م�صتوى هوؤالء 

االأبطال العظماء مثل نيمار، مي�صي، ليفاندوف�صكي اأو كري�صتيانو )رونالدو( الذين هم االأف�صل يف العامل".
�س: ما هي املنتخبات التي ميكن اأن ت�صجل مفاجاأة؟

ج: "بلجيكا، الدمنارك، الربتغال و�صربيا التي ميكن لها اأن تخلق �صيئاً لي�س يف احل�صبان. �صربيا )التي تلعب يف 
العامل.  املوؤهلة لكاأ�س  الت�صفيات  تاأهلت يف �صدارة جمموعتها. لقد لعبوا ب�صكل جيد جداً يف  جمموعة الربازيل( 
لديهم فريق قوي وال يهابوا لعب كرة القدم �صد اأي خ�صم. فرن�صا اأي�صاً �صتكون قوية جداً، كما كانت يف كاأ�س العامل 
الفرق  اأحد  �صيكونون  الثاين توالياً.  اللقب  اأجل  العامل و�صيقاتلون من  اأبطال  االأخ��رة. �صي�صلون )اىل قطر( وهم 

الكبرة التي يجب تخطيها )من اأجل الفوز باللقب(".
�س: ما هي الذكريات التي حتتفظ بها مع "�صيلي�صاو" من عام 2002؟

: "بالن�صبة يل، كان اأف�صل فريق برازيلي يف االأعوام االأخرة. فريق فائز: �صبع مباريات، �صبعة انت�صارات، اأف�صل هجوم، 
الكاأ�س  اأملانيا، فاإنها ذكرى �صتبقى حمفورة طوال حياتنا، كما حال رفعي  اأن تتوج بطاًل للعامل على ح�صاب  اأف�صل دفاع. 
كقائد اأي�صاً. اإنه الأمر رائع اأن حتمل الكاأ�س يف يدك. هذا ال�صعور باالإجناز، اأن تكون بطاًل للعامل. لو كان االأمر ممكناً، الأردت 

اأن اأكون بطاًل للعامل كل يوم، اإنه �صعور رائع".
�س: كثر من النا�س ي�صككون يف كرة القدم التي لعبتها الربازيل خالل تتويجها بطلة لعام 1994 يف الواليات املتحدة. كيف 

جتيب عليهم؟
ج: "كيف با�صتطاعتكم انتقاد بطل العامل؟ لي�س كل �صخ�س حمظوظاً مبا فيه الكفاية لتحقيق الفوز يف نهائي كاأ�س العامل. الربازيل 

الطريقة". عن  النظر  بغ�س  الرابع(  لقبها  )كان  بطلة خم�س مرات بف�صل اللقب الذي فازت به عام 1994 
�س: لقد فزت بكاأ�س العامل مرتني وخ�صرت النهائي يف فرن�صا عام 1998. هل هذه الهزمية تثقل كاهلك؟

ج: "نتعلم الكثر يف هذا النوع من الهزائم. اأنا ال اأحتفظ بذكرى و�صولنا اىل النهائي )واخل�صارة( بل على العك�س: اأنا اأحتفظ 
بذكرى اأننا و�صفاء اأبطال العامل. و�صلنا اىل نهائي بطولة باأهمية كاأ�س العامل. هذا ما يجب اأن ناأخذه يف االعتبار".

�س: و�صلت الربازيل اىل كاأ�س العامل 2002 وال�صكوك يف ذهنها. وت�صل اىل قطر هذا العام وهي املر�صحة االأوفر حظاً. ما هو 
الو�صع االأمثل بني االإثنني؟

ج: "من اجليد دائماً اأن ت�صل كمر�صح. هذا مينحك دفعاً كبراً. النا�س يحرتمونك، يقّيمون عملك ويعلمون اأن اأي حلظة 
�صعف من قبلهم �صتت�صبب بخ�صارتهم املباراة".

�س: ما هو تف�صرك لعدم فوز الربازيل باللقب الأعوام طويلة؟
�صيئاً من  املنتخب  امل�صجعني ويخ�صر  ال�صيء على  يوؤثر بع�س  20 عاماً  باللقب منذ  تفز  مل  الربازيل  اأن  "واقع 

امل�صداقية. لكني اأعتقد اأن الربازيل عائدة هذا العام".

•• �أبو ظبي -و�م:

كاأ�س  بطولة  فعاليات  النطالقة  ال��ت��ن��ازيل  العد  ب��دء  م��ع 
البطولة  منتخبات  اأعلنت  ال��ق��دم،  ل��ك��رة   2022 ال��ع��امل 

قوائمها النهائية ا�صتعدادا ل�صربة البداية. 
وكان االحتاد الدويل للعبة )فيفا( اأقر زيادة عدد الالعبني 
يف القائمة النهائية لكل منتخب بالبطولة اإىل 26 العبا 
بعد الظروف التي عا�صها العامل على مدار االأعوام املا�صية 

ب�صبب جائحة كورونا. 
اأن ي�صل اإجمايل عدد الالعبني بقوائم  وبهذا، من املقرر 

فرق البطولة ال�32 اإىل 832 العبا. 
الإح�صائيات  العاملي  ماركت"  "تران�صفر  م��وق��ع  وك�صف 
واأرقام الالعبني والالعبات اأن القيمة ال�صوقية االإجمالية 
ملنتخبات املونديال يف الن�صخة املقبلة تبلغ 12.46 مليار 
اأعلى  قائمة  يف  االأوىل  ال�3  املنتخبات  اأن  وامل��ث��ر  ي���ورو.  
على  ت�صتحوذ  ال�صوقية  القيمة  حيث  من  املونديال  ف��رق 
الفريق  كونه  وبرغم  االإجمالية.   القيمة  ه��ذه  رب��ع  نحو 
باللقب من وجهة نظر عدد كبر  للفوز  االأك��رث تر�صيحا 
املنتخب  ي���اأت  مل  ال��ري��ا���ص��ي��ة،  والتحليالت  ال��ت��ق��اري��ر  م��ن 
الثاين  املركز  يف  حل  واإمن��ا  القائمة  �صدارة  يف  الربازيلي 

بقيمة �صوقية بلغت 1.14 مليار يورو. 
 5 امل��ون��دي��ال  بلقب  الفائز   ، ال��ربازي��ل��ي  املنتخب  ويت�صدر 
ملنتخبات  العاملي  الت�صنيف   ، قيا�صي(  )رق��م  �صابقة  م��رات 
)ف��ي��ف��ا( كما يقوده  ال���دويل  ع��ن االحت���اد  ال�����ص��ادر  اللعبة 
تاريخ  يف  االأع��ل��ى  االنتقال  �صفقة  �صاحب  نيمار  الالعب 
اأبرز  م��ن  العديد  ي�صم  كما  االآن  حتى  ال��ق��دم  ك��رة  العبي 

جنوم اللعبة يف العامل. 
ولكن �صدارة قائمة "تران�صفر ماركت" الأعلى املنتخبات 
املنتخب  ك��ان��ت م��ن ن�صيب  ال�����ص��وق��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  م��ن ح��ي��ث 
الفيفا،  ت�صنيف  يف  عامليا  اخلام�س  امل�صنف  االإجن��ل��ي��زي، 
وامل��ت��وج بلقب ك��اأ���س ال��ع��امل م��رة واح���دة فقط م��ن قبل يف 
املر�صحني  اأح��د  االإجن��ل��ي��زي،  املنتخب  واعتلى    .  1966
املركز  و�صاحب   ،2022 مونديال  لقب  على  للمناف�صة 
قيمة  االأعلى  قائمة  برو�صيا،   2018 مونديال  يف  الرابع 

�صوقية بقيمة بلغت 1.26 مليار يورو. 
وكان املنتخب الفرن�صي، املتوج بلقب مونديال 2018 يف 
 2022 ن�صخة  يف  لقبه  عن  للدفاع  بقوة  واملر�صح  رو�صيا، 
املليار يورو حيث  هو ثالث املنتخبات التي جتاوزت حاجز 
حل يف املركز الثالث بالقائمة بقيمة �صوقية بلغت 1.08 
الالعب �صاحب  باأنه ي�صم بني �صفوفه  مليار يورو علما 
القيمة ال�صوقية االأعلى بني جميع الالعبني امل�صاركني يف 
مونديال 2022 .  ويت�صدر كيليان مبابي مهاجم باري�س 
الالعبني  اأك��رث  قائمة  الفرن�صي  واملنتخب  جرمان  �صان 
حيث  ال�صوقية  القيمة  ح��ي��ث  م��ن   2022 م��ون��دي��ال  يف 
تبلغ قيمته 160 مليون يورو.  وتاأتي املراكز التالية من 
الرابع اإىل العا�صر على الرتتيب يف قائمة اأعلى منتخبات 
املونديال من حيث القيمة ال�صوقية من ن�صيب الربتغال 
يورو(  م��ل��ي��ون   902( واإ���ص��ب��ان��ي��ا  ي����ورو(  م��ل��ي��ون   937(
 633.2( واالأرج��ن��ت��ني  ي���ورو(  مليون   885.5( واأمل��ان��ي��ا 
مليون يورو( وهولندا )587.25 مليون يورو( وبلجيكا 
مليون   449.7( واأوروج�����واي  ي���ورو(  مليون   563.2(

يورو( . 

كافو: الربازيل اأمام »فر�صة كبرية« 
لك�صر الحتكار الأوروبي 

بافلوف بطل لأوىل بطولت حل م�صائل ال�صطرجن يف الفجرية 

•• �لفجرية-و�م:

اأح���رز ال��الع��ب ال��رو���ص��ي دان��ي��ال ب��اف��ل��وف، امل��رك��ز االأول يف 
البطولة املفتوحة حلل م�صائل ال�صطرجن، اإحدى البطوالت 
التي ي�صت�صيفها نادي الفجرة لل�صطرجن والثقافة، �صمن 
واأقيمت  ال�صطرجن،  م�صائل  حلل  العامل  بطولة  برنامج 
مناف�صاتها برعاية �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد 

ال�صرقي ويل عهد الفجرة يف فندق نوفوتيل الفجرة. 
وحل يف املركز الثاين الالعب البلجيكي فان بر�س ايدي، 
وجاء ثالثا الالعب االإ�صرائيلي كوماي عوفر، وحل رابعا 
�صيديروبولو�س  ال��ي��ون��اين  ث��م  ب��وب��وف،  اليك�صي  ال��رو���ص��ي 
املراكز  يف  وب��ي��وت��ر  ك��ا���ص��رب  ال��ب��ول��ن��دي��ان  يليهم  خ��ام�����ص��ا، 
العبا   94 البطولة  مناف�صات  يف  �صارك  االأوىل.   ال�صبعة 
مت اإدراج اأ�صمائهم ب�صكل ر�صمي، بينما اختتمت اأم�س دورة 
حكام حل وتاأليف م�صائل ال�صطرجن والتي �صارك بها 30 
ال�صيخ  التقى  املناف�صات  اإقامة  مع  وتزامنا    . دوليا  حكما 
عبداهلل بن حمد بن �صيف ال�صرقي رئي�س احتاد االمارات 
املنظمة للبطولة  اللجنة  البدنية  واللياقة  االأج�صام  لبناء 
تفا�صيل  اإىل  وا�صتمع  ال���دويل،  االحت���اد  واأع�����ص��اء  ورئي�س 
والتنظيمية  الفنية  باجلاهزية  ..م�صيدا  البطولة  اإقامة 
التي تعك�س اجلهود التي تبذلها االم��ارات عند ا�صت�صافة 
االأح����داث وال��ربام��ج ال��ع��امل��ي��ة، ومت��ن��ى امل��زي��د م��ن النجاح 

للبطولة. 
م���ن ج��ه��ت��ه و���ص��ف ال��ي��ون��اين ه����اري ف��وج��ي��اك��ي�����س رئي�س 
ا�صت�صافة  ال�����ص��ط��رجن،  م�����ص��ائ��ل  حل���ل  ال������دويل  االحت������اد 
االإمارات لبطولة العامل حلل م�صائل ال�صطرجن، واجتماع 
الكونغر�س العاملي باال�صافة املهمة جلدول اأعمال االحتاد 
انطالقا من اجلاهزية يف جميع اجلوانب، مقدما ال�صكر 
حل��ك��وم��ة ال��ف��ج��رة ول�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن ح��م��د بن 

حممد ال�صرقي ويل عهد الفجرة. 
�صت�صاهم ب�صكل كبر يف دعم  ا�صت�صافة الفجرة  اأن  واأكد 
الفجرة  اأن  اإىل  م�صرا  ال�صطرجن،  م�صائل  ح��ل  ريا�صة 
تنظم  التي  االأو���ص��ط  ال�صرق  يف  اللعبة  عا�صمة  اأ�صبحت 
وتدعم هذه الريا�صة ملا تتمتع به من بنية حتتية مميزة . 
وقال : الفجرة مدينة جميلة تطل على البحر تت�صمن 
معامل طبيعية خالبة، ف�صال عن اإقامة البطولة واجتماع 
الكونغر�س العاملي يف فندق نوفوتيل الفجرة املميز؛ لدينا 
االجتماعات  م��ن  وع��دد  حتكيم  ودورة  ب��ط��والت  �صت  االآن 
الهامة من بينها اجتماع الكونغر�س والذي �صنتخذ خالله 
برئا�صة  املنظمة  اللجنة  اأن  اإىل  م�صرا  مهمة،  ق����رارات 
تتمتع  الزعابي  حممد  ونائبه  بركت  ال  عبداهلل  الدكتور 
لكي  العدة  ويعدون  ال�صيوف  ي�صتقبلون  وهم  بفكر مميز 
ننظم موندياال ا�صتثنائيا حيث نتطلع اإىل اأن يكون االأبرز 

قيا�صا باملوندياالت ال�صابقة. 

املونديال  ملنتخبات  ال�صوقية  القيمة  يورو  مليار   12.46

تتويج الفائزين يف م�صابقات التايكواندو واألعاب القوى بدورة كلباء ال�صاطئية 



بعد 17 عامًا... تكت�صف اأن ابنها ما زال حيًا
يف حادثة هّزت املجتمع ال�صيني، اكت�صفت اأم اأن ابنها ما زال على 
باأن طفلها  املدة  اأن�صباوؤها طيلة هذه  اأوهمهما  قيد احلياة بعدما 
ولد ميتاً، لكن الق�صة ف�صحت حني �صاعدها "اإح�صا�س االأمومة" 
اكت�صاف احلقيقة ورفعت دعوى عليهم للمطالبة بحقها يف  على 
الق�صية  هذه  دخلت  "مرور"،  �صحيفة  وبح�صب  ابنها.  ح�صانة 
اأروقة املحاكم حني اأقدم اأن�صباوؤها الذين �صرقوا طفلها على رفع 
دعوى �صّدها يطالبونها بدفع كل مبلغ اأنفقوه عليه خالل فرتة 
تبنيهم له، وهو ما اأثار موجة غ�صب وا�صعة على و�صائل التوا�صل 

االجتماعي يف ال�صني.
االأُّم ال�صينية زانغ كاهونغ ت�صّكك يف حقيقة  التفا�صيل كانت  ويف 
رواية اأن�صبائها عن موت مولودها، فاأجرت اختبار dna )احلم�س 
النووي( الأحد اأن�صبائها وهناك اكت�صفت احلقيقة ال�صادمة واأيقنت 
اأنه بالفعل ابنها وقد اأ�صبح مراهقاً جامعياً، االأمر الذي دفعها اإىل 

التوّجه للق�صاء وال�صعي للمطالبة بح�صانة جنلها.
للمطالبة  االأم  على  ُم�صادة  ق�صية  رفعا  بالتبني  الوالدين  لكّن 
ت�صانغ  فرف�صت  ال�صبي،  تربية  يف  اأنفقاها  التي  االأم���وال  ب�صداد 
ب�صكل قانوين،  ابنها ومل يتبنيانه  اأّنهما �صرقا  اأ�صا�س  الدفع على 

اآملة اأْن يلقى "ل�صو�س االأطفال" اأ�صد العقوبة.

هبوط ا�صطراري لتحر�ض راكب مب�صيفة طريان
بريطانياً  رج��اًل  اأن  عامون  وم��دع��ون  الفرن�صية  ال�صرطة  اأعلنت 
على  اجلن�صي  االع��ت��داء  بتهمة  املقبل  ال�صهر  فرن�صا  يف  �صيحاكم 
م�صيفة طران اأثناء رحلة كانت متجهة من اإنكلرتا اإىل اإ�صبانيا 
رونو  االإقليمي  املدعي  وق��ال  ا�صطرارياً.  الهبوط  اإىل  وا�صُطرت 
غودول اإن الرجل البالغ 66 عاماً اعرتف باأنه نفذ هذا االعتداء 
اجلن�صي خالل رحلة من مدينة ليدز االإنكليزية اإىل األيكانتي يف 
بغرب  نانت  يف مدينة  ا�صطرارياً  الهبوط  على  اأجرب  ما  اإ�صبانيا، 
فرن�صا �صباح ال�صبت. واأمر قبطان الطائرة بالهبوط ا�صطراريا، 
بينما قدمت امل�صيفة �صكوى ومت توقيف الرجل، بح�صب ما اأفادت 

قوات احلدود الفرن�صية يف بيان لوكالة فران�س بر�س.
وقال ممثلو االدعاء يف نانت يف بيان اإن املعتدي، وهو رجل متقاعد، 
اأُطلق �صراحه ويخ�صع حاليا للرقابة الق�صائية، على اأن ميثل اأمام 

املحكمة للخ�صوع ملحاكمة يف 13 كانون االأول-دي�صمرب.

اأطول اأنف يف العامل.. رقم قيا�صي
اأوائل  يف  العامل  يف  اأن��ف  اأط��ول  بامتالكه  ويدر�س  توما�س  ا�صتهر 
رقمه  ك�صر  يف  اأح��د  ينجح  مل  ال�صنني،  مئات  وبعد  ال�18،  ال��ق��رن 
اأن  القارئ  يظن  قد  "يونالد" االأمريكي،  ملوقع  ووفًقا  القيا�صي. 
اأنف توما�س هي اأنف اعتيادية فقط اأكرب حجم قلياًل ممن نراهم 
يف حياتنا العادية، لكن هذا االعتقاد خطاأ. وذكر املوقع، اأنه ل�صوء 
احلظ، مل تكن الكامرات موجودة اللتقاط �صور الأنف ويدر�س 
بكل جمدها، ولكن ُيقال اإنها كانت كبرة جًدا لدرجة اأنه عر�صها 
عا�س  اجل��م��ي��ع.  ل��راه��ا  االإجن��ل��ي��زي��ة  يورك�صاير  اأن��ح��اء  جميع  يف 
اأو  بو�صة،   7.5 اأنفه  حجم  وبلغ  ع�صر،  الثامن  القرن  يف  ويدر�س 
ا على رقم  اأي�صً الدقة. ح�صل ويدر�س  �صم تقريًبا، على وجه   19
قيا�صي عاملي يف مو�صوعة جيني�س بعد وفاته عن اأطول اأنف، واأعيد 
 Ripley's�اإحياء ذكرى االأنف الهائل موؤخًرا يف ر�صم كاريكاتوري ل
الكثر  ُيعرف  ال  اأن��ه  من  الرغم  وعلى   .Believe It Or Not
كممثل  عمل  اأن��ه  ُيزعم  اأن��ه  اإال  لويدر�س،  ال�صخ�صية  احلياة  عن 
اأوائ��ل اخلم�صينيات من  يف عرو�س �صرك خمتلفة قبل وفاته يف 

عمره، وكان يعر�س اأنفه الغريب كم�صدر دخل له.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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طفل تخطى اأين�صتاين وهوكينغ يف اختبار الذكاء
يو�صف �صاه... فتى بريطاين متمّيز فهو ال ي�صّيع دقيقة من حياته باللعب ك�صائر االأطفال من جيله، فحتى اأوقات 

فراغه مي�صيها بحل مكعبات الروبيك واألغاز ال�صودوكو.
مدى  ملعرفة  حرفياً  نف�صه  يخترب  اأن  ق��رر  املتوا�صل  ت�صجيعهم  على  وبناء  بالعبقري،  املدر�صة  يف  زم��الوؤه  يلقبه 
عبقريته من خالل خ�صوعه الختبار الوكالة العاملية للذكاء "من�صا" التي تعترب من اأقدم واأ�صهر اجلمعيات التي 

ت�صم االأفراد العباقرة حول العامل.
وهنا كانت املفاجاأة الكبرة بالن�صبة له، اإذ حاز على درجة ذكاء �صجلت 162، وهو ما ُيعرف باملعدل االأق�صى للذكاء 

ملن هم دون الثامنة ع�صرة من العمر، اإ�صافة اإىل اأّنها الن�صبة االأعلى بني الب�صر جميعاً.
الفيزيائي  العامل  بذلك على  االختبار، متفّوقاً  درجة ممكنة يف هذا  اأعلى  الربيطاين  الفتى  وتعترب عالمة هذا 

األربت اأين�صتاين والفيزيائي ال�صهر �صتيفن هوكينغ.
ووفقاً ل�صحيفة "مرور" االأمريكية، فاإّن هوكينغ �صّجل 160 درجة، كما ُيعتقد باأّن اآين�صتاين بلغ نف�س الدرجة ما 

يعني اأن يو�صف قد جتاوز العلماء الفيزيائيني.
لهذا  الغا�صعني  العادة  يف  يح�صل  بحيث  نقطة،   160 االختبارات  اإمت��ام  بعد  ت�صجيله  ممكن  معدل  اأق�صى  ويبلغ 

االختبار على درجات ترتاوح بني 85 و155 نقطة وهو ُيعترب متو�صط معدل الذكاء.
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كلب مي�صي على قدمني وقطة تتزلج
حكى اأ�صحاب احليوانات االأليفة عن ت�صرفات غر تقليدية حليواناتهم، 
�صحيفة  واأف��ردت  م�صاهر.  منهم  و�صنعت  باأكمله،  العامل  اهتمام  جذبت 
"اجلارديان" الربيطانية، تقريًرا، ي�صتعر�س مناذج من احليوانات االأليفة 
املاليني  باإعجاب  بها،  اخلا�صة  الفيديو  مقاطع  حتظى  التي  اال�صتثنائية 
ب�صبب متيزها.  كلب مي�صي مثل الب�صر: يحكي تيم، الذي يعمل متطوعا 
يف بلدة جبلية �صغرة "اأوراي" يف كولورادو، اأنه وجد الكلب دك�صرت عندما 
كان يبلغ من العمر عاًما تقريًبا، يف مار�س- اآذار 2016، بعد تعر�صه حلادث 
مروع. ووجد تيم، الكلب م�صاًبا بجروح خطرة يف �صاقيه االأماميتني، وبعد 
الذهاب للطبيب البيطري، كان من الوا�صح اأن حالة دك�صرت خطرة ومت 

اإجراء عدد من العمليات اجلراحية له، وظل يف فرتة نقاهة ملدة عام.
ا يتم تركيبه حول بطنه،  وقال تيم: "مت جتهيز كر�صي متحرك له خ�صي�صً
اأرجل  ث��الث  التنقل على  يتمكن من  املقدمة، حتى  وج��ود عجالت يف  مع 
بعد برت اإحدى رجليه االأماميتني، بينما كان ال يزال جرًوا". قطة جتيد 
التزلج: ديدجا هي قطة ا�صتثنائية، وال توجد قطة يف العامل تقرتب حتى 
مما ميكنها فعله من حيث املهارات، بح�صب ما اأكده مالكها روبرت دوليت. 
وقال روبرت اإنه تبناها وهي مل تكمل 3 �صهور، واالآن تبلغ 12 عاًما، ومتتلك 
رقًما قيا�صًيا يف مو�صوعة جيني�س، حيث جتيد التزلج على االألواح، والقفز 
على اليد، والقفز فوق �صريط، ومهارات اأخرى. واأ�صاف اأنه قام بتدريبها 
الكثر، ورغم بطء  تتعلم منهم  اأ�صدقاء وكانت  اأ�صبحوا  مع كالب، حتى 

عملية التدريب لكنها جنحت يف اجتياز كل املراحل ال�صعبة.

�صمكة ذهبية يف غرفة مظلمة.. ماذا يحدث
يربي العديد من االأ�صخا�س اأ�صماك الزينة يف منازلهم، لكن كثرون ي�صتكون 
من �صرعة موتها. وتعترب "ال�صمكة الذهبية" اأكرث االأ�صماك تربية يف املنازل، 

لكّن العديد من مربيها يجهلون خ�صائ�صها الفريدة.
املذهلة  االأل��وان  اإىل خمططات  لكنها تفتقر  الذهبية لونها ج��ذاب،  ال�صمكة 
االأك���رث وجوًدا  لكنها  االأخ����رى،  الغريبة  االأ���ص��م��اك  م��ن  العديد  امل��وج��ودة يف 
واالأ�صهل يف تربيتها كحيوان منزيل األيف. وفًقا ملو�صوعة "جيني�س" لالأرقام 
القيا�صية، اأكرب �صمكتني ذهبيتني يف العامل مملوكة لالأ�صرتايل بول �صافر، 
يبلغ طول كل واحدة من 13 اإىل 14 بو�صة وتزن حوايل رطلني. يف يوليو- 
متوز من عام 2021، مت اإطالق حتذير من ح�صاب والية ميني�صوتا االأمريكة 
الربك  يف  االأل��ي��ف��ة  الذهبية  �صمكتك  تطلق  "ال  ف��ي��ه:  ج��اء  "تويرت"،  على 
املياه  اأكرب مما تعتقد وت�صاهم يف رداءة جودة  والبحرات! فهي تنمو ب�صكل 
عن طريق جتريف الروا�صب ال�صفلية واقتالع النباتات". اأ�صافت "بي بي �صي 
نيوز" اأن هذه االأ�صماك الذهبية تتكاثر ب�صرعة ال ت�صدق وتعر�س الكائنات 

بيون�صيه تت�صدر 
مر�صحي »غرامي« 

الغناء  جن���وم  بيون�صيه  ت�����ص��درت 
جلوائز  امل���ر����ص���ح���ني  وامل���و����ص���ي���ق���ى 
ج���رام���ي ل��ت��دخ��ل يف م��واج��ه��ة مع 
اأدي��ل وه��اري �صتايلز واآخ��ري��ن من 
اأجل الفوز باجلائزة االأوىل الألبوم 

العام.
ت�صعة  على  البوب  جنمة  وح�صلت 
تر�صيحات الأرفع جائزة مو�صيقية. 
وبذلك ي�صل جمموع الرت�صيحات 
يف م�صرتها املهنية اإىل 88، لتعادل 
نيال  فنان  كاأكرث  زي  زوجها جاي 

للرت�صيحات يف تاريخ غرامي. 
)ريني�صان�س(  األبومها  و�صيتناف�س 
األبوم  مع  العام  األبوم  جائزة  على 
هاو�س(  )ه������اري  و   )30( اأدي������ل 
لهاري �صتايلز و )�صبي�صيال( لليزو 

واآخرين. 
كندريك  ال������راب  م��غ��ن��ي  وح�����ص��ل 
الم��������ار، ال������ذي �����ص����ارك اأي�������ص���ا يف 
)م�صرت  عن  العام  الألبوم  الرت�صح 
على  �صتيربز(،  بيغ  ذا  اآن��د  م���ورال 
تليه  اإج���م���اال،  تر�صيحات  ثمانية 
اأدي������ل وامل��غ��ن��ي��ة وك���ات���ب���ة االأغ�����اين 
تر�صيحات  ب�صبعة  كارليل  براندي 

لكل منهما. 
اإىل  العام  هذا  الرت�صيحات  وتعيد 
بيون�صيه  ب��ني  امل��ن��اف�����ص��ة  االأذه������ان 
فازت  ع��ن��دم��ا   ،2017 ع���ام  واأدي����ل 
العام.  باألبوم  الربيطانية  املغنية 
وقالت اأديل من على امل�صرح حينها 
اإنها تعتقد باأن اجلائزة كان يجب 
"ليومونيد"  األبوم  اإىل  تذهب  اأن 
جوائز  و���ص��ت�����ص��ل��م  ل��ب��ي��ون�����ص��ي��ه.  
اأجنلي�س  لو�س  غرامي يف حفل يف 

يوم اخلام�س من فرباير.

دونالد ترامب يهزم ابنة 
اأخيه يف دعوى مرياث

اأخيه  ابنة  على  ترامب  دونالد  فاز 
دع���وى ق�صائية  ت��رام��ب يف  م���اري 
اتهمت فيها ماري الرئي�س ال�صابق 
واأخته  واأخ�����اه  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات 
ب��خ��داع��ه��ا حل��رم��ان��ه��ا م��ن مراث 
قيمته عدة ماليني من الدوالرات. 
ق���ال  ق�������رار �����ص����در االث�����ن�����ني،  ويف 
القا�صي روبرت ريد قا�صي حمكمة 
والي����ة ن��ي��وي��ورك يف م��ان��ه��ات��ن اإن 
ماري ترامب تنازلت عن الدعوى 
التي رفعتها على اأقاربها يف ت�صوية 
على   2001 ع����ام  اإىل  ي��ع��ود  ن����زاع 
والد  االأب  ت��رام��ب  ف��ري��د  ع��ق��ارات 

دونالد ترامب.
واأتى قرار ريد يف اليوم نف�صه الذي 
م��ن��ح ف��ي��ه ق��ا���س احت�����ادي اآخ����ر يف 
دونالد  اإىل  اآخ��ر  انت�صارا  مانهاتن 
مايكل  دع����وى  رف�����س  اإذ  ت���رام���ب، 
ال�صابق  ت���رام���ب  حم��ام��ي  ك��وه��ني 
اإىل  اإعادته  التي رفعها عليه ب�صاأن 
ال�صجن يف انتقام مزعوم من كتابته 
�صادمة  معلومات  حتوي  مذكرات 
وف�������ص���ائ���ح. وت���ع���ود دع�����وى م���اري 
ترامب اإىل عام 1981 عندما تويف 
والدها فريد ترامب االبن، �صقيق 
الذي ترك  االأك��رب،  دونالد ترامب 
16 عاما  ك��ان عمرها  ال��ت��ي  مل���اري، 
ح��ي��ن��ئ��ذ، حم��ف��ظ��ة ع���ق���ارات م���درة 
لالأرباح. وادعت ماري ترامب، وهي 
النف�س  علم  يف  متخ�ص�صة  طبيبة 
عاما،   57 االآن  ال��ع��م��ر  م���ن  ت��ب��ل��غ 
ترامب  وروب��رت  دونالد  عميها  اأن 
وعمتها ماريان ترامب باري كانوا 
من املفرت�س اأن يحموا م�صاحلها 
ول��ك��ن��ه��م اب��ت��زوه��ا حل��رم��ان��ه��ا من 

ع�صرات ماليني الدوالرات.

نيوزيلندا حتقق يف اختفاء 
القطر�ض  لطيور  بي�صات   4

يف  التحقيق  النيوزيلندية  ال�صلطات  ب���داأت 
امللكي  القطر�س  لطائر  بي�صات   4 اختفاء 
بجزيرة  للطيور  م�صتعمرة  م��ن  ال�صمايل، 

اآيالند". "�صاوث 
واُكت�صف فقدان البي�صات عند اإجراء فح�س 
ت��ي��اروا هيد ق��رب دون��دي��ن، وفقا  روتيني يف 

الإدارة احلفاظ على البيئة.
واأعربت مديرة العمليات االإقليمية باالإدارة، 
اختفاء  م����ن  ده�����ص��ت��ه��ا  ع����ن  واال���������س،  اآين 
البي�صات، مو�صحة اأن امل�صتعمرة تتم اإدارتها 

ومراقبتها منذ �صنوات.
من  التهامها  ا�صتحالة  اإىل  واال����س  ولفتت 
قبل حيوانات مفرت�صة، ملمحة اإىل اأن اأحد 
االأربع،  البي�صات  اأخ��ذ  يكون  قد  االأ�صخا�س 
كامرات  اال�صتعانة حاليا  يتم  اأنه  واأ�صافت 

املراقبة للوقوف على حقيقة ما حدث.

عري�ض ي�صل حلفل زفافه بالتابوت
انت�صار  بعد  قا�صية،  الن��ت��ق��ادات  اأم��ري��ك��ي  عري�س  �س  تعرَّ
ي�صل  وه���و  خ��الل��ه  يظهر  "تيك توك"،  ع��رب  ل��ه  ف��ي��دي��و 
�صحيفة  ووفق  اعتيادية".  "غر  بطريقة  زفافه  مرا�صم 
العري�س  اأ�صدقاء  اأح��د  ف��اإن  الربيطانية  �صتار"  "ديلي 
اإىل  العري�س  و���ص��ول  حلظة  فيه  اأظ��ه��ر  ف��ي��دي��و،  التقط 
اأ�صود.  بتابوت  املا�صي،  االأ�صبوع  اأقيم  ال��ذي  زفافه  حفل 
هذه  "هل  ال�صور  على  تعليقه  يف  العري�س  �صديق  وق��ال 
جنازة؟ ال، اإنها الطريقة التي قرر بها �صديقي الدخول 
بها اإىل حفل زفافه".  واأظهر مقطع الفيديو الذي انت�صر 
دقيقة، م�صاهد من حفل   59 "تيك توك"، ومدته  على 
�صيارة  ت�صل  الطلق، حيث  الهواء  اأقيم يف  الذي  الزفاف، 
نقل املوتى، لي�صارع اأ�صدقاء العري�س لفتح بابها اخللفي، 
اخللفية.   مو�صيقى يف  اأن��غ��ام  على  اأ���ص��ود،  ت��اب��وت  واإن����زال 
املَْم�صى،  التابوت وي�صرون على طول  االأ�صدقاء  ويحمل 
داخل  م��ن  العري�س  فيخرج  ال��ع��رو���س،  اإىل  ي�صلوا  حتى 
تبدو  الفيديو،  وخ��الل  ال���زواج.   ن��ذور  لتقدمي  التابوت، 
ال�صدمة وا�صحة على مالمح عدد من املدعوين، الذين 
ا�صتغربوا طريقة العري�س يف الو�صول اإىل زفافه. وحقق 
مليون   6.8 "تيك توك" اأك��رث من  الفيديو عرب موقع 
م�صاهدة، واالآالف من التعليقات التي انتقدت ت�صرفاته.

�صرطية ت�صطر لتوليد �صيدة 
�صهدت مدينة ميداينا بوالية اأوهايو يف الواليات املتحدة 
ل�صيدة  والدة  عملية  �صرطية  �صابطة  تنفيذ  االأمريكية، 

ات�صلت بالطوارئ الإنقاذها.
اأن��ه��ا كانت  ب��روك�����س،  ل��وري��ن  ال�����ص��رط��ة  وت��ق��ول �صابطة 
ت�صتجيب ملكاملة اعتيادية، مو�صحة اأن االأمر غر متوقع 
للغاية، واعتقدت اأنها �صتكون جمرد مكاملة طبية تذهب 

اإليها فقط، لكنها وجدت نف�صها تقوم بعملية الوالدة.
حتاول  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  اإن"،  اإن  ل�"�صي  ال�صابطة  وت�صيف 
التاأكد من اأن الطفل واالأم ب�صحة جيدة، م�صرة اإىل اأنها 
م  وكَرّ العمر.  واح��دة يف  م��رة  رائعة حت��دث  كانت جتربة 
جمل�س مدينة ميداينا، ال�صابطة لورين بروك�س، لعملها 

البطويل، بعد اإنهاء عملية الوالدة للطفلة اأ�صتيال.

فطر الكماأة ب� 190 األف دولر
األبا  األ��ب��ا واي��ت ت��روف��ل ال���دويل يف مدينة  اأع��ل��ن معر�س 
علني  م���زاد  يف  بيعه  ع��ن  اإي��ط��ال��ي��ا،  يف  بييمونتي  باإقليم 
ينظمه �صنوياً، جمموعة من فطر الكماأة البي�صاء، تزن 

950 غراًما، ب�صعر 190 األف دوالر.
وايت  "األبا  فاإن معر�س  "ياهو" االإخباري،  ووفق موقع 
اأقيم يف  امل��زاد م�صاء االأح��د املا�صي، حيث  تروفل" افتتح 
وقت واحد يف كل من مدينة هونغ كونغ ال�صينية، و�صيول 
فيينا،  النم�صاوية  والعا�صمة  اجلنوبية،  كوريا  عا�صمة 

ا يف �صنغافورة. والدوحة عا�صمة قطر، واأي�صً
البي�صاء  ال��ك��م��اأة  جم��م��وع��ة  ب���اأن  "ياهو"،  م��وق��ع  واأف����اد 
اأعمال من مدينة هونغ كونغ  امل��زاد، على رجل  ر�صت يف 

ال�صينية.
املا�صي،  ال��ع��ام  ب��اع  تروفل"،  واي���ت  "األبا  معر�س  وك���ان 
غراًما،   830 ت��زن  البي�صاء،  الكماأة  فطر  من  جمموعة 

ب�صعر بلغ قرابة 107.163 دوالر اأمريكي.

البطاريق النيوزيلندية تتخل�ض من ن�صف ن�صلها
بعدما   ،1497 يف  م��رة  الأول  ال��ب��ط��اري��ق  اكت�صفت 
ر�صدها طاقم �صفينة امل�صتك�صف الربتغايل فا�صكو 
بجنوب  االآن  ي��ع��رف  م��ا  ���ص��واح��ل  قبالة  ج��ام��ا،  دي 
طيور  "هناك  الطاقم:  اأف���راد  اأح��د  كتب  اأفريقيا. 
وتنهق  ال��ط��ران،  ت�صتطيع  ال  لكنها  البط،  بحجم 

 .Penguins-World�مثل احلمر"، وفًقا ل
500 ع���ام ت��ق��ري��ًب��ا م��ن��ذ درا���ص��ة �صلوك  يف غ�����ص��ون 

البطاريق، تعلمنا الكثر عنها.
على وجه اخل�صو�س، تعد طقو�س التزاوج واالأبوة 
واالأمومة، التي يلعب خاللها الذكر دوًرا يف رعاية 
ال�صغار )ال يوجد تقريًبا عند اأي حيوان يف اململكة 

احليوانية(، م�صدًرا لالنبهار.
يف االآون����ة االأخ�����رة، مت��ك��ن ال��ع��ل��م��اء م��ن اكت�صاف 
ودرا�صة �صلوك غريب يف نوع معني من البطاريق، 
البطريق املنت�صب القامة، والذي ي�صكن النتوءات 
اجل���ل���ي���دي���ة يف امل���ح���ي���ط اجل���ن���وب���ي ب���ال���ق���رب من 
نيوزيلندا، لديه طقو�س غر عادية للغاية لو�صع 
البي�س وهي فريدة من نوعها بني الطيور، والتي 

قد يعتربها الكثرون قا�صية للغاية.

ومثل  احل��ال،  بطبيعة  طيور،  هي  البطريق  طيور 
االأخ��رى تقريًبا، ت�صع طيور  الطيور  اأن��واع  جميع 
الت�صابه  اأوج���ه  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع  بي�صها.  البطريق 
و�صلوك  ال��ب��ط��ري��ق  ببي�س  امل��رت��ب��ط  ال�����ص��ل��وك  ب��ني 
% من بقية مملكة الطيور تبداأ وتنتهي  حوايل 99 
املنت�صبة لديها طقو�س  البطاريق  عند هذا احلد. 
فريدة من نوعها، فهي اأحد نوعني من البطاريق 
البي�صة  من  تتخل�س  لكنها  بي�صتني،  ت�صع  التي 

االأوىل، الأ�صباب بداأ العلم للتو يف اكت�صافها.
م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ع��ل��م احل���ي���وان، و���ص��ع بي�صة ثم 
من  ه��ائ��اًل  ق���دًرا  يتطلب  تفق�س  حتى  بها  العناية 
ب�صكل  للبطاريق  متوفر  غ��ر  �صيء  وه��و  الطاقة، 

كبر.
األ���ق���ى ف��ري��ق م���ن ال��ب��اح��ث��ني م���ن ج��ام��ع��ة اأوتاغو 
نتائجهم  ون�����ص��روا  فاح�صة  ن��ظ��رة  ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة 
البي�صة  تتجاهل  اإن��ه��ا  وق��ال��وا   ،PLOS One يف 
اأكرب  فر�صة  لديها  الثانية  اأن  يعني  وه��ذا  االأوىل، 
البطاريق  جت��د  ال  حيث  احل��ي��اة،  قيد  على  للبقاء 

قدرة على اإطعام فرخني.

اأوليفيا رودريغو حت�سر احلفل ال�سنوي الـ 37 لقاعة م�ساهري الروك اآند رول يف لو�ش اأجنلو�ش. رويرتز

�صاكريا و بيكيه يتفقان على بيع اأغلى املمتلكات
االإ�صباين  القدم  �صاكرا والعب كرة  الكولومبية  النجمة  اأن  اإعالمية  ك�صفت تقارير 

جرار بيكيه وافقا معا على بيع ق�صرهما يف بر�صلونة، حيث ترعرع ابنيهما.
الطرفني  تو�صل  بعدما  ج��اء  ال��ق��رار  اأن  ميل" الربيطانية  "ديلي  �صحيفة  وذك���رت 
اإىل  بر�صلونة  والدتهما من  �صينتقالن مع  اللذين  اتفاق على ح�صانة طفليهما  اإىل 
 Esplugues de" ميامي يف الواليات املتحدة. ويقع ق�صر �صاكرا وبيكيه يف بلدية

وي�صم  بر�صلونة،  مدينة  و�صط  من  �صاعة  ن�صف  حوايل  بعد  على   ،"Llobregat
ا�صتوديو ت�صجيل و�صالة األعاب ريا�صية وملعبي تن�س وكرة قدم م�صغرة.

 5 املكون من  الفخم،  املنزل  اأن يجري عر�س  املتوقع  اأن��ه من  امل�صدر  واأو���ص��ح 
طوابق، للبيع ب�صعر يرتاوح بني 12 و13.5 مليون يورو.

ويعي�س جرارد حاليا يف �صقة يف �صارع مونتانر الع�صري يف بر�صلونة مع 
�صديقته اجلديدة كالرا �صيا "23 عاما".

يف املقابل، ال تزال �صاكرا يف منزل العائلة ال�صابق، لكن من املتوقع اأن تغادر 
يف وقت مبكر من العام املقبل.


