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�ساحنة تركية احرتقت بعد اإ�سابتها باأحد ال�سواريخ من �سمال �سوريا. )ا ف ب(

م�سافحة حارة بني ال�سي�سي واأردوغان على هام�س كاأ�س العامل

مو�سكو تتوعد مبعاقبة اجلناة يف عمليات اإعدام جلنودها

القوات الرو�سية ت�ستهدف مواقع القوات الأوكرانية يف زابوريجيا
تركيا تلوح ب�سن عمليات برية يف �سوريا والعراق

•• �أنقرة-وكاالت:

ق������ال ال���رئ���ي�������س ال�����رتك�����ي، رج���ب 
ط��ي��ب اأردوغ������ان، اإن ال��ع��م��ل��ي��ات يف 
تقت�سر  ال  وال��ع��راق  �سوريا  �سمال 
ع��ل��ى احل��م��ل��ة اجل��وي��ة، و�سنجري 
م��ن��اق�����س��ات ح����ول م�����س��ارك��ة قوات 

برية.
املحلية،  ت���رك  ق��ن��اة خ���ر  ون��ق��ل��ت 
ع��ن اأردوغ������ان ق��ول��ه ل���دى عودته 
من قطر اأن هيئة االأرك��ان العامة 
�ستقرران  الدفاع  ووزارة  الرتكية 

معا ب�ساأن م�ساركة قوات برية.
اأن  ال��وارد  واأكمل قائال: من غري 
على  الع�سكرية  العملية  تقت�سر 
القرار  و�سنتخذ  اجلوية  العملية 
القوات  ح��ج��م  ب�������س���اأن  واخل����ط����وة 
تن�سم  اأن  ي���ج���ب  ال���ت���ي  ال����ري����ة 

للعملية. 
اأن�����ه مل يجر  اأردوغ��������ان  واأ�����س����اف 
حمادثات مع الرئي�سني االأمريكي 
والرو�سي بخ�سو�س عملية املخلب 
- ال�����س��ي��ف اجل���وي���ة، م��و���س��ح��ا اأن 
تقرر  الرتكية  االأمنية  ال�سلطات 

وتتخذ خطواتها. وال ننتظر االإذن 
من اأحد وعلى الواليات املتحدة اأن 

تعرفنا جيداً بعد االآن.
اأن عملية املخلب- اأردوغ���ان  واأك��د 

ال�سيف م�ستمرة و�سنفعل ما يلزم 
جواً وبراً.

على  �ستة  واأُ�سيب  �سخ�سان  وُقتل 
االأق��ّل ج��ّراء ق�سف �ساروخي من 
االأرا�سي ال�سورية ا�ستهدف مدينة 
الرتكية،  احل����دودي����ة  ق��ارق��ام�����س 
حمافظة  ح���اك���م  اأع���ل���ن  ح�����س��ب��م��ا 

غازي عنتاب.
على  غ���ول  داود  املُ��ح��اف��ظ  وك��ت��ب 
خ��م�����س قذائف  اأُط���ل���ق���ت  ت���وي���رت: 
قارقام�س،  و���س��ط  ب��اجت��اه  ه����اون، 
واأ�سيب  اثنان من مواطنينا  تويف 
�ستة بجروح، اثنان منهم يف حالة 

خطرة.
و�سائل  ن�����س��رت��ه��ا  ���س��ور  واأظ���ه���رت 
اإعالم تركية، منها وكالة االأنا�سول 
الر�سمية، نوافذ مدر�سة حمّطمة 

و�ساحنة ثقيلة م�ستعلة.

برلني تبحث مع بولندا اإن�ساء �سرطة جوية
•• برلني-وكاالت:

فيما يت�ساعد التوتر مع رو�سيا، على خلفية ال�سراع االأوكراين، اأكدت اأملانيا اأم�س 
االثنني اأنها تبحث زيادة اإنفاقها الع�سكري.

مع  ناق�ست  ب��الده  اأن  االثنني،  اأم�س  االأملانية  الدفاع  وزارة  با�سم  متحدث  واأو�سح 
بولندا اإن�ساء �سرطة جوية.

ال�ساروخي  ال��دف��اع  نظام  ن�سر  اأي�ساً  وار���س��و  م��ع  ناق�ست  برلني  اأن  اإىل  اأ���س��ار  كما 
باتريوت، بح�سب ما نقلت رويرتز.

االأ�سبوع  حدودية  بولندية  قرية  عند  �ساروخ  وق��ع  بعدما  الت�سريحات  تلك  اأت��ت 
ا�ستهداف  االأخ��رية  نفت  رو�سيا،  اإىل  االتهام  اأ�سابع  كييف  وجهت  وفيما  املا�سي. 
االأرا�سي البولندية. اإال اأن حلف �سمال االأطل�سي، اأكد الحقاً اأنه من املرجح اأن يكون 
ال�ساروخ اأطلق من االأرا�سي االأوكرانية، حمماًل يف الوقت عينه مو�سكو امل�سوؤولية، 

جراء اإمطارها �سماء اأوكرانيا بال�سواريخ.
بدوره، اأعلن الرئي�س البولندي اأندريه دودا االأربعاء املا�سي اأنه من املرجح جًدا  اأن 
البولندية  البلدة  الذي �سقط يف  ال�ساروخ  االأوكرانية هي م�سدر  الدفاعات  تكون 

على احلدود مع اأوكرانيا واأ�سفر عن قتيلني. 
كذلك، اأيدت وا�سنطن تلك الفر�سية .

�ص 06

�ص 08

�ص 19

�للو�ء �ملن�شوري يكرم �شاباً �أف�شل 

�رسقة حقيبة حتتوي 2.7 مليون درهم

�أخبار �لإمار�ت

بعد خري�شون.. كيف تبدو خريطة 

�لنقاط �ل�شاخنة يف �أوكر�نيا؟

عربي ودويل

مي�شي يبد�أ رق�شته �لأخرية 

يف مو�جهة �ل�شعودية 

�لفجر �لريا�شي

رئي�س الدولة خالل مباحثاته مع  رئي�س تركمان�ستان   )وام(

م�سر: ال�سي�سي واأردوغان اتفقا على تطوير العالقات
•• �لقاهرة-وكاالت:

تعليقاً على امل�سافحة التي �سهدتها قطر اأم�س بني الرئي�سني امل�سري عبد 
الفتاح ال�سي�سي والرتكي رجب طيب اأردوغان قبيل افتتاح بطولة مونديال 
كرة القدم يف قطر، اأعلنت الرئا�سة امل�سرية اأنها اأكدت على عمق العالقة 

بني البلدين.
واأ�سارت يف بيان، اأم�س االثنني، اإىل اأنه مت التاأكيد خالل تلك امل�سافحة على 

عمق الروابط بني اجلانني.
كما اأو�سح املتحدث الر�سمي با�سم الرئا�سة ب�سام را�سي اأنه مت التوافق على 

اأن تكون تلك بداية لتطوير العالقات الثنائية بني الطرفني.
بدوره، اأ�سار اأردوغان يف وقت �سابق اأي�ساً اإىل اأن تلك امل�سافحة كانت خطوة 
اأوىل نحو مزيد من التطبيع يف العالقات بني البلدين، م�سيفا اأن حتركات 
اأخرى �ستليها. اإىل ذلك، اأو�سح اأن طلب بالده الوحيد من م�سر هو تغيري 

اأ�سلوبها جتاه الو�سع الرتكي يف البحر املتو�سط، وفق ما نقلت رويرتز.
وكان الرئي�سان ت�سافحا للمرة االأوىل، م�ساء اأم�س االأول بعد قطيعة بني 
على  حمد،  بن  متيم  ال�سيخ  قطر  اأم��ري  بح�سور  �سنوات،  امتدت  البلدين 

هام�س ح�سورهما حفل افتتاح كاأ�س العامل.

خطة  يطرح  الأوروب����ي  الحت���اد 
ملواجهة الهجرة عرب البحر املتو�سط 

•• بروك�سل-رويرتز:

طرحت املفو�سية االأوروبية اأم�س 
االثنني خطة عمل من 20 نقطة 
الهجرة  م��واج��ه��ة  م��ن��ه��ا  ال���ه���دف 
البحر  و�����س����ط  يف  امل���ت�������س���اع���دة 
املتو�سط وذلك قبل اجتماع طارئ 

لوزراء الداخلية.
وو�سل اأكرث من 90 األف مهاجر 
والجئ اإىل االحتاد االأوروبي هذا 
ال���ع���ام ع���ن ط��ري��ق و���س��ط البحر 
املتو�سط عبورا من �سمال اأفريقيا 
بزيادة  م��ال��ط��ا،  اأو  اإي��ط��ال��ي��ا  اإىل 
عام  ع��ل��ى  امل��ئ��ة  يف   50 ن�سبتها 
2021. و�سيعقد وزراء الداخلية 

حمادثاتهم يوم اجلمعة.
مفو�سة  يوهان�سون  اإيلفا  وقالت 
االحت���������اد االأوروب�������������ي ل���ل�������س���وؤون 
اإن  م��وؤمت��ر �سحفي  ال��داخ��ل��ي��ة يف 
م���ن ب���ني م���ا ت��رك��ز ع��ل��ي��ه اخلطة 
الثالثة  الدول  مع  التعاون  تعزيز 
مب��ا يف ذل��ك ات��خ��اذ اإج����راءات ملنع 
م���ن �سمال  امل��ه��اج��ري��ن  ان���ط���الق 

اأفريقيا.
وت��ق��ول امل��ف��و���س��ي��ة االأوروب���ي���ة اإن 
يتوجهون  امل���ه���اج���ري���ن  اأغ��ل��ب��ي��ة 
اإىل االحت���اد االأوروب����ي م��ن ليبيا 
م��ن م�سر  اأغ��ل��ب��ه��م  واإن  وت��ون�����س 

وتون�س وبنجالد�س.

كرد�ستان  تق�سف  اإي����ران 
تندد ووا�سنطن  ال��ع��راق.. 

•• بغد�د-وكاالت:

دان����ت ال�����س��ف��رية االأم���ريك���ي���ة لدى 
الهجوم  رومانو�سكي،  األينا  بغداد، 
االإي���������راين ع���ل���ى ����س���م���ال ال����ع����راق، 
والطائرات  بال�سواريخ  نفذ  ال��ذي 
على  تغريدة  يف  واعترت  امل�سرية. 
االثنني،  اأم�����س  ت��وي��رت  يف  ح�سابها 
العراقية،  لل�سيادة  انتهاكاً  الهجوم 
تعر�س  الهجمات  اأن  اإىل  م�سرية 
وتدمر  للخطر  االأب��ري��اء  املدنيني 

البنية التحتية العراقية.
معترة  بوقفها،  ف��وراً  طالبت  كما 
اأن��ه��ا ه��ج��م��ات غ��ري م�����س��وؤول��ة على 

اإقليم كرد�ستان.
جاء املوقف االأمريكي، بعدما �سّنت 
االأح��د االثنني �سربات  اإي��ران ليل 
جمموعات  ا����س���ت���ه���دف���ت  ج����دي����دة 
االإيرانّية  ال��ك��ردّي��ة  امل��ع��ار���س��ة  م��ن 
اأقّل  امل��ت��م��رك��زة يف ك��رد���س��ت��ان، ب��ع��د 
اأ���س��ب��وع على ���س��رب��ات مماثلة،  م��ن 

ح�سبما اأعلن م�سوؤولون حمّليون.

دعمًا لالحتجاجات.. منتخب اإيران 
الوطني الن�سيد  ترديد  يرف�ض 

•• �لدوحة-وكاالت:

يف اإ�سارة دعم وا�سحة لالحتجاجات 
ق���رر الع��ب��و منتخب  ب���الده���م،  يف 
الن�سيد الوطني  اإيران عدم ترديد 
كاأ�س  قبل مباراتهم االفتتاحية يف 
ال��ع��امل ل��ك��رة ال��ق��دم اأم���ام اإجنلرتا 

اأم�س االثنني.
الت�سكيلة  ع��ن��ا���س��ر  ك���ل  و���س��م��ت 
 11 من  املكونة  الإي��ران  االأ�سا�سية 
الوطني  الن�سيد  عزف  اأثناء  العباً 
ال�������دويل، وفق  ا����س���ت���اد خ��ل��ي��ف��ة  يف 
التلفزيون  ح��ج��ب  فيما  روي����رتز. 
االإي������راين ���س��ور ال��الع��ب��ني خالل 
البث احلي لعزف الن�سيد الوطني 
قبل املباراة. ي�سار اإىل اأن الت�سكيلة 
اجلماهري  ت��ع��اط��ف  ف��ق��دت  ك��ان��ت 
ات��ه��م��ه��م كثريون  ال��ب��الد ح��ي��ث  يف 
ال�سلطات  ح��م��ل��ة  اإىل  ب��االن��ح��ي��از 
ال��ع��ن��ي��ف��ة ���س��د امل��ت��ظ��اه��ري��ن، مبن 
ال��ن�����س��اء واالأط����ف����ال، الذين  ف��ي��ه��م 

ي�سعون اإىل �سقوط النظام.

ع�سرات القتلى واجلرحى يف زلزال ي�سرب اإندوني�سيا
•• جاكارتا-وكاالت:

ارتفع عدد قتلى الزلزال العنيف الذي �سرب جزيرة 
 56 اإىل  اأم�س،  اإندوني�سيا،  اأرخبيل  الغربية يف  جاوة 
ق��ت��ي��ال ع��ل��ى االأق������ل، ح�����س��ب��م��ا ق����ال م�������س���وؤول حملي 

لوكالة فران�س بر�س.
وت�سبب الزلزال، الذي بلغت قوته 5.6 درجة بح�سب 
مقيا�س ريخرت، باإ�سابة ما يزيد على 700 �سخ�س، 
فيما حتاول فرق االإنقاذ الو�سول لناجني حما�سرين 
ت�سهد  املنطقة  فيه  ت��زال  ال  وق��ت  االأنقا�س يف  حتت 

هزات ارتدادية.
اإن هناك  الغربية، ر�سوان كاميل،  وقال حاكم جاوة 
مركزه  ك��ان  ال��ذي  ال��زل��زال  من  موؤكدا  قتيال   56
مدينة �سياجنور، التي تبعد نحو 75 كيلومرتا اإىل 

اجلنوب ال�سرقي من العا�سمة جاكرتا.
وقالت وكالة مكافحة الكوارث الوطنية، التي تاأخرت 
املحليني على  امل�����س��وؤول��ني  ع��ن  ال��ب��ي��ان��ات  اإ����س���دار  يف 
االأر�س اأم�س االثنني، يف موؤمتر �سحفي اإن ما ي�سل 
اأ�سرار  اأ�سيبوا وت�سبب الزلزال يف اإحلاق   700 اإىل 

اأو تدمري اأكرث من 300 منزل.
وكان املتحدث با�سم االإدارة املحلية يف بلدة �سيناجور 
ع�سرات  قتل  �سابق:  وق��ت  يف  ق��ال  الغربية  ج���اوة  يف 
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رئي�ض الدولة يهنئ هاتفيًا اأمري قطر 
مبنا�سبة افتتاح بطولة كاأ�ض العامل 

•• �أبوظبي-و�م:

اأجرى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل اأم�س ات�سااًل هاتفياً مع اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم 
بن حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر ال�سقيقة .. هناأه خالله وال�سعب 

القطري ال�سقيق بافتتاح بطولة كاأ�س العامل لكرة القدم 2022. 
هذه  ا�ست�سافة  يف  وال��ن��ج��اح  بالتوفيق  متنياته  ع��ن  �سموه  واأع����رب 
لدولة  كبرياً  اإجن��ازا  املنطقة  اإقامتها يف  تعد  التي  العاملية  البطولة 
دع��م دول��ة االإم���ارات لقطر وم�ساندة  قطر وال��ع��امل العربي م��وؤك��داً 

جهودها يف ا�ست�سافة بطولة كاأ�س العامل. 
ث��اين عن  اآل  بن حمد  ال�سيخ متيم  ال�سمو  �ساحب  من جانبه عر 
�سكره وتقديره ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان على 
االإمارات  ولدولة  والعافية  ال�سحة  موفور  ل�سموه  متمنياً  تهنئته 

مزيداً من التقدم والرخاء. 

رئي�ض الدولة ونائبه يهنئان رئي�ض كازاخ�ستان 
بفوزه بولية ثانية يف النتخابات الرئا�سية

•• �أبوظبي-و�م:

الدولة  اآل نهيان رئي�س  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  بعث �ساحب 
حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة قا�سم جومارت توكاييف رئي�س 
رئي�ساً  ثانية  لوالية  انتخابه  اإع��ادة  مبنا�سبة  كازاخ�ستان،  جمهورية 

جلمهورية كازاخ�ستان.
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برقية تهنئة 

مماثلة اإىل فخامة الرئي�س قا�سم جومارت توكاييف.

طائرات مت�سررة دمرت يف مطار خري�سون الدويل بقرية ت�سورنوبايفكا، باأوكرانيا. )ا ف ب(

•• عو��سم-وكاالت:

بالعثور  االإث��ن��ني  الكرملني  ت��وّع��د 
على امل�سوؤولني عن مقتل جمموعة 
اأوكرانيا  يف  ال��رو���س  اجل��ن��ود  م��ن 
ومعاقبتهم عما و�سفه باأنه عملية 
ال��ذي قالت فيه  اإع���دام، يف الوقت 
اإّن هوؤالء اجلنود ُقتلوا بعد  كييف 

ا�ست�سالم وهمي.
الرئا�سة  ب��ا���س��م  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
بي�سكوف  دم����ي����رتي  ال���رو����س���ي���ة 
اأن تبحث  لل�سحافة من الطبيعي 
الذين  اأول��ئ��ك  عن  بنف�سها  رو�سيا 
العثور  ي��ج��ب  ارت��ك��ب��وا اجل���رمي���ة. 

عليهم ومعاقبتهم.
اإىل  �ستتوّجه  مو�سكو  اأن  واأ���س��اف 
الغر�س  ل��ه��ذا  ال��دول��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
ذلك  يكون  اأن  املمكن  من  ك��ان  اإذا 

مفيداً.
اأوك��ران��ي��ا اجلمعة  ات��ه��م��ت رو���س��ي��ا 
ب������اإع������دام اأك�������رث م����ن ع�������س���رة من 
بناًء  اأ�سلحتهم،  اإلقاء  بعد  جنودها 
ع��ل��ى م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و ُن�����س��رت على 

�سبكات التوا�سل االجتماعي.
يظهر  الفيديو،  مقاطع  اأح��د  ويف 
نحو ع�سرة جنود يبدو اأّنهم رو�س 
االآخ���ر من  تلو  ال��واح��د  يخرجون 
خم���ب���اأ واأي���ادي���ه���م يف ال����ه����واء، ثم 

على  ���س��رب��ات  توجيه  م��ن  متكنتا 
اأهداف ع�سكرية ومواقع اإطالق نار 
و�ستيبنوغور�سك،  اأوري��خ��وف��و،  يف 
وتوكمات�سكا،  وغ����ول����ي����اي����ب����ول، 
وجيليزنودوروجني،  و���س��ريف��ون 
نوفو�ستي  وك��ال��ة  نقلته  مل��ا  وف��ق��ا 

الرو�سية لالأنباء.
ال����ق����وات  اأن  روغ��������وف  واأ�������س������اف 
اأماكن  كذلك  ا�ستهدفت  الرو�سية 
متركز ال��ق��وات االأوك��ران��ي��ة، حيث 
�سن  بهدف  جمموعة  ت�سكيل  يتم 

هجوم حمتمل.
الف�سائل  اإح��دى  ال�سباط يف  قال 
اأندريه  ل��وغ��ان�����س��ك،  يف  ال�سعبية 
االأوكرانية  القوات  اإن  ماروت�سكو، 
انتقلت من الهجوم اإىل الدفاع يف 

باخموت و�سوليدار يف دونيت�سك.
ب�سبب  م���اروت�������س���ك���و:  واأ�������س������اف 
اخل�����س��ائ��ر ال��ي��وم��ي��ة ال���ك���ب���رية يف 
ا�ستنادا  وكذلك  واملعدات،  االأف��راد 
تخلت  ال��ع��م��ل��ي��ات��ي،  ال��و���س��ع  اإىل 
العمليات  عن  االأوك��ران��ي��ة  القيادة 
التم�سك  على  ورك���زت  الهجومية 
باملواقع التي كانت ت�سغلها �سابقا.

مقاطعة  ���س��م��ن  ب���اخ���م���وت  ت���ق���ع 
دون��ي��ت�����س��ك، وه����ي م����ازال����ت حتت 
وهي  االأوكرانية،  القوات  �سيطرة 

تقع �سمال غورلفكا.

االأر�س  على  ووجوههم  ي�ستلقون 
اأوكرانيني  جنود  اأوام���ر  على  بناء 
اإليهم  ي��وج��ه��ون  ي���ب���دو،  م���ا  ع��ل��ى 

�سالحهم.
ال��ف��ي��دي��و فجاأة  م��ق��ط��ع  وي��ن��ت��ه��ي 
ع����ن����دم����ا ت���ظ���ه���ر ������س�����ورة ظ����الل 
اأ�سخا�س اآخرين من امللجاأ ويبدو 
اأنهم قاموا باإطالق النار. وُيظهر 

مقطع فيديو اآخر �سّورته طائرة 
ب����دون ط���ي���ار، امل���ك���ان ن��ف�����س��ه وفيه 
يف  ملقاة  جلنود  جثث  ع�سر  نحو 

بقع من الدماء.
الرو�سية  القوات  وا�ستهدفت  هذا 
االأوكرانية  ال��ق��وات  جتمع  مراكز 
يف منطقة زابوريجيا، فيما اأنتقل 
االأوك������راين م��ن الهجوم  اجل��ي�����س 

باخموت  منطقة  يف  ال���دف���اع  اإىل 
و�����س����ول����ي����دار، ب��ح�����س��ب م����ا ذك����رت 
لرو�سيا  موالية  ع�سكرية  م�سادر 

يف لوغان�سك.
تف�سيال، قال ع�سو جمل�س االإدارة 
زابوريجيا،  مقاطعة  يف  االإقليمية 
القوات  اإن  روغ������وف،  ف���الدمي���ري 
املدفعية  وق����وات  ف�سائية  اجل���و- 

حتى  ت�سررت.  امل��ن��ازل  اآالف  بل  ومئات  االأ�سخا�س. 
االآن اأح�سينا 44 قتياًل.

وبلغت قوة الزلزال الذي هز اإقليم جاوة الغربية يف 
مركزه  يقع  بينما  درج��ة،   5.6 االثنني،  اإندوني�سيا، 
االأر�ساد  وكالة  بح�سب  كيلومرتات،   10 عمق  على 

اجلوية وعلوم املناخ واجليوفيزياء االإندوني�سية.
���س��ي��اجن��ور، البلدة  امل�����س��وؤول احل��ك��وم��ي يف  واأو����س���ح 
الواقعة يف جاوة الغربية حيث يقع مركز الزلزال، اإن 
20 �سخ�سا لقوا حتفهم يف م�ست�سفى  اإىل  ما ي�سل 

واحد يف املنطقة، وفقا لرويرتز.
واأف���ادت تقارير ب��اأن ال��زل��زال اأحل��ق اأ���س��رارا بع�سرات 
العا�سمة  �سوارع  اإىل  للخروج  ال�سكان  ودف��ع  املباين 
ب��ح��ث��ا ع���ن ال�����س��الم��ة، وم���ن ب��ي��ن��ه��ا م��در���س��ة داخلية 
كما  اأخ�����رى،  ع��ام��ة  وم���راف���ق  وم�ست�سفى  اإ���س��الم��ي��ة 
الأكرث  جاكرتا  العا�سمة  يف  العالية  املباين  متايلت 
بح�سب  منها،  البع�س  اإخ��الء  ومت  دقائق  ث��الث  من 

االأ�سو�سيتد بر�س.
ب��ق��وة يف منطقة جاكرتا  ب��ال��زل��زال  ال�����س��ك��ان  و���س��ع��ر 
ال��ك��رى.ق��ال ف��ي��دي ب��رمي��اده��ان��ي��ا، وه��و م��وظ��ف يف 
ج��ن��وب ج��اك��رت��ا، اإن ال���زل���زال ك���ان ق��وي��ا. ق���ررت اأنا 
وزمالئي اخلروج من مكتبنا يف الطابق التا�سع عن 

طريق �سالمل الطوارئ.

اإعالن عدد من مذكرات التفاهم واالتفاقيات بني البلدين 
رئي�ض الدولة ورئي�ض تركمان�ستان يبحثان 

العالقات الثنائية وامللفات الإقليمية والدولية 
•• �أبوظبي-و�م:

ب��ح��ث ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
�سريدار  وف��خ��ام��ة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
تركمان�ستان  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  حم��م��دوف  ب����ريدي 
اأم�س عالقات ال�سداقة الوثيقة التي جتمع البلدين 
وخمتلف جوانب التعاون والعمل امل�سرتك والفر�س 
اأ�سمل تخدم  اآفاق  اإىل  به  الواعدة لتنميته واالرتقاء 

امل�سالح امل�سرتكة. 
عقدها  التي  املحادثات  جل�سة  خ��الل   �� �سموه  ورح��ب 
اجلانبان يف ق�سر الوطن يف اأبوظبي �� ب�سيف البالد 
رئي�ساً  ان��ت��خ��اب��ه  م��ن��ذ  ال���دول���ة  اإىل  ل��ه  زي����ارة  اأول  يف 
ت�سكل  اأن  اإىل  تطلعه  ع��ن  م��ع��رب��اً   .. لرتكمان�ستان 
الزيارة فاحتة خري لعالقات البلدين نحو مزيد من 
وزيارة  االإق��ام��ة  طيب  له  ومتمنيا  امل�سرتك  التعاون 

موفقة اإىل الدولة.            )التفا�سيل �س2(

حممد بن را�سد خالل افتتاحه دور االنعقاد الرابع من الف�سل الت�سريعي 17 للمجل�س الوطني )وام(

نيابة عن رئي�س الدولة
حممد بن را�سد يفتتح دور النعقاد العادي الرابع من 

الف�سل الت�سريعي ال�سابع ع�سر للمجل�ض الوطني الحتادي 
•• �أبوظبي-و�م:

زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ع��ن  نيابة 
�ساحب  افتتح  اهلل،  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل، 
اأم�����س )االإث���ن���ني( دور االن��ع��ق��اد ال��ع��ادي ال��راب��ع من 
الوطني  للمجل�س  ع�سر  ال�سابع  الت�سريعي  الف�سل 

العهود  اأول���ي���اء  ال�����س��ي��وخ  �سمو  بح�سور  االحت�����ادي، 
مدنيني  من  الدولة  م�سوؤويل  وكبار  ام  احُلكَّ ون��ّواب 

وع�سكريني، واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي. 
بداأت مرا�سم االفتتاح بو�سول �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
مقر  يف  زاي��د  قاعة  اإىل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت������ادي، ح��ي��ث ُع����زف ال�سالم 
بتالوة  احلفل  وا�ستهل  االإم����ارات،  ل��دول��ة  الوطني 

اآيات عطرة من الذكر احلكيم. )التفا�سيل �س3(



الثالثاء   22  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13704  
Tuesday   22    November    2022   -  Issue No 13704

02

اأخبـار الإمـارات
من 1 وحتى 3 دي�سمرب عطلة دوائر حكومة دبي مبنا�سبة يوم ال�سهيد واليوم الوطني

•• دبي -و�م:

ال�سهيد  ي��وم  اأن عطلة  دب��ي،  الب�سرية حلكومة  امل���وارد  دائ��رة  اأعلنت 
واليوم الوطني ال�� 51 لدولة االإمارات للهيئات والدوائر واملوؤ�س�سات 
يف حكومة دبي، �ستبداأ يوم اخلمي�س املوافق االأول من �سهر دي�سمر 
، وت�ستمر حتى يوم ال�سبت املوافق الثالث من �سهر دي�سمر 2022، 
دي�سمر   5 امل��واف��ق  االإث��ن��ني  ي��وم  الر�سمي  ال���دوام  ي�ستاأنف  اأن  على 
الب�سرية  امل��وارد  دائ��رة  اأ�سدرته  الذي  التعميم  وا�ستثنى   .2022
موظفن  لديها  التي  واملوؤ�س�سات  وال��دوائ��ر  الهيئات  دب��ي،  حلكومة 
يعملون بنظام املناوبات، اأو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة اجلمهور 
اأو اإدارة مرافق اخلدمات العامة، حيث ُتقرر كل جهة مواعيد العمل 

الت�سغيلية،  يتنا�سب مع متطلباتهم  املوظفني مبا  الفئات من  لهذه 
و�سمان ح�سن �سري العمل مبرافق اخلدمات العامة بانتظام واطراد 

خالل اأيام العطلة.
و رفعت دائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي - بهذه املنا�سبة - اأ�سمى 
اآيات التهاين والتريكات اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ، واإىل اأخيه �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، واإىل اإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء 
االإمارات  دول��ة  �سعب  واإىل  االإم���ارات،  االأعلى لالحتاد حكام  املجل�س 
واملقيمني على اأر�سها، �سائلة اهلل العلي القدير اأن يعيدها على دولة 

االإمارات باخلري واليمن والركات.

 ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف تنظم برناجما لتطوير اأداء اخلطباء
•• �أبوظبي-و�م:

تاأهيليا  ب��رن��اجم��ا  واالأوق�����اف  االإ���س��الم��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  نظمت 
لتطوير اأداء اخلطباء حتت �سعار “اأداوؤك متيزك”، ح�سره عدد من االأئمة 
واخلطباء من خمتلف اإمارات الدولة. ياأتي الرنامج يف اإطار ا�سرتاتيجية 
الدورات  خ��الل عقد  كفاءتهم من  ورف��ع  واالأئ��م��ة  لتاأهيل اخلطباء  الهيئة 

وور�س العمل التدريبية.
واأكد الدكتور حممد مطر الكعبي رئي�س الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سالمية 
واالأوقاف حر�س الهيئة على االرتقاء مب�ستوى اخلطباء االأكادميي واالأدائي 
مبا ميكنهم من اإي�سال م�سمون اخلطبة اإىل امل�سلني باأ�سلوب خطابي مميز 
وحتقق  اجلمهور  طموحات  تلبي  التي  االإميانية  اخلطبة  اأه���داف  يو�سل 
والتعاي�س  الت�سامح  توؤكد على �سرورة تر�سيخ  التي  الر�سيدة  روؤية قيادتنا 

الذي  الكبري  بالدعم  واأ���س��اد  املجتمع.  اأف���راد  كل  بني  االإيجابي  والتوا�سل 
حتظى به الهيئة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة "حفظه اهلل" و اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” واأ�سحاب 
ال�سمو حكام االإم��ارات. من جهته اأ�ساد الدكتور عمر حبتور الدرعي املدير 
التنفيذي لل�سوؤون االإ�سالمية، خالل افتتاحه فعاليات الرنامج، باجلهود 
على  وتطبيقه  يقدمه  مما  اال�ستفادة  متمنيا   ، الرنامج  الإجن��اح  املبذولة 
الواقع بطريقة مثلى ومهنية عالية. وقد تناول الرنامج عددا من املحاور 
املتعلقة  اجل�سد  ولغة  ال�سوتي  االأداء  م��ه��ارات  �سملت  الهادفة  والعناوين 
واإتقان  املتعلقة باخلطبة واخلطيب،  الفقهية  االأحكام  باخلطيب، ومعرفة 
واقتدار،  بحرفية  املنر  على  واخل��ط��اب��ة  امل��وح��دة،  اخلطبة  حت�سري  اآل��ي��ة 

اإ�سافة اإىل التطبيق العملي على منوذج من اخلطبة املوحدة.

•• �أبوظبي-و�م:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�سريدار  وفخامة   " اهلل  "حفظه 
بريدي حممدوف رئي�س جمهورية 
ت���رك���م���ان�������س���ت���ان اأم�����������س ع���الق���ات 
ال�����س��داق��ة ال��وث��ي��ق��ة ال���ت���ي جتمع 
البلدين وخمتلف جوانب التعاون 
والعمل امل�سرتك والفر�س الواعدة 
اآف���اق  اإىل  ب��ه  واالرت���ق���اء  لتنميته 

اأ�سمل تخدم امل�سالح امل�سرتكة. 
جل�سة  خ������الل   ������ ����س���م���وه  ورح�������ب 
املحادثات التي عقدها اجلانبان يف 
ب�سيف   �� اأبوظبي  الوطن يف  ق�سر 
البالد يف اأول زيارة له اإىل الدولة 
لرتكمان�ستان  رئي�ساً  انتخابه  منذ 
اأن ت�سكل  اإىل  .. معرباً عن تطلعه 
لعالقات  خ����ري  ف���احت���ة  ال�����زي�����ارة 
التعاون  م��ن  م��زي��د  نحو  البلدين 
امل�سرتك ومتمنيا له طيب االإقامة 

وزيارة موفقة اإىل الدولة. 
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  وا�ستعر�س 
ال��دول��ة وف��خ��ام��ة ���س��ريدار بريدي 
حم������م������دوف خم���ت���ل���ف م���������س����ارات 
التعاون الثنائي بني دولة االإمارات 
االقت�سادي  خا�سة  وتركمان�ستان 
والتنموي واال�ستثماري مبا يخدم 

م�ساحلهما املتبادلة. 
كما تبادل اجلانبان وجهات النظر 
وامللفات  الق�سايا  م��ن  ع��دد  ب�ساأن 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ال���ت���ي تهم 

البلدين. 
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
عالقات  اإن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
را�سخة  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
اإىل  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  ون�سعى 
وت��ط��وي��ره��ا يف خمتلف  ت��ع��زي��زه��ا 

القطاعات. 
م��������ن ج�����ان�����ب�����ه اأع���������������رب رئ����ي���������س 
وتقديره  �سكره  ع��ن  تركمان�ستان 
التي  اال���س��ت��ق��ب��ال  حل��ف��اوة  ل�سموه 
زي��ارت��ه.. متمنياً  بها خ��الل  حظي 
التقدم  دوام  االإم����������ارات  ل����دول����ة 
البلدين  ول���ع���الق���ات  واالزده���������ار 
اإىل  واالرت��ق��اء  التنمية  من  مزيدا 
اآفاق اأو�سع من التعاون البناء الذي 
يعزز م�ساحلهما املتبادلة..م�سرياً 
اىل اأنها زيارته االأوىل اإىل الدولة 
جمهورية  رئي�س  مهام  توليه  منذ 
االأهمية  ي��وؤك��د  مم��ا  تركمان�ستان 
مع  لعالقاتها  ب��الده  توليها  التي 

دولة االمارات. 
ع��دد من  اإع���الن  اللقاء  تخلل  كما 
مذكرات التفاهم واالتفاقيات بني 
البلدين ت�سمنت .. برنامج تعاون 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ب���ني 
الدويل ونظريتها وزارة اخلارجية 
 �  2023 ل����الأع����وام  ال��رتك��م��ان��ي��ة 
2024 .. واتفاقية بني حكومتي 
وتركمان�ستان  االإم���������ارات  دول�����ة 
امل�سائل  يف  املتبادل  التعاون  ب�ساأن 
التعاون  ب�ساأن  ومذكرة  اجلمركية 
الزراعة واالأم��ن الغذائي  يف قطاع 
ب�����ني وزارت�����������ي ال����ت����غ����ري امل���ن���اخ���ي 
البيئة  وحماية  وال��زراع��ة  والبيئة 
جمال  يف  واأخ���رى  تركمان�ستان  يف 
االأم����ن ال�����س��ي��راين..اإ���س��اف��ة اإىل 
اأنور  اأكادميية  بني  تفاهم  مذكرة 
ومعهد  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ق���رق���ا����س 
لوزارة  التابع  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات 

خارجية تركمان�ستان. 
ك���م���ا ����س���م���ل���ت م�����ذك�����رة يف جم���ال 
ال���رتب���ي���ة  وزارة  ب�����ني  ال���ت���ع���ل���ي���م 
والتعليم ونظريتها يف تركمان�ستان 
واأخ��رى يف جمال تبادل املعلومات 
ج����رائ����م متويل  م���ك���اف���ح���ة  ح�����ول 
االإره��اب ومذكرة بني وزارة املالية 
املالية واالقت�ساد  وزارة  ونظريتها 
يف تركمان�ستان ب�ساأن امل�سائل املالية 
اتفاقية  ع���ن  ف�����س��ال  وال��ت��ق��ن��ي��ة.. 
التنمية امل�سرتكة �� م�سدر ومذكرة 
اأبوظبي  ���س��ن��دوق  ب���ني  ل��ل��ت��ع��اون 

للتنمية وحكومة تركمان�ستان. 
املذكرات  باإعالن  اجلانبان  ورح��ب 
بناء  اإىل  تهدف  التي  واالتفاقيات 
ق��اع��دة را���س��خ��ة م��ن ال�����س��راك��ات يف 
خم��ت��ل��ف امل���ج���االت احل��ي��وي��ة التي 
عجلة  لدفع  اأ�سا�سية  ركائز  ت�سكل 

التنمية امل�ستدامة والتقدم. 
املذكرات  واإع������الن  ال��ل��ق��اء  ح�����س��ر 
�سمو  ..ال����ف����ري����ق  واالت����ف����اق����ي����ات 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ���س��ي��ف  ال�����س��ي��خ 
وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
الداخلية و �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير ديوان الرئا�سة و�سمو 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن زايد 
حممد  ال�سيخ  وم��ع��ايل  ن��ه��ي��ان  اآل 

الدولة لدى جمهورية كازاخ�ستان 
و���س��ع��ادة حم��م��د ج��م��ي��ل الرحمي 
الرئي�س التنفيذي ل�سركة اأبوظبي 
لطاقة امل�ستقبل "م�سدر" و�سعادة 
عام  مدير  ال�سويدي  �سيف  حممد 
وعدد  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق 
امل�����س��وؤول��ني.  فيما ح�سر من  م��ن 
املرافق  الوفد  تركمان�ستان  جانب 
من..  ك��اًل  ي�سم  وال���ذي  للرئي�س 
معايل را�سيد مردوف نائب رئي�س 
اخلارجية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
اأت����داي����وف نائب  ب���اط���ري  وم���ع���ايل 
ال�������وزراء ومعايل  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
نائب  ع���ب���درح���م���ان���وف  ����س���اح���ي���م 
ال�������وزراء ومعايل  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
ح��وج��ا م�����ورات غ��ل��دي م�����ورادوف 
ن����ائ����ب رئ���ي�������س جم���ل�������س ال��������وزراء 
بور�ساكوف  م��رات  ���س��اري  وم��ع��ايل 
ن����ائ����ب رئ���ي�������س جم���ل�������س ال��������وزراء 

نهيان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  ح��م��د  ب���ن 
م�ست�سار ال�سوؤون اخلا�سة يف ديوان 
الرئا�سة ومعايل حممد بن هادي 
لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  احل�سيني 
اإبراهيم  بنت  رمي  وم��ع��ايل  املالية 
ل�سوؤون  دول�����ة  وزي������رة  ال��ه��ا���س��م��ي 
التعاون الدويل و معايل �سهيل بن 
امل��زروع��ي وزير  حممد ف��رج فار�س 
معايل  و  التحتية  والبنية  الطاقة 
وزيرة  االأم��ريي  يو�سف  بنت  �سارة 
والتكنولوجيا  العام  للتعليم  دول��ة 
بنت  م�����رمي  م���ع���ايل  و  امل���ت���ق���دم���ة 
حممد �سعيد حارب املهريي وزيرة 
معايل  و  والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغري 
الزيودي  اأحمد  بن  ث��اين  الدكتور 
اخلارجية  ل��ل��ت��ج��ارة  دول�����ة  وزي�����ر 
و م��ع��ايل اأح���م���د ب���ن ع��ل��ي حممد 
ال�سايغ وزير دولة ومعايل الدكتور 
امل�ست�سار  قرقا�س  حممد  بن  اأن��ور 

الهاملي  احل�����اي  اأح���م���د  و����س���ع���ادة 
جمهورية  ل����دى  ال����دول����ة  ���س��ف��ري 

ال�سمو  ل�����س��اح��ب  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
الدكتور  و���س��ع��ادة  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 

الدكتور  و����س���ع���ادة  ت��رك��م��ان�����س��ت��ان 
�سفري  ال���ع���ري���ق���ي  ���س��ع��ي��د  حم���م���د 

حممد حمد الكويتي رئي�س االأمن 
ال�سيراين حلكومة دولة االإمارات 

�سرداروف  غ��ل��دي  حممد  وم��ع��ايل 
وزي���ر االق��ت�����س��اد وامل��ال��ي��ة ومعايل 
الزراعة  وزي����ر  ال��ت��ي��وف  ال���الن���ور 
ال��ب��ي��ئ��ة و����س���ع���ادة مامت  وح��م��اي��ة 
خ���ان ���س��اك��ي��وف م��دي��ر ع���ام وكالة 
جمل�س  ل��دى  واالت�����س��االت  النقل 
حوداي  مق�ساد  و���س��ع��ادة  ال�����وزراء 
قوليوف رئي�س م�سلحة اجلمارك 
قارجايوف  مامت  ���س��ردار  و�سعادة 
الدولة  ل��دى  تركمان�ستان  �سفري 
وع������ددا م���ن ك���ب���ار امل�������س���وؤول���ني يف 

تركمان�ستان. 
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وك�������ان 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
ا�ستقبل  اهلل" قد  "حفظه  ال��دول��ة 
�سردار بردي حممدوف  .. فخامة 
تركمان�ستان  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
ب��داأ زي��ارة ر�سمية  ال��ذي  ال�سديقة 

اإىل الدولة.
������ لدى  وج�������رت ل�����س��ي��ف ال����ب����الد 
اأبوظبي  يف  الوطن  ق�سر  و�سوله 
حيث  ر�سمية  ا���س��ت��ق��ب��ال  م��را���س��م   ����
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�سطحب 
اآل نهيان الرئي�س  حممد بن زايد 
ال�سيف اإىل من�سة ال�سرف وعزف 
 .. لرتكمان�ستان  الوطني  ال�سالم 
طلقة   21 املدفعية  اأطلقت  فيما 
ال�سرف  حر�س  من  ثلة  وا�سطفت 
حت���ي���ة ل��ل��رئ��ي�����س �����س����ردار ب����ريدي 

حممدوف.
وك����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ف��خ��ام��ت��ه عدد 
وكبار  وال����وزراء  ال�سيوخ  �سمو  م��ن 
بزيارته  رح��ب��وا  ال��ذي��ن  امل�سوؤولني 

اإىل الدولة.
الفريق   .. اال�ستقبال  يف  ك��ان  فقد 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف ب���ن زاي�����د اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�سيخ  ���س��م��و  و  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان 
بن  حمدان  ال�سيخ  و�سمو  الرئا�سة 
اآل نهيان ومعايل  زاي��د  حممد بن 
ال�سيخ حممد بن حمد بن طحنون 
اآل نهيان م�ست�سار ال�سوؤون اخلا�سة 
الرئا�سة ومعايل حممد  دي��وان  يف 
الدولة  وزي��ر  احل�سيني  ه��ادي  ب��ن 
بنت  رمي  معايل  و  املالية  لل�سوؤون 
اإب���راه���ي���م ال��ه��ا���س��م��ي وزي�����رة دولة 
معايل  و  ال��دويل  التعاون  ل�سوؤون 
فار�س  ف�����رج  ب����ن حم���م���د  ���س��ه��ي��ل 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزي����ر  امل���زروع���ي 
التحتية و معايل �سارة بنت يو�سف 
االأمريي وزيرة دولة للتعليم العام 
معايل  و  املتقدمة  والتكنولوجيا 
م���رمي ب��ن��ت حم��م��د ���س��ع��ي��د حارب 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزي������رة  امل���ه���ريي 
والبيئة و معايل الدكتور ثاين بن 
اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
اأحمد بن علي  اخلارجية و معايل 
حممد ال�سايغ وزير دولة ومعايل 
ب��ن حممد قرقا�س  اأن���ور  ال��دك��ت��ور 
ل�ساحب  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  امل�ست�سار 
و�سعادة  ال����دول����ة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و 
الكويتي  ح��م��د  حم��م��د  ال���دك���ت���ور 
ال�سيراين حلكومة  االأم��ن  رئي�س 
اأحمد  و����س���ع���ادة  االإم���������ارات  دول�����ة 
احلاي الهاملي �سفري الدولة لدى 
و�سعادة  ت��رك��م��ان�����س��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
العريقي  �سعيد  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 
جمهورية  ل����دى  ال����دول����ة  ���س��ف��ري 
و�سعادة  الدولة  �سفري  كازاخ�ستان 
الرئي�س  ال��رحم��ي  جميل  حم��م��د 
لطاقة  اأبوظبي  ل�سركة  التنفيذي 
و�سعادة   " م�������س���در   " امل�����س��ت��ق��ب��ل 
عام  مدير  ال�سويدي  �سيف  حممد 
وعدد  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق 
من امل�سوؤولني فيما يرافق فخامته 
وفد ي�سم كال من .. معايل را�سيد 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  م��������ردوف 
ال����وزراء وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ومعايل 
رئي�س  ن���ائ���ب  اأت�����داي�����وف  ب���اط���ري 
�ساحيم  وم��ع��ايل  ال�����وزراء  جمل�س 
عبدرحمانوف نائب رئي�س جمل�س 
ال��������وزراء وم���ع���ايل ح���وج���ا م����ورات 
رئي�س  ن���ائ���ب  م���������ورادوف  غ���ل���دي 
�ساري  وم���ع���ايل  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
رئي�س  ن���ائ���ب  ب���ور����س���اك���وف  م�����رات 
جم��ل�����س ال������وزراء وم���ع���ايل حممد 
االقت�ساد  وزي��ر  ���س��رداروف  غلدي 
وامل��ال��ي��ة وم��ع��ايل ال��الن��ور التيوف 
البيئة  وح���م���اي���ة  ال����زراع����ة  وزي�����ر 
و�سعادة مامت خان �ساكيوف مدير 
عام وكالة النقل واالت�ساالت لدى 
مق�ساد  و���س��ع��ادة  ال�����وزراء  جمل�س 
م�سلحة  رئي�س  ق��ول��ي��وف  ح���وداي 
اجل���م���ارك و���س��ع��ادة ����س���ردار مامت 
تركمان�ستان  ���س��ف��ري  ق���ارج���اي���وف 
ال����دول����ة وع�������ددا م����ن كبار  ل�����دى 

امل�سوؤولني يف تركمان�ستان.

اإعالن عدد من مذكرات التفاهم واالتفاقيات بني البلدين 

رئي�ض الدولة ورئي�ض تركمان�ستان يبحثان العالقات الثنائية وامللفات الإقليمية والدولية 
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اأخبـار الإمـارات

نيابة عن رئي�س الدولة

حممد بن را�سد يفتتح دور النعقاد العادي الرابع من الف�سل الت�سريعي ال�سابع ع�سر للمجل�ض الوطني الحتادي

رئي�ض الدولة يح�سر حفل زفاف اأحمد �سلطان الظاهري 

واأكد معايل رئي�س املجل�س الوطني 
التنمية  اأول���وي���ة  ع��ل��ى  االحت�����ادي 
االقت�سادية، كذلك احلفاظ على 
كمبداأ  واالأم���ن  ال�سيادة  مقومات 
اأ���س��ا���س��ي ال مُي���ك���ُن ال���ت���ن���ازُل عنه 
اأنَّ  اإىل  م�����س��رياً  ف��ي��ه،  ال��ت��ه��اوُن  اأو 
امل��واط��َن االإم��ارات��ي �سيظل حموَر 
ك���ل االه���ت���م���اِم وال���رع���اي���ِة بف�سل 

توجيهات القيادِة الر�سيدة. 
���س��ق��ر غبا�س  م���ع���ايل  اأك������د  ك���م���ا 

يف دوره العادي الرابع من ف�سله 
الت�سريعي ال�سابع ع�سر. 

األ���ق���ى معايل  وخ�����الل اجل��ل�����س��ة، 
املجل�س  رئ���ي�������س  غ���ب���ا����س  ����س���ق���ر 
املجل�س،  كلمة  االحت��ادي  الوطني 
اأعرب خاللها عن بالغ الرتحيب 
ب�����س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
اأولياء  اآل مكتوم، و�سمو  بن را�سد 
العهود ومعايل الوزراء وال�سيوف، 
واالمتنان  ال�����س��ك��ر  ب��ال��غ  م��وج��ه��اً 

ما يرتبُط بتنميَة املجتمِع ورعايِة 
كلِّ فئاِته. 

بعد ذلك ُرفعت اجلل�سة، والتقطت 
ال�سور التذكارية ل�ساحب ال�سمو 
ال�������س���ي���خ حم���م���د ب�����ن را������س�����د اآل 
العهود،  اأول���ي���اء  �سمو  م��ع  م��ك��ت��وم 
الوطني  املجل�س  واأع�ساء  ورئي�س 
ه��ن��اأه��م �سموه  االحت������ادي، ح��ي��ث 
بانعقاد الدورة اجلديدة للمجل�س 
والتوفيق  ال��ن��ج��اح  ل��ه��م  م��ت��م��ن��ي��اً 

اأع�ساء املجل�س الوطني االحتادي 
 .. وت��وف��ي��ق��ه  اهلل  ب���رك���ة  ع��ل��ى   ..
نفتتح جمل�سكم امليمون .. ونرجو 
ي��ك��ون هذا  اأن  م��ن اهلل ع���ّز وج���ّل 
االفتتاح افتتاح خري وبركة للعباد 

والبالد". 
�ساحب  مر�سوم  ُت��ل��َي  ذل��ك،  عقب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
لالنعقاد،  املجل�س  ل��دع��وة  اهلل”، 

حر�س املجل�س على اأْن يكوَن دوًما 
وارتباًطا وجت��اوًب��ا مع  اأك��رث قرباً 
بتن�سيٍق  واملواطِن،  الوطِن  ق�سايا 
مهاِمه  الأداِء  احلكومِة  مع  كامٍل 
نحو  على  والرقابيِة  الت�سريعيِة 
اهتماماِته  ب���واف���ِر  ف��ي��ه  حَت���ظ���ى 
بالقطاعات  املعنية  الق�سايا  ك��ل 
التعليم  مقدمتها  ويف  احل��ي��وي��ة 
ال�سحيِة،  وال��رع��اي��ِة  واالإ���س��ك��اِن، 
والتوطنِي، والبنيِة التحتيِة، وكل 

للقيادة الر�سيدة لدعمها امل�ستمر 
الوطني االحت��ادي، مبا  للمجل�س 
اأكمل  على  عمله  اأداء  م��ن  مُيكنه 
الذي  النهِج  ذاِت  وجه، �سرًيا على 
اأر����س���اُه امل��غ��ف��وُر ل���ه، ال�����س��ي��ُخ زايد 
ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان واإخ���واُن���ه 
ثراهم،  اهلل  ���ب  ط���يَّ امل���وؤ����س�������س���ون، 
م��ن ق��ي��ٍم وم���ب���ادئ، وت��اأك��ي��داً على 
ُم�سّي القيادة الر�سيدة يف تدعيِم 

موؤ�س�ساِت االحتاد، وتقويِتها. 

•• �أبوظبي-و�م:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ع��ن  نيابة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
افتتح  اهلل"،  "حفظه  ال����دول����ة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
اأم�������س  اهلل،  رع��������اه  دب������ي  ح����اك����م 
العادي  االن��ع��ق��اد  دور  )االإث���ن���ني( 
الت�سريعي  ال��ف�����س��ل  م���ن  ال���راب���ع 
الوطني  للمجل�س  ع�سر  ال�سابع 
ال�سيوخ  �سمو  بح�سور  االحت��ادي، 
ام وكبار  اأولياء العهود ونّواب احُلكَّ
م���ن مدنيني  ال���دول���ة  م�������س���وؤويل 
ال�سلك  واأع�������س���اء  وع�����س��ك��ري��ني، 

الدبلوما�سي. 
ب����داأت م��را���س��م االف��ت��ت��اح بو�سول 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم اإىل قاعة زايد يف 
االحتادي،  الوطني  املجل�س  مقر 
حيث ُعزف ال�سالم الوطني لدولة 
بتالوة  وا�ستهل احلفل  االإم��ارات، 

اآيات عطرة من الذكر احلكيم. 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  وت��ف�����س��ل ���س��اح��ب 
رعاه  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 
قال  حيث  اجلل�سة،  بافتتاح  اهلل، 
واأخ����وات����ي  " اإخ��������واين   : ����س���م���وه 

خدمة  يف  واأدواره����م  ر�سالتهم  يف 
جمتمعهم.  ح�سر مرا�سم اجلل�سة 
االفتتاحية .. �سمو ال�سيخ حمدان 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل 
�سلطان  ال�سيخ  و�سمو  دب��ي  عهد 
القا�سمي  �سلطان  ب��ن  حممد  ب��ن 
ال�سارقة،  حاكم  ونائب  عهد  ويل 
و���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان، و�سمو 
ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد 
ال�سرقي ويل عهد الفجرية و�سمو 
ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر 
راأ�س اخليمة،  القا�سمي ويل عهد 
ون��ي��اب��ة ع���ن ���س��م��و ال�����س��ي��خ را�سد 
ب���ن ���س��ع��ود ب���ن را����س���د امل��ع��ال ويل 
اأحمد  ال�سيخ  ال��ق��ي��وي��ن،  اأم  ع��ه��د 
ب��ن ���س��ع��ود ب��ن را���س��د امل��ع��ال نائب 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
حامد  ال�سيخ  و�سمو  القيوين،  اأم 
بن زايد اآل نهيان الع�سو املنتدب 
جلهاز اأبوظبي لال�ستثمار، و�سمو 
زايد  ب��ن  ب��ن حممد  ذي��اب  ال�سيخ 
اآل نهيان ع�سو املجل�س التنفيذي 
اأب��وظ��ب��ي وم��ع��ايل ال�سيخ  الإم����ارة 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
من  وع���دد  وال��ت��ع��اي�����س،  الت�سامح 
ال�����وزراء وكبار  ال�����س��ي��وخ وم��ع��ايل 

امل�سوؤولني يف الدولة. 

•• �أبوظبي-و�م:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سر 
"حفظه اهلل" حفل اال�ستقبال الذي اأقيم اأم�س يف فندق ق�سر االإمارات 
مبنا�سبة زفاف اأحمد �سلطان �سرور الظاهري اإىل كرمية ال�سيخ �سيف 

بن حممد بن بطي اآل حامد. 
كما ح�سر احلفل ..�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو 
املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة و�سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر 
القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة والفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�سة و�سمو 
ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل  خليفة  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
رئي�س الدولة و�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن زايد اآل نهيان ومعايل 

ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�س. 
وهناأ �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة العري�سني وذويهما متمنياً لهما حياة 

اأ�سرية �سعيدة وهانئة. 
املنا�سبة  ب��ه��ذه  �سعادتهم  ب��ال��غ  ع��ن  العري�سني  ذوو  اأع���رب  جانبهم  م��ن 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ل�ساحب  وتقديرهم  و�سكرهم 

بالغ  عن  معربني  �سعادة  زادت��ه��ا  التي  ومنا�سباتهم  اأفراحهم  مل�ساركته 
الدولة  التوا�سل والرتابط االأ�سيل الذي يجمع قيادة  اعتزازهم بنهج 

مع اأبناء الوطن. 
واأقارب  امل��دع��وي��ن  م��ن  جمع  ح�سره  ال���ذي   - اال�ستقبال  حفل  وتخلل 

العري�سني - عرو�س من الفنون ال�سعبية االإماراتية واللوحات الرتاثية 
واالأهازيج. 

الإمارات ت�سارك يف موؤمتر اليون�سكو حول رعاية وتعليم الطفولة املبكرة
•• �أبوظبي -و�م:

يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  ممثلة  االإم����ارات  دول��ة  �ساركت 
للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة  نظمته  ال��ذي  العاملي  امل��وؤمت��ر 
اإىل   14 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  "اليون�سكو"،  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��م 
املبكرة"،  الطفولة  وتعليم  رعاية  حول  اجلاري  نوفمر   16
ممثل   2500 بح�سور  باأوزبك�ستان  ط�سقند  يف  عقد  وال��ذي 
 150 الدولية احلكومية وغري احلكومية من  املوؤ�س�سات  عن 
رئي�سية وهي  4 حماور  املوؤمتر على  العامل. وركز  دولة حول 
رعاية  يف  العاملة  وال��ق��وى  وال��رف��اه��ي��ة،  واجل����ودة  ال�سمولية 
واحلوكمة  وال�سيا�سة  ال��رع��اي��ة،  وم��ق��دم��ي  امل��ب��ك��رة  الطفولة 
والتمويل وابتكارات الرنامج. واأكد البيان اخلتامي للموؤمتر 

على حق كل طفل يف رعاية مبكرة وتعليم ما قبل املدر�سة بجودة 
عالية، وجتديد وتقوية االلتزام والعمل ال�سيا�سي وح�سد املزيد 
املبكرة  الطفولة  رعاية  وبرامج  �سيا�سات  لتطوير  الدعم  من 
اال�ستثمار  وزي���ادة  وال�ساملة،  احل��ق��وق  على  القائم  والتعليم 
املن�سف والفعال يف رعاية الطفولة املبكرة والتعليم، وااللتزام 
ب�سمان التحاق االأطفال لعام واحد على االأقل مبرحلة التعليم 
اأه��داف التنمية  قبل االبتدائي متا�سياً مع الهدف الرابع من 

امل�ستدامة.
وقال اأحمد الزعابي مدير اإدارة الرقابة على موؤ�س�سات الطفولة 
اإن دولة االإم��ارات بتوجيهات  املبكرة بوزارة الرتبية والتعليم، 
القيادة الر�سيدة �سباقة اإىل دعم االأولويات واالأهداف، والعمل 
"اليون�سكو"  منظمة  م��ع  ال��ف��اع��ل��ة  وال�����س��راك��ات  ال��ت�����س��ام��ن��ي 

مرحلة  اأن  ال�سيما  التعليم،  ا�ستدامة  اأج��ل  من  العامل  ودول 
ا�سرتاتيجية وطنية لتوفري  الدولة متثل  املبكرة يف  الطفولة 
رعاية وتعليم بجودة عالية من عمر والدة الطفل مروراً بكل 
مراحل التعليم العام والعايل، لتقوية ركائز راأ�س املال الب�سري 
ال��وزارة يف مثل  اأهمية م�ساركة  واأك��د  املقبلة.  للخم�سني عاماً 
الدولة ب�سورة متكاملة  الدولية، الإبراز جهود  املنتديات  هذه 
يف املجال التعليمي، وتعزيز ح�سور الوزارة خارجياً يف جماالت 
اخلرات  وتبادل  ال��روؤى  وت�سارك  والعلوم،  والثقافة  الرتبية 
واأف�سل املمار�سات يف جماالت التعليم، خ�سو�سا اأن "اليون�سكو" 
وتاأكيد  التعليمية،  العملية  لتطوير  العاملية  جهودها  تر�سخ 
والتي  امل��در���س��ة  قبل  م��ا  مرحلة  يف  ل��الأط��ف��ال  التعليم  اأهمية 

ت�سهد ت�سكل اللبنات االأوىل للبنية املعرفية.

�سرطة اأبوظبي حتذر اجلمهور من الوقوع يف حيل املت�سولني
•• �أبوظبي-و�م:

ت�سديق  وع��دم  االأم���وال  واعطائهم  املت�سولني  مع  التعاطف  من  اجلمهور  اأبوظبي  �سرطة  ح��ذرت 
والعينية  املادية  املنافع  على  للح�سول  النا�س  ا�ستعطاف  اإىل  خاللها  من  يهدفون  التي  اأ�ساليبهم 

بق�س�س وحيل مفركة ي�ستجدون بها اجلمهور اأمام اأبواب امل�ساجد اأو يف االأ�سواق والطرقات.
امل�سللة،  االحتيالية  املت�سولني  الأ�ساليب  اال�ستجابة  ع��دم  ���س��رورة  على  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  و���س��ددت 
وماآربهم غري امل�سروعة التي يجنون من ورائها ثروات طائلة، ودعت املح�سنني اإىل �سرف االأموال 
يف اجلمعيات اخلريية الر�سمية املعتمدة لدى الدولة، والتي تو�سل امل�ساعدات مل�ستحقيها، مبا يعزز 

اجلهود الوقائية، وير�سخ االأمن واال�ستقرار، على نحو يج�سد ال�سراكة املجتمعية.
واأكدت ا�ستمرار جهودها يف الت�سدي الآفة الت�سول، التي ت�سيء للوجه احل�ساري للمجتمع، باعتبارها 

من �سور الن�سب واالحتيال املبّطن باتباع اأ�ساليب احتيالية م�سللة.
ودعت �سرطة ابوظبي اجلمهور اإىل االإبالغ عن حاالت الت�سول عر مركز القيادة والتحكم 999 .
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اأخبـار الإمـارات

اأمام من�سور بن زايد.. 8 ق�ساة واأع�ساء نيابة عامة يف اأبوظبي يوؤدون اليمني القانونية

غبا�ض يرتاأ�ض جل�سة املجل�ض الوطني الحتادي الأوىل من دور انعقاده العادي الرابع للف�سل الت�سريعي ال�سابع ع�سر 

•• �أبوظبي -و�م:

اأمام  القانونية،  اليمني  ج��دد،  عامة  نيابة  واأع�ساء  ق�ساة  ثمانية  اأدى 
�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وزير 
ديوان الرئا�سة، رئي�س دائرة الق�ساء يف اأبوظبي، اإيذاناً ببدء مهام عملهم 
مرا�سم  خ��الل  وذل��ك  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  الق�سائية  ال�سلطة  يف  كاأع�ساء 

اأقيمت، اأم�س، يف ق�سر الوطن.

وعّر �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، عن فخره واعتزازه بان�سمام 
دفعة جديدة من الكوادر املواطنة اإىل اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية، ليوؤّدوا 
وحفظ  ال��ع��دال��ة  حتقيق  يف  وفعالية  ب��ك��ف��اءة  وم�سوؤولياتهم  مهامه����م 
احلقوق، يف ظل منظومة ق�سائية رائدة ومتطورة تدعم توجهات حكومة 
امل�ستوى  التناف�سية على  ب�سكل فاعل يف تعزيز مكانتها  اأبوظبي، وت�سهم 

العاملي.
واأكد �سموه، دعم القيادة احلكيمة لدولة االإمارات برئا�سة �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، للمبادرات 
التطويرية الهادفة اإىل توفري خدمات ت�ساهي اأف�سل اخلدمات العاملية 
الوطنية  ال��ك��وادر  على  اعتمادا  والق�سائي،  ال��ع��ديل  القطاع  يف  املقدمة 
الذكية  والو�سائل  التقنيات احلديثة  اال�ستفادة من  واملدربة، مع  املوؤهلة 

واملبتكرة.
ووّجه �سموه، اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية اجلدد، اإىل العمل بجد وتفان من 
اأجل رفعة الوطن وا�ستدامة الريادة والتميز يف خمتلف القطاعات، مع 

التم�سك مببداأ �سيادة القانون والعدالة الناجزة، م�ستفيدين من البنية 
الرقمية يف دائرة الق�ساء، ودورها يف ت�سهيل اإجناز االأعمال، مبا ينعك�س 

بدوره على كفاءة النظام الق�سائي يف اإمارة اأبوظبي.
�سعيد  يو�سف  امل�ست�سار  ���س��ع��ادة  القانونية،  اليمني  اأداء  م��را���س��م  ح�سر 
حممد  علي  امل�ست�سار  و�سعادة  اأبوظبي،  يف  الق�ساء  دائ��رة  وكيل  العري، 
البلو�سي، النائب العام الإمارة اأبوظبي، وامل�ست�سار علي ال�ساعر الظاهري، 

مدير اإدارة التفتي�س الق�سائي.

•• �أبوظبي- و�م:

االأوىل  جل�سته  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  عقد 
من دور انعقاده العادي الرابع للف�سل الت�سريعي 
املجل�س  زاي��د مبقر  قاعة  اأم�س يف  ع�سر،  ال�سابع 
رئي�س  غبا�س  �سقر  م��ع��ايل  برئا�سة  ب��اأب��وظ��ب��ي، 

املجل�س. 
وت�سكيل  املراقبني،  انتخاب  اجلل�سة  خ��الل  ومت 

اللجان الدائمة. 
يطيُب  ل��ه:  كلمة  يف  غبا�س  �سقر  م��ع��ايل  وق���ال 
التاأكيَد  االأوىل،  اجل��ل�����س��ِة  ه���ذه  ُم�ستهِل  يف  يل، 
طريقِها  يف  م��ا���س��ي��ٌة  جمل�سِنا  م�����س��ريَة  اأنَّ  ع��ل��ى 
الذي التزمت به منذ بدايِة هذا الف�سِل ال�سابَع 
نحو  اأْن يكوَن م�سعاها وهدُفها دوم��اً  ع�سَر، وهو 
اهلِل  وامل��واط��َن، بتوفيقٍ من  الوطَن  كل ما يخدُم 
العمل  ب��اإخ��ال���ٍس منكم يف  ث��م  وت��ع��اىل،  �سبحانه 
وعٍد  على  جميعاً  ون��ح��ن  ال��ه��دف،  ه��ذا  لتحقيِق 
وعلى عهٍد باأن تظَل خطواُتنا لالأماِم على َهدي 
لقيادِة  املتجددِة  واالآم���اِل  املتوا�سلِة  الطموحاِت 
دولتنا الر�سيدِة التي توىل اأمَرها �ساحب ال�سمو 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخيه  مع  اهلل”،  “حفظه 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
اهلل”،  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ومع اأ�سحاِب ال�سمو اأع�ساء ِاملجل�ِس االأعلى ُحكاِم 

االإمارات. 
الواجَب  الثناَء  اأُثني  اإْذ  “ اليوَم  معاليه  واأ�ساف 
على �سدِق العمِل، واإخال�ِس االأداِء، الذي عاي�سته 
ق��ي��اِم��ك��م مبهاِمكم  خ�����الِل  م���ن  وم��ع��ك��م  م��ن��ك��م 
ال��رمل��ان��ي��ِة على اأف�����س��ِل م��ا ي��ك��وُن حت��ت ق��ب��ِة هذا 
املجل�ِس، ويف جلاِنه، ويف اجتماعاِته، ويف توا�سِله 
داخ��َل وخ��ارَج ال��دول��ِة، ف��اإن هذا ال�سدَق وجدته، 
العامِة  االأم��ان��ِة  اأداِء  يف  و�ساهًدا  حا�سًرا  اأي�ساً، 
طواَل  للمجل�س  امل��ع��اوِن  ب��دوِره��ا  قيامِها  اأث��ن��اَء 
ثقٍة  على  واإنني  املا�سيِة،  الثالثِة  انعقاِده  اأدواِر 
ويقنٍي باأننا جميعاً م�ستمرون، مب�سيئِة اهلل، على 
ذاِت الطريِق وبذاِت النهِج يف هذا الدْوِر االأخرِي، 
ال���وه���َن، وب���اإ����س���راٍر ال يعرُف  ت��ع��رُف  ��ٍة ال  وب��ِه��مَّ
التي  الر�سيدِة  دولتنا  لقيادِة  خُمل�سني  ال��رتدَد، 

ل�سعِبنا  وخمل�سنَي  النجاِح،  �ُسبِل  ك��لَّ  لنا  ت  وف��رَّ
ق اأعناَقنا بثقِته الكبريِة، لنم�سَي،  الويف الذي طوَّ
بعوِن اهلِل وتوفيِقه، يف اخلم�سينيِة الثانيِة لدولِتنا 
ونحن اأقوى َعزماً، واأعمُق ب�سريًة يف اأداِء مهاِمنا 
الت�سريعيِة والرقابيِة، وبتعاوٍن غرَي حمدوٍد مع 
ويف  ق��ي��ادِت��ه��ا  يف  بالتميِز  لها  امل�����س��ه��وُد  حكومِتنا 

عطائها ويف اأدائها”. 
“ وخ��رُي م��ث��اٍل على ذل��ك التعاوِن  وق��ال معاليه 
ل�سوؤون  ال��دول��ِة  م��ن وزارِة  م��ا جن��ُده  ه��و  الكبرِي 
معايل  راأ�ِسها  وعلى  االحت���ادي  الوطني  ِاملجل�س 
قيادٌة  ومعه  العوي�س،  حممد  ب��ن  الرحمن  عبد 
ا�ستمراِر  ع��ل��ى  احل��ر���س  ك��ل  ح��ري�����س��ٌة  تنفيذية 
ه��ذا ال��ت��ع��اون وزي���ادت���ِه ُع��م��ق��اً وات�����س��اع��اً، وكذلك 
املجل�ِس  يف  ال��ع��م��ِل  منظومَة  ب���اأنَّ  جميعاً  ن�سهُد 
تكتمُل بالتوا�سِل املُتجدِد وامل�ساركِة مع املوؤ�س�ساِت 
التقديِر  ك���لُّ  م��ن��ا  فلهم  ومم��ث��ل��ي��ه��ا،  االإع��الم��ي��ِة 
االأم���نِي واالح���رتايف يف �سماِن عالنيِة  ل��دوِره��م 
الأداِء  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال�������س���ورِة  ن��ق��ِل  اجل��ل�����س��اِت ويف 

املجل�ِس. وجلانِه”. 
حممد  ب��ن  عبدالرحمن  معايل  اجلل�سة  ح�سر 
وزير  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزي���ر  ال��ع��وي�����س 

الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي. 
وبداأت اأعمال اجلل�سة بتالوة �سعادة الدكتور عمر 
للمجل�س  ال��ع��ام  االأم���ني  النعيمي  عبدالرحمن 

بنود جدول االأعمال. 
�سعادة  ه��م��ا:  اث��ن��ني  م��راق��ب��ني  املجل�س  وان��ت��خ��ب 
ال�سويدي،  �سمية  الك�سف، و�سعادة  حممد عي�سى 
لن�س  وف��ق��ا  االحت����ادي،  الوطني  املجل�س  ع�سوا 
ال��ت��ي تن�س على ما  ال��د���س��ت��ور  "40" م��ن  امل���ادة 
من  ت�سكل  مكتب  هيئة  للمجل�س  ي��ك��ون   " ي��ل��ي 
ث���ان، وم���ن مراقبني  اأول ون��ائ��ب  رئ��ي�����س ون��ائ��ب 
اثنني يختارهم املجل�س جميعاً من بني اأع�سائه 
بانتهاء  ونائبيه  الرئي�س  م��ن  ك��ل  م��دة  وتنتهي 
مدة املجل�س اأو بحله وفق�اً الأحكام الفقرة الثانية 
باختيار  امل��راق��ب��ني  م��دة  88.وتنتهي  امل���ادة  م��ن 
ال�سنوية  ال���دورة  م�ستهل  يف  جديدين  مراقبني 
العادية التالية ، واإذا خال اأحد املنا�سب يف هيئة 
املكتب اختار املجل�س من ي�سغله للمدة الباقية". 
و�سكل املجل�س جلانه الدائمة وهي: جلنة ال�سوؤون 
الد�ستورية والت�سريعية والطعون، وجلنة �سوؤون 
ال�سوؤون  وجلنة  واخل��ارج��ي��ة،  والداخلية  ال��دف��اع 
�سوؤون  وجلنة  وال�سناعية،  واالقت�سادية  املالية 

التقنية والطاقة والرثوة املعدنية، وجلنة �سوؤون 
واالإعالم،  والريا�سة  وال�سباب  والثقافة  التعليم 
وجل���ن���ة ال�������س���وؤون ال�����س��ح��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة، وجلنة 
واملوارد  وال�سكان  والعمل  االجتماعية  ال�سوؤون 
واالأوقاف  االإ�سالمية  ال�سوؤون  وجلنة  الب�سرية، 

واملرافق العامة، وجلنة ال�سكاوى. 
احتاديا  م��ر���س��وم��ا   11 ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  واط���ل���ع 
ب��ال��ت�����س��دي��ق ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ات وم��ع��اه��دات دولية 
اأب��رم��ت��ه��ا احل��ك��وم��ة، كما اط��ل��ع على ثمان  ال��ت��ي 
املجل�س  طلب  تت�سمن  للحكومة  �سادرة  ر�سائل 
مو�سوعات  ث��م��ان��ي��ة  م��ن��اق�����س��ة  ع��ل��ى  امل���واف���ق���ة 
ال�سالمة  ب�����س��اأن  احل��ك��وم��ة  �سيا�سة   : ه��ي  ع��ام��ة 
الغذائية، وا�سرتاتيجية احلكومة يف �ساأن البحث 
وال��ت��ط��وي��ر، و���س��ي��ا���س��ة احل��ك��وم��ة ب�����س��اأن معايري 
وب���رام���ج م��ن��ح ال�����زواج وب���رام���ج ت��اأه��ي��ل املقبلني 
الطفولة  ب�ساأن  احلكومة  و�سيا�سة  ال���زواج،  على 
تعزيز  ب�ساأن  احلكومة  و�سيا�سة  املبكر،  والتعليم 
و�سيا�سة  ال�سحي،  القطاع  يف  املواطنني  م�ساركة 
اخلا�س،  العايل  التعليم  تنظيم  ب�ساأن  احلكومة 
اال�سطناعي،  الذكاء  �ساأن  يف  احلكومة  و�سيا�سة 
البنية  تطوير  �ساأن  يف  احلكومة  وا�سرتاتيجية 

الت�سريعية والتنظيمية لدعم القطاع ال�سناعي. 
من  واردة  ر���س��ال��ة   12 ع��ل��ى  املجل�س  اط��ل��ع  ك��م��ا 
احلكومة منها 6 ر�سائل تت�سمن موافقة جمل�س 
ع��ام��ه هي:  م��و���س��وع��ات  مناق�سة  ع��ل��ى  ال�����وزراء 
اال�سطناعي،  ال��ذك��اء  ب�����س��اأن  احل��ك��وم��ة  �سيا�سة 
الغذائية،  ال�����س��الم��ة  ب�����س��اأن  احل��ك��وم��ة  و�سيا�سة 
ال�سحي،  القطاع  يف  املواطنني  م�ساركة  وتعزيز 
العايل  التعليم  تنظيم  ب�ساأن  احلكومة  و�سيا�سة 
اخلا�س، وا�سرتاتيجية احلكومة يف �ساأن البحث 
وال��ت��ط��وي��ر، و���س��ي��ا���س��ة احل��ك��وم��ة ب�����س��اأن معايري 
وبرامج منح الزواج وبرامج تاأهيل املقبلني على 

الزواج. 
الوزراء  جمل�س  موافقة  تت�سمن  ر�سائل  و�ستة 
مو�سوعات  �ستة  ب�����س��اأن  املجل�س  ت��و���س��ي��ات  ع��ل��ى 
عامة كان املجل�س الوطني االحتادي قد ناق�سها 
وهي: �سيا�سة وزارة االقت�ساد يف �ساأن دعم قطاع 
�ساأن  يف  املجتمع  تنمية  وزارة  و�سيا�سة  ال�سياحة، 
ت��ط��وي��ر ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي، و���س��ي��ا���س��ة وزارة 
وزارة  و�سيا�سة  االأ�سري،  التوجيه  �ساأن  يف  العدل 
الطاقة والبنية التحتية، و�سيا�سة وزارة الثقافة 
وال�سباب، و�سيا�سة برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان. 

قوانني  م�سروعات  خم�سة  على  املجل�س  واط��ل��ع 
ب��ق��رار م��ن معايل  اأح��ي��ل��ت  واردة م��ن احل��ك��وم��ة 
اثنان  منها  املعنية  ال��ل��ج��ان  اإىل  املجل�س  رئي�س 
متت احالتهما اإىل جلنة �سوؤون التعليم والثقافة 
وال�سباب والريا�سة واالإعالم هما: م�سروع قانون 
للريا�سة،  العامة  الهيئة  تنظيم  ب�ساأن  احت��ادي 

وم�سروع قانون احتادي ب�ساأن الريا�سة. 
اأح��ي��ل��ت اإىل جلنة  وث��الث��ة م�����س��روع��ات ق��وان��ني 
ال�سوؤون ال�سحية والبيئية وهي : م�سروع قانون 
االحتادي  القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل  احت��ادي 
ال�سحية  املن�ساآت  �ساأن  يف   2015 ل�سنة   4 رق��م 
تعديل  ب�ساأن  احت��ادي  قانون  وم�سروع  اخلا�سة، 
ل�سنة   10 رق��م  القانون االحت���ادي  اأح��ك��ام  بع�س 
البيطري،  الطب  �ساأن مزاولة مهنة  2002 يف 
وم�سروع قانون احتادي ب�ساأن مزاولة بع�س املهن 

ال�سحية. 
الرملانية  لل�سعبة  العمومية  اجلمعية  وع��ق��دت 
الرابع  العادي  االأول من دور االنعقاد  اجتماعها 
جرى  ح��ي��ث  ع�����س��ر،  ال�����س��اب��ع  الت�سريعي  للف�سل 
ت�سكيل جمموعات االحتادات الرملانية واأع�ساء 

جلان ال�سداقة الرملانية. 
وجم���م���وع���ات االحت���������ادات ال���رمل���ان���ي���ة ال���ت���ي مت 
الرملاين  االحت������اد  : جم��م��وع��ة  ه���ي  ت�����س��ك��ي��ل��ه��ا 
العربي،  ال��رمل��اين  االحت���اد  وجمموعة  ال���دويل، 
وجم��م��وع��ة ال��رمل��ان ال��ع��رب��ي، وجم��م��وع��ة احتاد 
التعاون  منظمة  يف  االأع�����س��اء  ال����دول  جم��ال�����س 
الرملانية  اجل��م��ع��ي��ة  وجم���م���وع���ة  االإ����س���الم���ي، 
االآ�سيوية، وجمموعة اجلمعية الرملانية للبحر 
اأمريكا  االأبي�س املتو�سط، وجمموعة برملان دول 
ال��الت��ي��ن��ي��ة وال��ك��اري��ب��ي، وجم��م��وع��ة ال�����س��ع��ب��ة يف 
ل��روؤ���س��اء جم��ال�����س ال�سورى  ال�����دوري  االج��ت��م��اع 
التعاون  والنواب والوطني واالأمة بدول جمل�س 

لدول اخلليج العربية. 
مع  ال�����س��داق��ة  جل��ان  اأع�����س��اء  املجل�س  �سكل  كما 
الدول  وبرملانات  العربية،  اخلليج  دول  برملانات 
وبرملانات  االآ�سيوية،  ال��دول  وبرملانات  العربية، 
ال���دول االأوروب��ي��ة، وب��رمل��ان��ات ال���دول االأفريقية، 
واأمريكا  ال��الت��ي��ن��ي��ة  اأم���ري���ك���ا  دول  وب���رمل���ان���ات 

ال�سمالية. 

حممد بن را�سد يلتقي اأع�ساء الربملان الإماراتي للطفل على 
هام�ض افتتاح دور النعقاد العادي للمجل�ض الوطني الحتادي 

•• �أبوظبي-و�م:

التقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، اأع�ساء الرملان االإماراتي للطفل، 
على هام�س افتتاح �سموه لدور االنعقاد العادي الرابع من الف�سل الت�سريعي 

ال�سابع ع�سر للمجل�س الوطني االحتادي يف مقر املجل�س باأبوظبي. 
وحر�س �سموه على جتاذب اأطراف احلديث مع االأطفال امل�ساركني يف اجلل�سة 
ال�سحة  مو�سوع  ملناق�سة  واملخ�س�سة  للطفل،  االإم��ارات��ي  للرملان  الثالثة 
النف�سية لالأطفال، م�سجعاً �سموه اإياهم على اال�ستفادة من هذه التجربة يف 

اكت�ساب مهارات احلوار البّناء وتعلُّم كيفية النقا�س على اأ�سا�س من احرتام 
الراأي االآخر وحماولة االإقناع با�ستخدام احُلجة وبناء �سخ�سيتهم القوية 
التي متكنهم من خو�س نقا�سات هدفها حتقيق م�سلحتهم لين�ساأوا كاأفراد 
بالتح�سيل  لالهتمام  اإي��اه��م  �سموه  داع��ي��اً  وجمتمعهم،  الأنف�سهم  نافعني 
العلمي الذي ميثل االأ�سا�س يف بناء �سخ�سية االإن�سان واأهم مقومات جناحه 

ومتيزه. 
اأع�����س��اء الرملان  اأب��ن��ائ��ه م��ن  ال��ت��ذك��اري��ة م��ع  ال�����س��ور  وق��د التقطت ل�سموه 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بلقاء  غامرة  �سعادة  اأب��دوا  الذين  للطفل  االإم��ارات��ي 

حممد بن را�سد اآل مكتوم، واعتزازهم مبا قدمه لهم من ن�سائح غالية. 

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�ض تركمان�ستان

والبعيد. 
كما جرى ا�ستعرا�س اأهم التطورات 

ل��ك��ي ي��ك��ون ���س��ري��ك��اً يف ت��ع��زي��ز تلك 
الروابط وتطويرها خالل املرحلة 

حيث مت التاأكيد على اأهمية تعزيز 
اجلهود الدولية الرامية اإىل اإقرار 

اأمام  امل��ج��ال  وتهيئة  اال���س��ت��ث��م��اري 
اجلانبني  ل���دى  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع 

على ال�ساحتني االإقليمية والدولية، 
والق�سايا حمل االهتمام امل�سرتك، 

املقبلة، مبا يخدم م�سالح ال�سعبني 
القريب  امل��دي��ني  ع��ل��ى  ال�سديقني 

•• �أبوظبي -و�م:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل، اأم�س )االإثنني( 
يف ق�سر االإمارات باأبوظبي فخامة 
رئي�س  ب�����ردي حم���م���دوف  �����س����ردار 
ال�سديقة،  تركمان�ستان  جمهورية 
ب��ح�����س��ور �سمو  امل����راف����ق،  وال����وف����د 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 

اآل مكتوم ويل عهد دبي. 
العالقات  ب��ح��ث  ال��ل��ق��اء  خ���الل  مت 
التعاون  ت��ع��زي��ز  و���س��ب��ل  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
وجمهورية  االإم��������ارات  دول�����ة  ب���ني 
املجاالت،  خمتلف  يف  تركمان�ستان 
ال����س���ي���م���ا ع���ل���ى ����س���ع���ي���د ال���ت���ب���ادل 
البلدين،  بني  وال�سياحي  التجاري 
بالتعاون  االرت�����ق�����اء  وم��ت��ط��ل��ب��ات 

ون�سر  واال�ستقرار،  االأمن  مقومات 
وتر�سيخ  والتعاي�س  ال�سالم  اأ�سباب 
للتغلب  ال������دويل  ال���ت���ع���اون  اأ����س�������س 
���س��ع��وب العامل  ت���واج���ه���ه  ع��ل��ى م���ا 
م���ن حت���دي���ات م�����س��رتك��ة م���ن اأجل 

م�ستقبل اأف�سل للجميع. 
ح�����س��ر ال��ل��ق��اء م���ع���ايل حم��م��د بن 
�سوؤون  وزي����ر  ال���ق���رق���اوي  ع���ب���داهلل 
ال����وزراء وم��ع��ايل رمي بنت  جمل�س 
ال��ه��ا���س��م��ي وزي�����رة دولة  اإب���راه���ي���م 
ل�����س��وؤون ال��ت��ع��اون ال����دويل ومعايل 
���س��ه��ي��ل ب����ن حم���م���د ف������رج ف���ار����س 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزي����ر  امل���زروع���ي 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، وم���ع���ايل خ��ل��ي��ف��ة �سعيد 
نائب  م���را����س���م  رئ���ي�������س  ���س��ل��ي��م��ان، 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال���������وزراء، و����س���ع���ادة اأح���م���د احل���اي 
الهاملي، �سفري دولة االإمارات لدى 

جمهورية تركمان�ستان. 
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•• �ل�سارقة - و�م: 

افتتح �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س 
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو  قرينته،  بح�سور  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  االأع��ل��ى 
القا�سمي، الرئي�سة املوؤ�س�سة جلمعية اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان، �سفرية االحتاد 
الدويل  �سفرية االحت��اد  لل�سرطان،  العاملي  ال�سرطان لالإعالن  ملكافحة  ال��دويل 
ملكافحة ال�سرطان ل�سرطانات االأطفال.. ام�س، اأعمال املوؤمتر اخلليجي امل�سرتك 
ال�سرطان، وذلك يف  اأ�سدقاء مر�سى  الذي تنظمه جمعية  اخلام�س لل�سرطان، 

مركز اجلواهر للمنا�سبات واملوؤمترات.
بالتعاون مع  23 نوفمر احل��ايل،  21 حتى  املوؤمتر خالل الفرتة من  ويعقد 
االحتاد اخلليجي ملكافحة ال�سرطان ومركز اخلليج ملكافحة ال�سرطان والوقاية 
والت�سدي  ال�سرطان  ملكافحة  ال�سحية  الرعاية  "ا�ستمرارية  �سعار  حتت  منه، 
له"، بهدف توحيد اجلهود اخلليجية لتطوير جمال الرعاية ال�سحية ملر�سى 
مكافحة  وم��راح��ل  ن��واح��ي  جميع  يف  امل��م��ار���س��ات  باأف�سل  والتوعية  ال�����س��رط��ان، 

املر�س.
احلوارية  اجلل�سة  �سموه  ح�سور  خ��الل  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  �ساحب  واأك��د 
ال�سرطان يف دول جمل�س  العلمي املرجعي لبحوث مر�س  املركز  اخلا�سة حول 
التعاون اخلليجي، ا�ستمرار ال�سارقة يف دعم جهود مكافحة مر�س ال�سرطان يف 
توحيد  اأهمية  اإىل  �سموه  م�سرياً  والعالجية وغريها،  البحثية  امل�ستويات  كافة 

تلك اجلهود الكثرية وذلك من اأجل اإيجاد احللول الالزمة ملر�س ال�سرطان.
ورّحب �سموه باحل�سور من اأع�ساء املوؤمتر و�سيوفه من املتخ�س�سني واملتحدثني 
يف اجلل�سة، معرباً عن اأمله يف تتويج اجلهود بالتو�سل اإىل العالج الناجع، وقال 
�سموه “ امل��ح��اوالت ك��ث��رية واجل��ه��ود م��ب��ذول��ة والب���د م��ن جتميع ه��ذه اجلهود 
الوجود  املر�س اخلطري قد زال من  باأن هذا  الب�سرية  ُيب�ّسر  نافع  الإنتاج عالج 
اإن �ساء اهلل. ومن جانبنا نحن يف ال�سارقة، ومن خالل جمعية اأ�سدقاء مر�سى 
على  واإمن��ا  فقط،  العالجات  م�ستوى  على  لي�س  اجل��ه��ود،  كل  نبذل  ال�سرطان، 
الذي  العلمي  البحث  يف  التطور  هذا  نواكب  ونحن  العلمية،  االأبحاث  م�ستوى 

باإذن اهلل �سي�سل اإىل نتائج هامة”.
مف�سل،  �سرح  اإىل  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ا�ستمع  املوؤمتر،  هام�س  وعلى 
حول عمل بع�س اجلمعيات اخلا�سة مبكافحة مر�س ال�سرطان يف دول جمل�س 
متخ�س�سة،  وتقارير  علمية،  بحوث  من  عليه  يعملون  وما  اخلليجي،  التعاون 

انعقاد  مبنا�سبة  املقام  للمعر�س  �سموه  زي��ارة  خالل  وذلك  متنوعة،  وا�سدارات 
املوؤمتر.

وكان حفل افتتاح املوؤمتر اأ�ستهل بال�سالم الوطني ، واألقت بعده قرينة �ساحب 
يف  كلمًة  القا�سمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو 
افتتاح املوؤمتر قالت فيها “ نحن فخورون با�ست�سافة املوؤمتر اخلليجي امل�سرتك 
ن��ح��و حت�سني  ن�سعى  املنطقة  ه���ذه  ب��اأن��ن��ا يف  وف���خ���ورون  ل��ل�����س��رط��ان،  اخل��ام�����س 
جمتمعاتنا من االأمرا�س كافة، فاملر�س لي�س ق�سية املري�س وحده، بل ق�سية 

اجلميع بدون ا�ستثناء”.
واأ�سادت �سموها بعملية التكامل التنموي التي ال ميكن لها اأن تتحقق دون رعاية 
�سحية متميزة وقالت “ حققنا الكثري من املنجزات، حققنا التقدم يف االقت�ساد 
والعمران والبنية التحتية، يف اخلدمات واالأمن ويف عالقاتنا مع العامل، وحتى 
نر�سخ هذه املنجزات اأكرث، عليها اأن تتعزز بنجاحات كبرية يف القطاعات احليوية 
يدعم  الذي  العلمي  والبحث  ال�سحية  الرعاية  قطاع  خا�س  وب�سكل  الرئي�سية 

قدراتنا يف حماربة االأمرا�س”.
وعن االأهمية البالغة التي يكت�سبها البحث العلمي يف جمال مكافحة ال�سرطان، 
قالت �سموها .. اإن البحوث العلمية اخلا�سة بال�سرطان توفر البيانات الالزمة 
لو�سع اخلطط واإجناحها، وتوفر مرجعية للدار�سني والباحثني واالأطباء، واأرى 
اأن العمل على تدعيم املرجعيات العلمية يجب اأن ي�سكل اأولوية للجميع خالل 

املرحلة املقبلة، وعلينا اأن ن�ستفيد من التقنيات خلدمة هذا التوجه.
الرعاية واالهتمام  اأولوية  القا�سمي،  بنت حممد  ال�سيخة جواهر  �سمو  واأك��دت 
“ اإن ا�ستقرارنا االجتماعي يتعزز  باملوارد الب�سرية لتحقيق اال�ستدامة، وقالت 
م�ستدام  خليجي  م�ستقبل  ون��ح��و  التنمية  نحو  وطموحاتنا  اأب��ن��ائ��ن��ا،  ب�سحة 
لرثوتنا  وال�سالمة  العافية  من  باملزيد  تتحقق  وثقافته،  وجمتمعه  باقت�ساده 
“ كل هذا  ث��روات االأر���س جمتمعة”. م�سيفًة  اأهميتها  الب�سرية التي تفوق يف 

التقدم حتقق من اأجل االإن�سان، و�سلم احتياجات االإن�سان يبداأ ب�سحته”.
ال�سراكة  اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان مفهوم  “ ج�سدت جمعية  واأ�سافت �سموها 
لالرتقاء  واخل��ا���س،  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  وال��ت��ع��اون  واملوؤ�س�سات،  املجتمع  ب��ني 
بثقافة اجلمهور فيما يتعلق باملر�س والوقاية منه والتعامل معه، واليوم ناأمل 
نحو  خطوة  امل�سرتكة،  طموحاتنا  م��ن  تقربنا  خ��ط��وًة  ه��ذا  موؤمترنا  ي�سكل  اأن 
عليه  �سيكون  ملا  نوؤ�س�س  هنا  نحن  والعامة،  الفردية  وال�سحة  احلياة  حت�سني 

امل�ستقبل، فلنوؤ�س�سه ب�سكل قوي وم�ستدام”.

مر�سى  اأ�سدقاء  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�سة  الفاهوم،  جعفر  �سو�سن  واأعربت 
ال�سرطان، يف كلمتها، عن �سعادتها باأن ت�ست�سيف اجلمعية للمرة االأوىل املوؤمتر 
بالتجارب  منوهًة  االإم����ارات،  ودول��ة  ال�سارقة  يف  لل�سرطان  امل�سرتك  اخلليجي 
ملكافحة  اخلليجي  ل��الحت��اد  اجلمعية  ان�سمام  منذ  امل��م��ي��زة  واجل��ه��ود  امللهمة 
اأعلى  اإىل  للو�سول  الوعي  ن�سر  ا�ستدامة  " اإن  وقالت   ..2006 عام  ال�سرطان 

م�ستوى من الوقاية تبقى مهمتنا الدائمة".
واأ�سارت اإىل التحديات التي تواجه جهود مكافحة ال�سرطان وق�سمتها اإىل ثالث 
واالقت�سادية  الثقافية واالجتماعية  العوائق  الرتكيز على  االأول يف  م�ستويات، 
يف طلب امل�سورة الطبية، وبرامج الك�سف املبكر، ودور االت�سال وو�سائل االإعالم 
ال�سرطان،  التعاي�س مع مر�س  والثاين يف  ال�سرطان،  والوقاية من  التوعية  يف 
والتحديات التي تواجه املر�سى بعد ال�سفاء، فيما جاء الرتكيز على ا�ستمرارية 

جهود الرعاية ال�سحية يف امل�ستوى الثالث.
واأل��ق��ى ال��دك��ت��ور خ��ال��د اأح��م��د ال�����س��ال��ح، اأم���ني ع��ام االحت���اد اخلليجي ملكافحة 
ال�سرطان كلمة قال فيها .. اإن انعقاد هذا املوؤمتر يعك�س الفهم املتقدم لقيادات 
ال�سحة يف جمل�س التعاون اخلليجي واإميانهم بالعمل امل�سرتك الإجناح التنمية 
ال�سحية يف دولنا اخلليجية وا�سفاً اإياه "بالعالمة الفارقة" يف امل�سرية ال�سحية 

ملجل�س التعاون اخلليجي.
واأ�ساف “ اإنها فر�سة لت�سليط ال�سوء على البحث العلمي واأهميته، فهو حجر 

الزاوية الفارقة بني دول متطلعة اإىل االأمام واأخرى �ساكنة يف مكانها”.
وتوجه ال�سالح خالل كلمته بال�سكر والتقدير اإىل �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة، 
وقرينة ، على رعايتهما الدائمة واملتميزة للجمعيات االأهلية فيما و�سفه باملثال 

الطيب يف ح�سن التنظيم والقدرة على االإبداع.
اأن تكون ه��ذه اخل��ط��وة اجل��دي��دة منطلقة م��ن دولة  “ اإن��ن��ا ل��ن ن�ستغرب  وق��ال 
االإم��ارات العربية املتحدة، تلك الدولة التي عودتنا على تبني ق�سايا امل�ستقبل 

مبا يخدم النظرة املتطلعة لدولنا اخلليجية”.
وا�ستعر�س الدكتور علي بن �سعيد الزهراين، املدير التنفيذي للمركز اخلليجي 
مر�س  مكافحة  جمال  يف  االإقليمية  اجلهود  كلمته،  خالل  ال�سرطان،  ملكافحة 
ال�سرطان، وقال “انطلقت م�سرية التعاون اخلليجي امل�سرتك يف جمال مكافحة 
بهدف   1998 عام  يف  ال�سرطان  لت�سجيل  اخلليجي  املركز  بتاأ�سي�س  ال�سرطان 
ووا�سعي  ال��ق��رار،  اأ�سحاب  عليها  يعتمد  موثوقة  اإح�سائية  معلومات  توفري 
املركز  اأن�����س��ئ  فيما  اخل��ل��ي��ج،  منطقة  يف  ال�����س��رط��ان  ملكافحة  ال�سحّية  اخل��ط��ط 

ب���اإع���داد ومراجعة  ل��ل��ق��ي��ام   2011 ف��راي��ر  ال�����س��رط��ان يف  مل��ك��اف��ح��ة  اخل��ل��ي��ج��ي 
جمال  يف  ال��راه��ني  على  املبنية  االإر���س��ادي��ة  واالأدل���ة  اال�سرتاتيجية  ال�سيا�سات 

الوقاية والك�سف املبكر عن ال�سرطان”.
وعن اأهمية املوؤمتر اخلليجي امل�سرتك، قال الزهراين اإن هذه املوؤمترات ت�سكل 
الوقائي  وال��ط��ب  االأول��ي��ة  ال�سحية  وال��رع��اي��ة  االأورام  الأط��ب��اء  حقيقية  فر�سة 
القرار  و�سناع  ال�سرطان  مر�سى  برعاية  املهتمني  وك��ذل��ك  العامة،  وال�سحة 

ومنظمات النفع العام لاللتقاء وتبادل اخلرات.
االإم����ارات ودول جمل�س  دول��ة  م��ن  50 متحدثاً  م��ن  اأك��رث  امل��وؤمت��ر  وي�ست�سيف 
التعاون اخلليجي والعامل، باالإ�سافة اإىل 500 عامل وطبيب وخبري متخ�س�س 
اإىل  املوؤمتر،  جل�سات  يف  للم�ساركة  منه،  والوقاية  وعالجه  ال�سرطان  باأمرا�س 
جانب مدراء عدد من االحتادات واملوؤ�س�سات واملراكز االإقليمية والعاملية املعنية 

مبكافحة ال�سرطان.
التي  التحديات  تناق�س  املوؤمتر جل�سات حوارية وحما�سرات  برنامج  ويت�سمن 
يواجهها القطاع ال�سحي يف جمال مكافحة ال�سرطان على املدى الطويل، ومنها 
احلواجز الثقافية واالجتماعية واالقت�سادية التي تعيق جهود التوعية والوقاية 
يف  واإ�سهامه  املر�سى،  رعاية  ا�ستمرارية  يف  املبكر  الك�سف  ودور  ال�سرطان،  من 

تخفيف االأعباء االقت�سادية الناجمة عن االإ�سابة بال�سرطان.
يذكر اأن املوؤمتر اخلليجي امل�سرتك لالأورام يعقد �سنوياً يف اإحدى دول جمل�س 
التعاون اخلليجي، حيث عقد املوؤمتر االأول عام 2017 يف دولة الكويت، واملوؤمتر 
الثاين يف اململكة العربية ال�سعودية عام 2018، وعقد الثالث يف مملكة البحرين 
عام 2019، فيما عقد الرابع ب�سكل افرتا�سي يف اململكة العربية ال�سعودية عام 

.2020
ح�سر افتتاح املوؤمتر كل من معايل ال�سيخة لبنى بنت خالد القا�سمي، ومعايل 
الدكتور خالد ال�سعيد وزير ال�سحة بدولة الكويت، ومعايل الدكتور هالل بن 
علي ال�سبتي وزير ال�سحة ب�سلطنة عمان، ومعايل الدكتورة جليلة بنت ال�سيد 
عبدالرحمن  ب��ن  فهد  وم��ع��ايل  البحرين،  مبملكة  ال�سحة  وزي���رة  ح�سن  ج��واد 
حنان  الدكتورة  ومعايل  ال�سعودية،  العربية  باململكة  ال�سحة  وزي��ر  اجلالجل 
حممد الكواري وزيرة ال�سحة العامة بدولة قطر، باالإ�سافة اإىل معايل الدكتور 
اليمنية،  باجلمهورية  وال�����س��ك��ان  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  وزي���ر  بحيبح  حممد  قا�سم 
والدكتور عبد العزيز املهريي رئي�س هيئة ال�سارقة ال�سحية، وعدد من االأطباء 

وامل�سوؤولني.

•• �أبوظبي-و�م:

تنمية  لدائرة  التابع  – اإي���واء،  االإن�سانية  والرعاية  ل��الإي��واء  اأبوظبي  مركز  عقد 
املجتمع، جمموعة من االأن�سطة التفاعلية التوعوية لغر�س �سبل التوا�سل الفّعال 
لدى االأطفال، وذلك �سمن فعاليات يوم الطفل العاملي التي نظمتها وزارة الداخلية 
يف متنزه خليفة. وبالتزامن مع االأ�سبوع الوطني ال�ساد�س للوقاية من التنمر يف 
البيئة املدر�سية، ت�سمنت اأن�سطة املركز ور�س عمل متنوعة، نظمها جمموعة من 
اخلراء واملخت�سني يف جماالت تعليم االأطفال �سبل اإدارة م�ساعرهم وانفعاالتهم 
واإك�سابهم املهارات االجتماعية وال�سخ�سية وحثهم على ال�سلوك االإيجابي ودح�س 

العنف بجميع اأ�سكاله، مبا فيها التنمر.
وقالت �سعادة �سارة �سهيل، مدير عام املركز: »يف ظل املنظومة احلكومية الداعمة 
التي توفر له جميع مقومات العمل املتكامل، ي�سعى املركز ال�ستغالل �ستى الفر�س 

واملنا�سبات مع اجلهات ال�سريكة والداعمة لتحقيق الروؤية امل�سرتكة جتاه متكني 
االأجيال اجلديدة والتمهيد مل�ستقبل اأف�سل وتعزيز متا�سك املجتمع«.

اأجندة  مع  متا�سياً  وذل��ك  الطفل،  فئة  على  حالًيا  جهوده  املركز  »يركز  واأ�سافت: 
الرعاية  مقدمي  لتوعية  فعالياته  يعقد  وبينما  اأبوظبي،  يف  االجتماعي  القطاع 
بق�سايا الطفل وحقوقه واحتياجاته، ي�ستهدف كذلك فئة الطفل ذاتها بالتوعية، 
لغر�س القيم االإماراتية االأ�سيلة وال�سلوكيات اجليدة التي �ست�ساهم يف احلد من 

ظاهرة العنف يف املجتمع م�ستقباًل«.
وي�سعى مركز اأبوظبي لالإيواء والرعاية االإن�سانية اإىل تغيري نظرة املجتمع للعنف 
وحماية االأفراد من خماطره، ويقدم خدمات الرعاية والتاأهيل والتمكني للفئات 
اإىل حاالت االجتار بالب�سر  اأبوظبي، باالإ�سافة  اإم��ارة  املعر�سة للعنف واالإي��ذاء يف 
اإنفاذ  البالغات عر عدة م�سادر، منها جهات  املركز  االإم��ارات. وي�ستقبل  يف دول 

.)SAVE )800 7283 800 القانون وال�سركاء واخلط ال�ساخن

•• �ل�سارقة-و�م:

تنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
اإىل توفري  الرامية  ال�سارقة،  القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
احلياة امل�ستقرة والعي�س الكرمي الأبنائه املواطنني.. اعتمدت جلنة 
معاجلة ديون مواطني اإمارة ال�سارقة مبلغ 76 مليونا و755 األف 

درهم، ل�سداد مديونية 134 حالة من احلاالت املعرو�سة عليها.
واأكد �سعادة را�سد اأحمد بن ال�سيخ رئي�س الديوان االأمريي، رئي�س 

اعتمدت  اللجنة  اأن  ال�سارقة،  اإم���ارة  مواطني  دي��ون  معاجلة  جلنة 
ل�سداد  دره���م،  األ���ف  و755  مليونا   76 مبلغ   23 ال��دف��ع��ة  �سمن 
مالية،  ق�سايا  ذمة  على  املحكومني  فئة  من  حالة   134 مديونية 

وفئة املتوفني املع�سرين.
اأن  ال�����س��ارق��ة،  اإم����ارة  دي���ون م��واط��ن��ي  واأو���س��ح رئي�س جلنة معاجلة 
اإجمايل املبالغ التي متت معاجلتها منذ الدفعة االأوىل حتى الدفعة 
درهما،  و153  األفا  و254  مليونا   978 بلغ  والع�سرين،  الثالثة 

وبلغ جمموع امل�ستفيدين 1961 م�ستفيداً.

جلنة معاجلة ديون مواطني اإمارة ال�سارقة تعتمد 76 مليونا و755 اأبوظبي لالإيواء والرعاية الإن�سانية ي�سارك باأن�سطة تفاعلية لالأطفال يف متنزه خليفة
األف درهم ل�سداد مديونية 134 حالة من احلالت املعرو�سة عليها

حاكم ال�سارقة يفتتح املوؤمتر اخلليجي امل�سرتك اخلام�ض لل�سرطان

•• �لعني-�لفجر: 

ال�سحية  العلوم  الطب  كلية  �ساركت 
املتحدة،  العربية  االإم�����ارات  بجامعة 
ال�سحية  التوعية  حملة  فعاليات  يف 
والتي  "موفمر"،  ال�سرطان  الأورام 
لل�سرطان  االإم����ارات  جمعية  نّظمتها 
بالتعاون مع دائرة الثقافة وال�سياحة 
كلينيك،  م��ي��د  م�����س��ت�����س��ف��ى  م���ن  وك����ل 
العني  وم��ه��رج��ان  ال�سباب  وجم��ال�����س 
الدكتور  ب��ح�����س��ور  وذل�����ك  ل��ل��ك��ت��اب، 

�سامل بن حممد بن ركا�س العامري، 
االإمارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الكعبي،  جمعة  والدكتور   ، لل�سرطان 
ال�سحية  والعلوم  الطب  كلية  عميد 
وجمعة  االإم�����ارات،  بجامعة  ب��االإن��اب��ة 
الظاهري، مدير اإدارة املكتبات يف هيئة 
�سمن  اأقيم   وال��ذي  للكتاب،  اأبوظبي 

فعاليات مهرجان العني للكتاب.
اإن اجلمعية  العامري،  الدكتور   واأكد 
حت���ر����س ع��ل��ى م����ّد ي���د ال���ع���ون ل���زرع 
ال�سرطان،  مر�سى  نفو�س  يف  االأم���ل 

مواجهة  يف  مت��ك��ي��ن��ه��م  خ�����الل  م����ن 
الدعم  املر�س والتغلب عليه، وتوفري 
مع  يتما�سى  ومبا  منهم،  للمحتاجني 
القيم واالأهداف التي ت�سعى اجلمعية 
قيادتنا  ل��روؤي��ة  جت�سيداً  لتحقيقها، 
روح  جت�سيد  يف  الر�سيدة،  وحكومتنا 

العطاء والدعم امل�ستدام، 
انطالقاً  ذل��ك  " يجئ  وا���س��اف قائال 
من اأ�س�س التعا�سد والتعاون والواجب 
االإن�������س���اين، م���ن خ����الل ال���ت���ع���اون مع 
واأ�سحاب  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 

القيم  م��ن  ان��ط��الق��اً  العمل اخل���ريي، 
التي ميتاز بها جمتمع دولة االإمارات، 
على  اجل��م��ع��ي��ة  ح���ر����س  اإىل  اإ����س���اف���ة 
والعمل  التطوعي،  العمل  ثقافة  ن�سر 
والتوعوي  وال��ت��ث��ق��ي��ف  االإن���������س����اين، 

ال�سحي ."
اأ�����س����ار ال���دك���ت���ور جمعة   م���ن ج��ان��ب��ه 
الطب  ك��ل��ي��ة  ح���ر����س  اإىل  ال���ك���ع���ب���ي، 
االإمارات،  بجامعة  ال�سحية  والعلوم 
ومب�����ا مت��ت��ل��ك��ه م����ن ك�������وادر وخ�����رات 
اأكادميية من اأطباء وباحثني واأع�ساء 

هيئة التدري�س من اأ�سحاب اخلرات 
يف  املُ�ساهمة  على  الطبية،  والكفاءات 
خدمة املجتمع من خالل امل�ساركة يف 
والتثقيفية،  التوعوية  االأن�سطة  هذه 
ال�سرطان،  اأورام  اأم���را����س  ال���س��ي��م��ا 
املبكر  ال��ك�����س��ف  ����س���رورة  اإىل  م�����س��رياً 
لالأمرا�س والفح�س الدوري للرجال 
ب���ع���د ب���ل���وغ ����س���ن 50 ع����ام����اً، وال�����ذي 
قبل  ال��ع��الج  ط��رق  حتديد  يف  ي�ساهم 
ن�سبة  واأن  ال�سيما  امل��ر���س،  ا�ستفحال 
كبرية من الرجال يراجعون العيادات 

التخ�س�سية بوقت متاأخر. 
اأحمد  ال���دك���ت���ور حم���م���د  ق�����دم  ك���م���ا   
يف  البولية  امل�سالك  اأخ�سائي  �سبح، 

م�سفى ميد كلينك، عر�ساً طبياً حول 
وطرق  واأع���را����س���ه  ال��رو���س��ت��ات��ا  ورم 
املبكر.  وال��ك�����س��ف  وال���ع���الج  ال���وق���اي���ة 

امل�ساركة  اجلهات  تكرمي  مّت  ذلك  بعد 
والداعمة للحملة وجلمعية االإمارات 

لل�سرطان.

كلية الطب والعلوم ال�سحية بجامعة الإمارات تنظم 
حملة توعوية بعنوان )موفمرب( ل�سحة الرجل

•• �أبوظبي -�لفجر:

للبحوث  ت�����ري�����ن�����دز  م�����رك�����ز  ي����ن����ّظ����م 
بعنوان:  �سيا�سية  ن��دوة  واال�ست�سارات 
واال�ستقرار  ال�سالم  وم��ب��ادرات  »جهود 
تقييم   - االأف��ري��ق��ي  ال��ق��رن  منطقة  يف 
ال�ساعة  عند  وذل��ك  وامل�سالح«،  االأدوار 
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الرئي�سية  القاعة  يف  اجل��اري،  نوفمر 
ب����ف����ن����دق ف����ريم����ون����ت ب�������اب ال����ب����ح����ر - 
اخلراء  من  نخبة  مب�ساركة  اأبوظبي، 
ال�سوء  لت�سليط  وذل��ك  واالأك��ادمي��ي��ني، 
هذه  يف  اال�ستقرار  ع��دم  تداعيات  على 
املنطقة اال�سرتاتيجية واحليوية، وكيف 
اأدوار وجهود االأطراف  يوؤثر ذلك على 
اخلارجية )الدول واملنظمات االإقليمية 
وال��دول��ي��ة( وم��ب��ادرات��ه��م ال��ه��ادف��ة اإىل 
تاأمني �سالمها وا�ستقرارها، يف حماولة 
هذه  مل�سالح  اأف�سل  فهم  اإىل  للو�سول 

االأطراف يف املنطقة.

ترحيبية  ك��ل��م��ة  ال����ن����دوة  وت��ت�����س��م��ن 
رئي�سية للدكتور حممد عبداهلل العلي، 
الرئي�س التنفيذي ملركز تريندز، واأربع 
يف  اال�ستقرار  االأوىل  تناق�س  جل�سات؛ 
واالأ�سباب  املحددات  االأفريقي:  القرن 
وال���دواف���ع، وت��دي��ره��ا ره���ف اخلزرجي 
"تريندز"،  ب�  الن�سر  اإدارة  مدير  نائب 

يلونني  األك�سي  من  كل  فيها  ويتحدث 
الدولية  ال���درا����س���ات  مب��رك��ز  ال��ب��اح��ث 
وكالب  ال��رت��غ��ايل،  ل�سبونة  بجامعة 
دمريو، مر�سح دكتوراه بجامعة جنوب 
اأداي  ي��ون��ا���س  ف��ل��وري��دا االأم��ري��ك��ي��ة، و 
مل��ع��ه��د درا�سات  ال�����س��اب��ق  امل��دي��ر  اأدي���ت���و، 
بجامعة   ،)IPSS( واالأم����ن  ال�����س��الم 
اأم����ا اجلل�سة  اأب���اب���ا االإث��ي��وب��ي��ة.  اأدي�������س 
مو�سوع  ت���ن���اق�������س  ف�������س���وف  ال���ث���ان���ي���ة 
القرن  يف  والقر�سنة  ال��ب��ح��ري  االأم���ن 
والتخفيف،  ال��ت��ح��دي��ات  االأف���ري���ق���ي: 
الباحث  جاكوبو،  ليوناردو  و�سيديرها 
ب��ق�����س��م ال���درا����س���ات اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب� 
من  ك���ل  ف��ي��ه��ا  وي��ت��ح��دث  "تريندز"، 
امل�ساعد  االأ���س��ت��اذ  ���س��ور���س��ا،  بيكا  اأويل 
باأكادميية  ال��داخ��ل��ي  االأم����ن  ب��رن��ام��ج 
رب����دان، وت��ي��م اإدم���ون���دز، اأ���س��ت��اذ االأمن 
الدويل بجامعة بري�ستول الريطانية. 
ال��ث��ال��ث��ة اجلهود  و���س��ت��ت��ن��اول اجل��ل�����س��ة 
واال�ستقرار  ال�سالم  لتاأمني  وامل��ب��ادرات 

يف القرن االأفريقي: االأ�سباب املنطقية 
�سلطان  االأ�ستاذ  و�سيديرها  وامل�سالح، 
العاملي  الباروميرت  نائب مدير  ماجد، 
كل  ف��ي��ه��ا  و���س��ي��ت��ح��دث  "تريندز"،  ب���� 
م���ن ف��ي��دي��ري��ك��و دون��ي��ل��ي م���ن جامعة 
االإي��ط��ال��ي��ة، وم��ارك��و دي ليدو،  ج��ن��وة 
اأفريقيا،  مكتب  ع��ن  امل�����س��وؤول  امل��ح��ل��ل 
 )CESI( الدولية  الدرا�سات  مبركز 
كانون،  بريندون  والدكتور  باإيطاليا، 

االأ�ستاذ امل�ساعد بجامعة خليفة. 
جميع  ف�ست�سم  ال��راب��ع��ة  اجلل�سة  اأم���ا 
ال�سابقة  ال��ث��الث  اجل��ل�����س��ات  متحدثي 
ملناق�سة  مغلقة  م�ستديرة  م��ائ��دة  على 
لتاأمني  امل�ستقبلية  وامل��ب��ادرات  اجلهود 
ال����ق����رن  واال������س�����ت�����ق�����رار يف  ال���������س����الم 
مقرتحة،  طريق  خريطة  االأف��ري��ق��ي: 
م�سارات  وج��ود  ك��ان  اإذا  ما  وا�ستك�ساف 
وم���ب���ادرات م��ت��ع��ددة م��ن اأج���ل ال�سالم 
�سي�ساعد  املنطقة  ه��ذه  يف  واال�ستقرار 
و�سيقدم  امل��ن�����س��ود.  ال��ه��دف  حتقيق  يف 

اخل����راء ت��و���س��ي��ات يف خ��ري��ط��ة طريق 
وال�سالم  اال�ستقرار  لتحقيق  وا�سحة 
و�سيديرها  االأفريقي،  القرن  مبنطقة 
ال��دك��ت��ور ب��ن��ج��ام��ني دي��ف��ي�����س، اخلبري 
االق���ت�������س���ادي مب���رك���ز ت���ري���ن���دز. وق���ال 

الدكتور حممد عبداهلل العلي، الرئي�س 
التنفيذي ل� "تريندز"، يف ت�سريح بهذه 
املنا�سبة، اإن هذه الندوة مبا ت�سمه من 
خ�����راء م��ت��خ�����س�����س��ني ت���اأت���ي يف اإط����ار 
وا�سرتاتيجيته  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  ر���س��ال��ة 

االأحداث  حتليل  اإىل  الرامية  البحثية 
م�ستقبلها  وا�ست�سراف  علمية  ب��روؤي��ة 
ودرا����س���ة حت��دي��ات��ه��ا، مب��ا ي��خ��دم �سّناع 
الباحثني  وال�سيما  وامل��ج��ت��م��ع،  ال��ق��رار 
واالأك����ادمي����ي����ني، وي���ق���دم ل��ه��م ال�����روؤى 

واالأفكار املدرو�سة.
 واأكد اأن منطقة القرن االأفريقي تتمتع 
االأهمية  ب��ال��غ��ة  جيو�سيا�سية  ب��اأه��م��ي��ة 
مل���وق���ع���ه���ا اال����س���رتات���ي���ج���ي وم�����وارده�����ا 
االأهمية  ال��ه��ائ��ل��ة، وه���ذه  االق��ت�����س��ادي��ة 
االإقليمي وحتتل مكانة  البعد  تتخطى 
موقعها  ب�����س��ب��ب  ج��ع��ل��ه��ا  م����ا  ع���امل���ي���ة؛ 
وال�سيا�سي،  واالق��ت�����س��ادي،  اجل��غ��رايف، 
تاأثري  ذات  واحل�����س��اري،  وال��ع�����س��ك��ري، 
باملنطقة  كبري على اال�ستقرار واالأم��ن 

والعامل ككل.
اأن املنطقة تتنازعها العديد  واأ�سار اإىل 
م���ن االأزم�������ات، وت�����س��ه��د ت���دخ���الت من 
اأط��راف خارجية عدة من اأج��ل حتقيق 
اال�ستقرار فيها، موؤكًدا اأهمية مناق�سة 
هذه اجلهود اخلارجية، وكيفية تفعيلها 
مبا ي�سهم يف حل اأزمات املنطقة ويحقق 
ا�ستقرارها، معرًبا عن اأمله يف اأن حتقق 
ه��ذه ال��ن��دوة اأه��داف��ه��ا، مب��ا ي�ساعد يف 

فهم اأف�سل للتطورات وطرح احللول.

ينظمها اليوم.. تريندز يناق�س يف ندوة �سيا�سية )جهود ال�سالم واال�ستقرار يف منطقة القرن االأفريقي(

الدكتور العلي: الأهمية ال�سرتاتيجية للقرن الأفريقي تتخطى الُبعد الإقليمي اإىل العاملي
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•• �أبوظبي-�لفجر:

ن���ظ���م���ت دائ��������رة ت��ن��م��ي��ة امل���ج���ت���م���ع – 
للقطاع  االأع���م���ال  "ملتقى  اأب��وظ��ب��ي، 
تعزيز  ب��ه��دف  وذل����ك  االجتماعي"، 
االجتماعي  ال��ق��ط��اع  ب���ني  ال�����س��راك��ة 
ا�سرتاتيجية  حلول  لو�سع  واخل��ا���س 
التحديات  م����واج����ه����ة  يف  م���ب���ت���ك���رة 
يهدف  واأي�سا  املختلفة،  االجتماعية 
للقطاع  م��ن�����س��ة  ل��ت��اأ���س��ي�����س  امل��ل��ت��ق��ى 
االجتماعي والقطاع اخلا�س والثالث 
للتعاون وبحث �سبل معاجلة التحديات 
وبجهود  م�سرتكة  بروؤية  االجتماعية 
ال�سركاء  جميع  قبل  م��ن  مت�سافرة 

لتعزيز رفاهية االأفراد واملجتمع.   
فندق  يف  امللتقى  ا�ست�سافة  مت  حيث 
اأبوظبي،  ك��ورن��ي�����س  ري��ج��ي�����س  ���س��ان��ت 

ب��ح�����س��ور وم�����س��ارك��ة ع����دد ك��ب��ري من 
االإم���ارة  يف  املعنية  ال��ق��ط��اع��ات  جميع 
ال�سحة،  االج���ت���م���اع���ي،  "القطاع 
التعليم، التنمية االقت�سادية، القطاع 
العام  ال���ن���ف���ع  وج���م���ع���ي���ات  اخل����ا�����س، 

وغريها ن ال�سركاء". 
ومتحورت اأهداف امللتقى حول تعزيز 
دور وم�ساركة القطاع اخلا�س والثالث 
االجتماعية  للتحديات  الت�سدي  يف 
ذات االأولوية يف اإمارة اأبوظبي بطرق 
م�ستدامة ومبتكرة، مع الرتكيز على 
القطاع  ه��ي؛  رئي�سة  جمموعات  اأرب��ع 
والقطاعني  وامل��ج��ت��م��ع،  احل���ك���وم���ي، 
اأت����اح امللتقى  اخل��ا���س وال��ث��ال��ث، ك��م��ا 
للجهات املعنية فر�ساً للتعاون وتبادل 
االأفكار واخل��رات من خالل خمتر 
العمل  االب������داع االج��ت��م��اع��ي وور������س 

االجتماعية  امل��ح��اور  ح��ول  النقا�سية 
املجتمعية،  امل�سوؤولية  االأول��وي��ة:  ذات 
حم�����ور االإ�����س����ك����ان امل�������س���ت���دام، حمور 
العمل واحل��ي��اة، حمور  ب��ني  ال��ت��وازن 
جودة  تعزيز  وحم���ور  املالية  الثقافة 
االأ�سرة وال�سحة االإجنابية مبا ي�سهم 
الطموحة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  دع���م  يف 

لالإمارة. 
ق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور م��غ��ري خمي�س 
املجتمع  تنمية  دائرة  رئي�س  اخلييلي، 
توطيد  على  "نحر�س  اأب��وظ��ب��ي:   –
وت�����س��اف��ر اجلهود  ال���ت���ع���اون  اأوا�����س����ر 
وتعزيز  م��ل��م��و���س،  حت����ول  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
احلكومي  القطاعني  ب��ني  ال�سراكات 
واملهام  االأع����م����ال  ل��ت��وزي��ع  واخل���ا����س 
االجتماعي،  العمل  منظومة  �سمن 
ومت��ك��ني امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة من 

وو�سع  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز 
التنظيمية،  وال���ن���واح���ي  ال�����س��ي��ا���س��ات 
والثالث  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  ومت���ك���ني 
اخلدمات  ج��ودة  بتعزيز  االإ�سهام  من 

واالبتكار االجتماعي."
����س���ع���ادة �سيخة  ق���ال���ت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا، 
باالإنابة  التنفيذي  املدير  احلو�سني، 
لقطاع الر�سد واالبتكار االجتماعي: 
بني  ال�������س���راك���ات  ل��ت�����س��ج��ي��ع  "ن�سعى 
احلكومية  ال���ق���ط���اع���ات  م���وؤ����س�������س���ات 
الثالث  وال��ق��ط��اع  وال��ق��ط��اع اخل��ا���س 
القطاع  م�ستهدفات  حتقيق  �سبيل  يف 
اأعمال  ملتقى  وي�سكل  االج��ت��م��اع��ي. 
ا�سرتاتيجية  اأداًة  االجتماعي  القطاع 
ل��ت��ع��زي��ز ق���ن���وات ال��ت��وا���س��ل ب���ني تلك 
مبتكرة  ح���ل���ول  ل��ت��وف��ري  امل��وؤ���س�����س��ات 
االجتماعية  للتحديات  وم�����س��ت��دام��ة 

واالحتفاء  االإم����ارة،  االأول��وي��ة يف  ذات 
بالنجاحات التي حققتها �سراكاتنا يف 

اإطار هذه املبادرة."
املوؤ�س�سات  من  العديد  امللتقى  وجمع 
ال�����ري�����ادي�����ة يف ق����ط����اع االأع������م������ال يف 
لت�سليط  وذل������ك  اأب����وظ����ب����ي،  اإم���������ارة 
االإ�سكان  مثل  موا�سيع  على  ال�سوء 
وامل�سوؤولية  الدولة،  ملواطني  امل�ستدام 
االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل�����س��رك��ات، وال����ت����وازن 
وال�سيخوخة  واحل����ي����اة،  ال��ع��م��ل  ب���ني 
وا�ستمل  امل���ايل،  والتثقيف  ال�سحية، 
احل���دث اأي�����س��اً ع��ل��ى ن��ق��ا���س رك���ز على 
ذات  ���س��راك��ات  ت�سميم  يف  ال��ت��ح��دي��ات 
االجتماعية  التحديات  ملواجهة  قيمة 
ب����دع����م م�����ن ال����ع����دي����د م�����ن اجل���ه���ات 
الثالث  القطاع  وموؤ�س�سات  اخلا�سة 

يف االإمارة.

كما �سهد امللتقى توقيع اأربع مذكرات 
ت����ف����اه����م ت���ت���م���ح���ور ح�������ول م���واج���ه���ة 
اأب���وظ���ب���ي،  ال���ت���ح���دي���ات يف جم���ت���م���ع 
بني  تفاهم  مذكرتي  اأول  تركز  حيث 
االأ�سرة"  رع��اي��ة  و"هيئة  "مريال" 
ق�ساء  زي��ادة  على  العقارية"  و"الدار 

ال��وق��ت م��ع ال��ع��ائ��ل��ة يف ج��زي��رة يا�س، 
وحت�سني متا�سك ورفاهية االأ�سر. اأما 
مذكرة التفاهم الثالثة بني "جمموعة 
االحتاد للطريان" و"موؤ�س�سة التنمية 
برامج  تقدمي  اإىل  االأ�سرية" فتهدف 
للمقبلني  التكاليف  لتخفي�س  دع��م 

التفاهم  ف��ي��م��ا م��ذك��رة  ال�����زواج،  ع��ل��ى 
اخل��ا���س وهيئة  القطاع  ب��ني  ال��راب��ع��ة 
لتعزيز  االج��ت��م��اع��ي  للدعم  اأب��وظ��ب��ي 
العمل  ع��ن  ال��ع��اط��ل  ال�سباب  م��ه��ارات 
الدعم  ب��رام��ج  يف  امل�سمولة  وال��ف��ئ��ات 

املجتمعية يف االإمارة.

•• �أبوظبي -و�م:

تعقد اليوم االجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة االإمارات التي 
الفارقة  الوطنية  املبادرات  عن  لالإعالن  من�سة  اإىل  حتولت 
اأ�سلوب تفاعلي ت�ساركي  والتحوالت احلكومية الكرى، عر 

ير�سخ تناف�سية الدولة وريادتها العاملية.
وح��ق��ق��ت خم���رج���ات االج��ت��م��اع��ات ال�����س��ن��وي��ة حل��ك��وم��ة دولة 
انطالقها  م��ن��ذ  ن��وع��ي��ة  جل�سات  م��ن  �سملته  مب��ا  االإم������ارات، 
العديد  اإط���الق  يف  تلخ�س  ملحوظاً  2017 جن��اح��اً  ع��ام  يف 
التي  امل��ب��ادرات  واملئات من  امل��دى،  اال�سرتاتيجية طويلة  من 
لرفع  عليها  وال��ب��ن��اء  الوطنية  املكت�سبات  تعزيز  ت�ستهدف 
م�ستوى االأداء واالإنتاجية وتعزيز االقت�ساد الوطني امل�ستدام 
امل�سرية  ي��دع��م موا�سلة  واالب��ت��ك��ار مب��ا  امل��ع��رف��ة  ال��ق��ائ��م على 

التنموية و�سناعة م�ستقبل اأكرث اإ�سراقاً لالأجيال املقبلة.
وي���رتج���م ح��ر���س ال��ق��ي��ادة االإم���ارات���ي���ة ع��ل��ى ع��ق��د وح�سور 
االهتمام  االإم������ارات،  دول���ة  حل��ك��وم��ة  ال�سنوية  االج��ت��م��اع��ات 
التحديات  تبحث  من�سة  واأ�سمل  الأك��ر  توليه  ال��ذي  الكبري 
التي تواجه م�سرية التنمية وتناق�س اأولويات العمل احلكومي 
يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات، وت��ر���س��م اخل��ط��ط وب���رام���ج العمل 
االحتادية  اال�سرتاتيجيات  مواءمة  على  وتعمل  وال�سيا�سات، 

واملحلية والتن�سيق فيما بينها.

- الدورة االأوىل..
االإم����ارات يف  دول���ة  ال�سنوية حلكومة  االج��ت��م��اع��ات  و���س��ه��دت 
هي  امل���دى  طويلة  ا�سرتاتيجيات   4 اإط���الق  االأوىل  دورت��ه��ا 
ا�سرتاتيجية القوة الناعمة لالإمارات، وا�سرتاتيجية االإمارات 
ال�سناعية  للثورة  االإم���ارات  وا�سرتاتيجية  ال��ع��ايل،  للتعليم 

الرابعة، وا�سرتاتيجية االإمارات لالأمن املائي 2036.
واأ�سفرت الدورة االأوىل من االجتماعات عن اإطالق نحو 120 
مبادرة وطنية يف اأكرث من 30 قطاعاً م�سرتكاً بني امل�ستويني 
م��ب��ادرات يف جم��االت اخلدمات  ت�سمنت  واملحلي،  االحت���ادي 
االجتماعية، وتطوير بنية حتتية ت�سريعية متكاملة، وتعزيز 
التوا�سل والتن�سيق الفعال بني كل اجلهات املعنية، ومواجهة 
تداعيات التغري املناخي، وتطوير املنظومة ال�سحية، كما مت 

االإعالن عن اإطالق م�سروع مدينة املريخ العلمية.
امل�ستدامة  والتنمية  العام  التعليم  جماالت  املبادرات  و�سملت 
الب�سرية،  امل���وارد  ومتكني  واالب��ت��ك��ار،  والتكنولوجيا  والعلوم 
امل�����س��وؤول��ني على  ال�����س��ب��اب واط����الع  ت��ع��زي��ز دور  اإىل  اإ���س��اف��ة 
والقدرات  القيادات  جمل�س  وتاأ�سي�س  واآرائ��ه��م،  اقرتاحاتهم 

احلكومية االإماراتية، وتطوير املنظومة االإعالمية.

- الدورة الثانية..
حلكومة  ال�سنوية  االجتماعات  من  الثانية  ال��دورة  و�سهدت 
دول���ة االإم�����ارات اإط����الق اأك���رث م��ن 100 م��ب��ادرة وط��ن��ي��ة يف 
ت�سمل  واملحلية  االحت��ادي��ة  اجل��ه��ات  ب��ني  م�سرتكة  قطاعات 
واخلدمات  واال�ستثمار  واالإ�سكان  واالأم��ن  وال�سحة  التعليم 
اجليو�سيا�سي  ال��واق��ع  على  االط��الع  اإىل  اإ�سافة  احلكومية، 
العاملي، ومناق�سة م�ستهدفات الدولة خالل ال�سنتني املقبلتني 

و�سوال اإىل حتقيق م�ستهدفات روؤية 2021.
مبادرة  االج��ت��م��اع��ات  اأطلقت  اأي�����س��ا،  امل��ب��ادرات  �سعيد  وع��ل��ى 
"من�سة  ومبادرة  الدولية"،  للتناف�سية   10 ×10 "حتدي 
م��ب��ادرات لتطوير  اإط���الق  االإم����ارات، كما مت  اأرق���ام  تناف�سية 
ال�سباب من  ولتمكني  والبلديات،  البيئة  اآليات عمل قطاعي 
امل�ساركة يف �سناعة امل�ستقبل، ولتطوير جودة احلياة، اإ�سافة 
االأمن  وت��ع��زي��ز  امل��ائ��ي��ة،  وامل�����وارد  ال��ط��اق��ة  اإدارة  ت��ط��وي��ر  اإىل 

الغذائي.
ا�ستدامة االقت�ساد متثلت يف  واأعلنت ثالث مبادرات لتعزيز 
واملخزون  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  لدولة  املائية  اخلريطة 
اال�سرتاتيجي للمياه، ومر�سد االإمارات للطاقة، ويف القطاع 
م��ب��ادرات تطويرية �سملت  ث��الث  االإع��الن عن  ال�سياحي، مت 

االإمارات  وهوية  ال�سياحية،  للتنمية  الوطنية  اال�سرتاتيجية 
ال�سياحية، واآليات تعزيز القطاع ال�سياحي.

طويلة  ا�سرتاتيجيات   7 اإط���الق  ع��ن  االجتماعات  واأ���س��ف��رت 
وا�سرتاتيجية  امل��ت��ق��دم��ة،  امل��ه��ارات  ا�سرتاتيجية  ه��ي  االأم���د 
للذكاء  االإم����ارات  وا�سرتاتيجية  املتقدمة،  للعلوم  االإم����ارات 
ال��وط��ن��ي��ة ل��الأم��ن الغذائي  اال���س��ط��ن��اع��ي، واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
 ،2031 للت�سغيل  ال��وط��ن��ي��ة  واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة   ،2051
واالأجندة الثقافية لدولة االإمارات 2031، واالإطار الوطني 

جلودة احلياة /االأجندة الوطنية جلودة احلياة/.
و�سهدت االجتماعات اإطالق ا�سرتاتيجية التنمية ال�سناعية 
الذكاء  و"دليل  لل�سناعة،  االإم��ارات��ي��ة  واملن�سة   ،2030
الوطني  و"الرنامج  الرقمية"  وال��ت��ع��ام��الت  اال�سطناعي 

لبناء قدرات الذكاء اال�سطناعي والتعامالت الرقمية".

- الدورة الثالثة..
دولة  ال�سنوية حلكومة  الثالثة لالجتماعات  ال��دورة  وخالل 
االإمارات بحث اأكرث من 500 م�سوؤول يف اجلهات احلكومية 
امل�ستقبلية  التوجهات  واملحلية، على مدار يومني،  االحتادية 

للقطاعات االأكرث ارتباطاً بحياة النا�س.
واالقت�ساد  املجتمع  حم��اور  االأول  ال��ي��وم  اجتماعات  وغطت 

وتطوير اخلدمات، وبحثت االجتماعات عدداً من املبادرات يف 
يف حمور املجتمع موا�سيع:  ت�سمنت  رئي�سياً،  مو�سوعاً   11
نهج زايد، واملعلم، واملتقاعدين، والطفولة املبكرة، ويف حمور 
الرقمي،  واالقت�ساد  التجاري،  الرتويج  موا�سيع  االقت�ساد 
اخلدمات  تطوير  حم��ور  ويف  االأع��م��ال،  وتاأ�سي�س  وال�سياحة، 
الوطني،  ال�سحي  وامل��ل��ف  الوطنية،  ال��دف��ع  ب��واب��ة  موا�سيع 

وامللف الرقمي لكل متعامل.
الثاين  اليوم  فعاليات  خ��الل  احلكوميون  امل�سوؤولون  وبحث 
من هذه االجتماعات، �سمن جل�سات الت�سميم اال�سرتاتيجي 
املقبلة،  للع�سرية  ال��ت��ن��م��وي��ة  االأول���وي���ات  امل��ق��ب��ل��ة،  للع�سرية 
الكفيلة  امل�ستقبلية  والتوجهات  واال�سرتاتيجيات  واخلطط 
اإىل حتقيق  االإم�������ارات و����س���واًل  ال��ت��ن��م��ي��ة يف  ب��دع��م م�����س��رية 

م�ستهدفات مئويتها.
من  التوطني  ملف  يف  مف�سلي  بقرار  االجتماعات  وخرجت 
مبنح  اخلا�س  والقطاع  احلكومية  املن�ساآت  كافة  اإل��زام  حيث 
اجلهات  ومتابعة  160مهنة  يف  للمواطنني  التعيني  اأولوية 
وظائف  ت��وط��ني  ب�ساأن  املحلية  احلكومية  و�سبه  احلكومية 
بن�سبة  التوطني بها  امل�ساندة من خالل رفع ن�سب  اخلدمات 
االأقل  على  باملئة   50 اإىل  ت�سل  بحيث  �سنوياً  باملئة   10

خالل خم�س �سنوات وفقا مل�ستهدفات التوطني.

•• دبي-�لفجر:

ت�سارك القيادة العامة ل�سرطة دبي ممثلة يف االإدارة العامة للنقل 
واالإنقاذ، يف فعاليات "املوؤمتر واملعر�س الدويل للبحث واالإنقاذ" 
للمجل�س  التابع  واالإن��ق��اذ  للبحث  الوطني  املركز  ينظمه  ال��ذي 
االأعلى لالأمن الوطني حتت �سعار "ننقذ االأرواح" وذلك يف مركز 

اأبوظبي الوطني للمعار�س.
نائب  الفال�سي،  دروي�����س  ب��ن  اأح��م��د  جمعة  خبري  العقيد  وق���ال 
العامة  االإدارة  م�ساركة  اإن  واالإنقاذ  للنقل  العامة  االإدارة  مدير 
الدويل  وامل��ع��ر���س  للموؤمتر  الثانية  ال���دورة  يف  واالإن��ق��اذ  للنقل 

الفريق عبد اهلل  واالإن��ق��اذ، ج��اءت بتوجيهات من معايل  للبحث 
خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي، ويف اإطار احلر�س الدائم 
لالطالع على اأحدث التجارب وتبادل اخلرات يف جمال �سرعة 

اال�ستجابة مع احلوادث وعمليات البحث واالإنقاذ.
واأكد اأن االإدارة العامة للنقل واالإنقاذ ت�سارك يف املعر�س الدويل 
للبحث واالإنقاذ، مبن�سة لعر�س اأحدث االأجهزة وتقنيات البحث 
واالإنقاذ التي متتلكها �سرطة دبي، فيما ت�سارك يف املوؤمتر بورقة 

عمل حول "التعامل مع املواد الكيميائية واملواد املُ�سعة".
واأ�ساف اأن امل�ساركة يف املعر�س تاأتي اأي�ساً يف اإطار احلر�س الدائم 
ومعاهد  واالإن��ق��اذ،  البحث  موؤ�س�سات  خمتلف  مع  التوا�سل  على 

ال��ت��ع��ام��ل بحرفية ودق���ة عالية  ل��ت��ب��ادل اخل����رات يف  ال��ت��دري��ب، 
اأو  املح�سورين  اإن��ق��اذ  اأو  اأو ح��وادث احل��ري��ق،  ال�سري  مع ح��وادث 
التائهني يف املناطق ال�سحراوية اأو العالقني يف االأودية واجلبال، 
اأو التعامل مع انهيارات املباين واملياه اجلارفة اإىل جانب التعامل 
مع املواد الكيميائية وامل�سعة وغريها. اجلدير ذكره اأن "املوؤمتر 
جهة   80 من  اأك��رث  ي�سم  واالإنقاذ"  للبحث  ال��دويل  واملعر�س 
واالبتكارات  التكنولوجيا  اإل��ي��ه  تو�سلت  م��ا  اأح���دث  وي�ستعر�س 
االأقمار  وا�ستخدامات  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  وتقنيات  احلديثة 
ونظم  والتتبع،  البحث  واأنظمة  اجلغرافية،  والنظم  ال�سناعية، 

املالحة اجلوية والبحرية وغريها يف عمليات البحث واالإنقاذ.

عر�ست اأحدث تقنياتها امل�ستخدمة يف البحث واالإنقاذ

�سرطة دبي ت�سارك يف »املوؤمتر واملعر�ض الدويل للبحث والإنقاذ«

الجتماعات ال�سنوية حلكومة الإمارات.. من�سة لإطالق املبادرات الوطنية الفارقة

دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي تنظم ملتقى الأعمال للقطاع الجتماعي

•• �لعني-و�م: 

فعاليات  اختتام  نهيان  اآل  طحنون  بن  �سعيد  الدكتور  ال�سيخ  معايل  �سهد 
اأقيمت  والتي  ع�سرة  الثالثة  بن�سخته   "2022 للكتاب  " العني  مهرجان 
للغة  اأبوظبي  مركز  من  الدار" بتنظيم  من  لك  اأو���س��ع  "العني  �سعار  حتت 
العربية التابع لدائرة الثقافة وال�سياحة يف �ستاد هزاع بن زايد وذلك حتت 
منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  ال�سيخ  �سمو  رعاية 

العني وبح�سور عدد من ال�سخ�سيات وكبار امل�سوؤولني.
اآيات  باأ�سمى   ، نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �سعيد  الدكتور  ال�سيخ  معايل  وت��ق��دم 
ال�سكر والعرفان اإىل �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم 

موعداً  ب��ات  ال��ذي  للمهرجان،  الكرمية  �سموه  رعاية  على  العني  منطقة  يف 
دعم  مثمنا   ، املعرفة  عن  والباحثني  واالأدب  الثقافة  رّواد  اإليه  يتوق  �سنوياً 
جلميع  معرفية  و�سل  همزة  ي�سكل  اأ�سبح  ال��ذي  للمهرجان  امل�ستمر  �سموه 
فئات املجتمع من خمتلف املراحل العلمية اأوالعملية اأوالدرا�سية اأوالعمرية 

ولكل �ساحب هواية و�سغف لالرتقاء بالذائقة املعرفية و االأدبية.
وقال اإن الفعاليات امل�ساحبة للمهرجان زادت من اإقبال القّراء واملثقفني ب�سكل 
الذي  الكبري  بالنجاح  ال�سابقة للحدث.. م�سيداً  بالدورات  م�ساعف مقارنة 
اأواالإقبال اجلماهريي  التنظيم  اأكان يف  حققه املهرجان ب�سهادة زواره �سواء 
غري امل�سبوق ، حيث مثل املعر�س لهم وجهة ثقافية مهمة لتزويد مكتباتهم 
املف�سلني،  بكتابهم  لاللتقاء  واالأجنبية، وحدثاً  العربية  االإ�سدارات  بجديد 

وال�سخ�سيات املوؤثرة، من مبدعني، واأدباء، و�سعراء، و�سانعي حمتوى.
واأ�ساد بدور اللجنة املنظمة للمهرجان وما بذلته من جهود الإجناح املهرجان، 
املحوري  ال��دور  على  ال�سوء  لت�سليط  الفعاليات  ه��ذه  دع��م  اإىل  منها  و�سعياً 
العني،  مدينة  مكانة  تر�سيخ  يف  الثقافية  الفعالية  ه��ذه  ب��ه  ت�سهم  ال���ذي 
باعتبارها من�سة للتفاعل الفكري والثقايف واملعريف وللم�ساهمة يف اإبراز دور 
اإليها من  ال��زّوار  مدينة العني كوجهة بارزة على م�ستوى الدولة ت�ستقطب 
اأنحاء الدولة، وُتقدم لهم مزيجاً من االأن�سطة املتنّوعة التي تنا�سب  جميع 
الذي  والتاريخي  الرتاثي  الطابع  ال�سوء على  وُت�سّلط  العائلة  اأف��راد  جميع 
ال�سركاء  و  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دد  دع��م  مثمنا   ، ال��ع��ني  مدينة  مُي��ّي��ز 
�سعياً  وذل��ك  العمل،  وف��رق  واملتطوعني  امل�ساركة  واجل��ه��ات  اال�سرتاتيجيني 

بامل�سهد  ترتقي  مميزة  فنية  معرفية  ثقافية  من�سة  تقدمي  يف  للم�ساهمة 
الثقايف يف االإمارات.

واأكد معاليه اأن احلراك الثقايف الذي ت�سهده مدينة العني والدولة عموماً، 
موا�سلة  على  النا�سرين  لتحّفز  الر�سيدة  احلكومة  من  كبرياً  دعماً  ميّثل 
عالية مبا  وج��ودة  قيمة  ذات  متنّوعة  موا�سيع  تقدمي  على  والعمل  اجلهود 
بواقع  واالرت��ق��اء  االأم���ام،  اإىل  والرتجمة  الن�سر  دف��ع عجلة حركة  ي�سهم يف 
وم�ستقبل �سناعة الكتاب يف االإمارات والعامل العربي ، ويعك�س هذا احلر�س 
الثقايف  العمل  اأ�سا�سية يف  رك��ي��زة  ال���ذي مي��ّث��ل  ال��ق��ط��اع  ب��ه��ذا  االرت��ق��اء  على 
اأفراد  ال��ك��ت��اب، وت��ع��زي��ز م��ع��ارف وث��ق��اف��ات جميع  ب��واق��ع �سناعة  ل��الرت��ق��اء   ،

املجتمع.

اختتام مهرجان العني للكتاب 2022

•• دبي-�لفجر:

العامة  ال��ق��ي��ادة  على ح��ر���س  ت��اأك��ي��داً 
ملختلف  وت���ق���دي���ره���ا  دب�����ي  ل�����س��رط��ة 
بها  ي���ق���وم  ال���ت���ي  واالأدوار  االأع����م����ال 
خ�سو�ساً  املجتمع  واأف����راد  ال�����س��رك��اء 
اللواء  �سعادة  ك��رم  االأم��ن��ي،  املجال  يف 
املن�سوري،  اإب���راه���ي���م  خ��ل��ي��ل  خ��ب��ري 
البحث  ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد 
ال�ساب  دب������ي،  ����س���رط���ة  يف  اجل���ن���ائ���ي 
جيال،  �سافندا  ك���ارو  ي�سور  ال��ه��ن��دي، 
ت�سرفه  وذل��ك حل�سن  يف مقر عمله، 
�سرقة  اإف�سال  يف  الفاعلة  وم�ساهمته 

2 مليوناً  اأم��وال حتتوي على  حقيبة 
اأن  بعد  دره��م��اً  و158  األ��ف��اً  و757 
ال�سارق  ط��ري��ق  اع��رتا���س  م��ن  متكن 
ومنعه  م��ع��ه،  م�ساجرة  يف  وال��دخ��ول 
ح�سرت  اإىل  اجل��رمي��ة  ا�ستكمال  م��ن 

ال�سرطة واألقت القب�س عليه.
وجاء التكرمي بح�سور اللواء الدكتور 
�سرطة  مركز  مدير  ال�سويدي  ع��ادل 
ع��ل��ي م���دي���ر جم��ل�����س مديري  ج��ب��ل 
الدكتور  وال���ل���واء  ال�����س��رط��ة،  م��راك��ز 
ت��ه��ل��ك م���دي���ر م���رك���ز �سرطة  ط�����ارق 
�سرور  خ��ادم  والعميد عبد اهلل  نايف، 
مدير مركز �سرطة بردبي، ومديري 

مراكز ال�سرطة وال�سباط.
على  املن�سوري  ال��ل��واء  �سعادة  واأث��ن��ى 
اعرتا�س  يف  و�سجاعته  ال�ساب  جهود 
اال�ستيالء  من  ومنعه  ال�سارق  طريق 
على حقيبة االأموال، مبيناً اأن ما قام 
امل�سوؤولية  ع��ن  ي��ن��م  ت�����س��رف  م��ن  ب��ه 
بها،  يتمتع  ال��ت��ي  العالية  املجتمعية 
و����س���رع���ة ال��ب��دي��ه��ة يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
اإعادة  �ساهم يف  م��ا  ال��ط��ارئ��ة،  امل��وق��ف 

حقيبة املال الأ�سحابها فوراً.
واأكد �سعادة اللواء املن�سوري اأن تكرمي 
القيادة  حر�س  اإط��ار  يف  ياأتي  ال�ساب 
ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب����ي ال���دائ���م على 

معها،  واملتعاونني  امل�ساهمني  تكرمي 
ل��دوره��م االإي��ج��اب��ي والفعال  ت��ق��دي��راً 
يف تعزيز االأمن واالأمان، وتاأكيداً على 
اأهمية التعاون مع االأجهزة ال�سرطية 

خلدمة املجتمع.
ال��ل��واء ط��ارق تهلك،  اأك��د  من جانبه، 
اأن  اإىل  ت��ع��ود  ال��واق��ع��ة  ت��ف��ا���س��ي��ل  اأن 
كانا  االأ�سيوية  اجلن�سية  م��ن  رجلني 
حقيبتني  نايف  منطقة  يف  يحمالن 
قدرها  نقدية  مبالغ  على  حت��ت��وي��ان 
من  دره���م  األ���ف  و250  م��الي��ني   4
م�سرياً  خم��ت��ل��ف��ة،  ن���ق���دي���ة  ع���م���الت 
اآخرين  وب�سحبته  الرئي�سي  ال�سارق 

اعرت�سوا االأ�سيويني، و�سرقوا اإحدى 
احلقيبتني التي كانت حتتوي على 2 

مليوناً و757 األفاً و158 درهماً.
اأن االأ���س��ي��وي��ني ���س��رع��اً يف  واأ����س���ار اإىل 
ال�ساب  ف�ساهد  واال�ستغاثة،  ال�سراخ 
الرئي�سي  ال�������س���ارق  ي���د  يف  احل��ق��ي��ب��ة 
الفور  على  ف��اأق��دم  نحوه  بها  يرك�س 
معه  وت�ساجر  طريقه  اعرتا�س  على 
وعرقل خُمططه يف الهرب باحلقيبة 
حلني و�سول دورية ال�سرطة حيث مت 
واإف�سال  ال�سارق  على  القب�س  اإل��ق��اء 
ت�سرف  ب��ح�����س��ن  م�����س��ي��داً  ج���رمي���ت���ه، 
ال�ساب الذي ينم عن �سعور بامل�سوؤولية 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال��ف��ط��ن��ة ال��ع��ال��ي��ة التي 
ت�ستحق التقدير والتكرمي.

�سعادته  ع��ن  ال�ساب  ع��ر  جانبه،  م��ن 

ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ب��ت��ك��رمي 
دب��ي له يف مقر عمله واأم��ام زمالئه، 
اأن م��ا ق��ام ب��ه م��ن عمل ياأتي  م��وؤك��داً 

يف اإط��ار ال��دور ال��ذي يتوجب اأن يقع 
على عاتق اأي فرد جتاه املجتمع الذي 

يعي�س فيه.

يف مقر عمله...
اللواء املن�سوري يكرم �سابًا اأف�سل �سرقة حقيبة حتتوي 2.7 مليون درهم
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-و�م:

2022" الذي تنظمه االأمانة العامة ل�  انطلقت فعاليات "االأ�سبوع الت�سريعي 
"ت�سريعات تدعم وحتفز  للت�سريعات يف اإمارة دبي" حتت �سعار  العليا  "اللجنة 

اقت�سادامل�ستقبل" وي�ستمر حتى 24 نوفمر اجلاري.
يت�سمن جدول اأعمال احلدث على مدى اأيامه االأربعة جمموعة من املحا�سرات 
املعارف  ت��رثي  التي  الذهني  الع�سف  وجل�سات  التفاعلية  وال��ور���س  واملناق�سات 
متوازنة  حكومية  ت�سريعات  وتطوير  ت��وف��ري  ي��دع��م  مب��ا  القانونية،  والثقافة 

وم�ستدامة.
اإىل  اإ�سافة  احلكومية،  اجل��ه��ات  م��ن  الت�سريعي"جمموعًة  "االأ�سبوع  ويجمع 
نخبة من اخلراء والقانونيني املخت�سني يف �سياغة واإعداد الت�سريعات بهدف 
ا�ست�سراف �سبل تطوير املنظومة الت�سريعية مبا يتواءم مع متطلباتواحتياجات 

امل�ستقبل.
للت�سريعات يف  العليا  "اللجنة  ل�  العام  االأم��ني  املهريي،  اأحمد بن م�سحار  وقال 
اإمارة دبي"، اإن"االأ�سبوع الت�سريعي 2022" ي�سكل من�سة مهمة لدرا�سة اآفاق 
حتديث وتطوير املنظومة الت�سريعية يف اإمارة دبي، لتكون رافداً داعماً القت�ساد 

امل�ستقبل، واأكرث جاهزيًة له.
واأف�سل  امل��ع��رف��ة،  واإث����راء  وت��ب��ادل  لن�سر  نوعية  ف��ر���س��اً  يتيح  احل���دث  اأن  وذك���ر 
املمار�سات، مبا ي�سهم يف تعزيز البنية الت�سريعية يف اإمارة دبي، ويدعم التطلعات 
الرامية اإىل بناء اقت�ساد م�ستدام، ويدفع عجلة م�سارات منو وازدهارالقطاعات 

احليوية وامل�ستقبلية.
التوا�سل مع اجلهات  للت�سريعات على  العليا  اللجنة  ابن م�سحار حر�س  واأك��د 
املعنية من اأجل تقييم الت�سريعات احلالية والبحث يف اإمكانية تطويرها لتكون 
ت�سريعات اأكرث تكاُماًل وا�ستباقية ومرونة، مبا يدعم تطبيق منهجيات اقت�ساد 

امل�ستقبل.
و�سهد اأول اأيام "االأ�سبوع الت�سريعي 2022" حما�سرة حتت عنوان "ال�سناعة 
الت�سريعية الداعمة القت�ساد امل�ستقبل"، األقاها امل�ست�سار حممد �سالح العطيوي، 
رئي�س املكتب الفني،ومتحورت حول ال�سناعة الت�سريعية ودورها يف دعم وحتفيز 
اقت�ساد امل�ستقبل، اإ�سافة اإىل فعاليات "املختر الت�سريعي"، الذي يعد منظومة 
�سناعة  اإىل  الهادفة  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  م��ع  تتما�سى  متكاملة  ابتكارية 
تطويرت�سريعات  تتيح  جتريبية  بيئة  وي�سكل  املقبلة  لالأجيال  اأف�سل  م�ستقبل 
الع�سف  جل�سات  من  جمموعة  ويت�سمن  ومرونة،  ديناميكيًة  اأك��رث  م�ستقبلية 

الذهني.
االقت�ساد  عنوان  تنظيم جل�سة حوارية حتت  احل��دث  الثاين من  اليوم  وي�سهد 
الدكتور  امل�ست�سار  مب�ساركة  االإب��داع��ي(  لالقت�ساد  الفنية  )النواحي  االإب��داع��ي 
يحيى العدوان، من اللجنة العليا للت�سريعات. وت�ست�سيف اجلل�سة خلود خوري، 
مدير اإدارة امل�ساريع والفعاليات يف هيئة الثقافة والفنون يف دبي و ملى بور�سلي، 

ا�ست�ساري املدير العام يف هيئة الثقافة والفنون يف دبي.
"مفهوم  حم�����اور  ت��ن��اق�����س  "امليتافري�س"  ح����ول  ج��ل�����س��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ���س��ي��ت��م  ك��م��ا 
امليتافري�س"و"احلكومات وامليتافري�س" و"م�ستقبل امليتافري�س" مب�ساركة بدر 
اآل علي، من اللجنةالعليا للت�سريعات. وت�ست�سيف اجلل�سة الدكتور اأحمد العم، 

خبري يف علم البيانات وا�ست�ساري يف التحول الرقمي االبتكاري.
احلدث  اأعمال  تتمحور   ،"2022 الت�سريعي  "االأ�سبوع  من  الثالث  اليوم  ويف 
حيث  االفرتا�سية.  والعمالت  االفرتا�سية  االأ�سول  مناق�سة  حول  الت�سريعي 
االفرتا�سية  ل��الأ���س��ول  الفنية  ال��ن��واح��ي  ح���ول  ح��واري��ة  جل�سة  تنظيم  �سيتم 
اجلل�سة  وت�ست�سيف  للت�سريعات.  العليا  اللجنة  من  امل��ع��ويل،  ح�سة  مب�ساركة 

الدكتور مروان الزرعوين، م�ست�سار ا�سرتاتيجي يف هيئة دبي الرقمية.
العمالت  مو�سوع  تناق�س  حوارية  جل�سًة  اأي�ساً  الثالث  اليوم  فعاليات  وت�سمل 

" نحو تنظيم قانوين فّعال للعمالت االفرتا�سية"،  االفرتا�سية، حتت عنوان 
اجلل�سة  وت�ست�سيف  للت�سريعات.  العليا  اللجنة  من  ال�سويدي،  عمر  مب�ساركة 
الدكتورة اآالء يعقوب يو�سف، اأ�ستاذ القانون التجاري بجامعة ال�سارقة، وتتطرق 
الطرق  اإىل  لها،باالإ�سافة  القانونية  والطبيعة  االفرتا�سية  العملة  اإىل مفهوم 
اأطراف العالقة بني م�ستخدمي العملة االفرتا�سية، وربط  القانونية حلماية 

العملة االفرتا�سية بالعمالت النقدية.
مفهوم  تغري  تناق�س  ح��واري��ة  جل�سة  تنظيم  للحدث  اخلتامي  ال��ي��وم  ويتخلل 
امل�ستهلك وبحث �سبل حماية امل�ستهلك يف االقت�ساد الرقمي، مب�ساركة الدكتور 
من  كاًل  اجلل�سة  وت�ست�سيف  للت�سريعات.  العليا  اللجنة  من  املن�سوري،  �سعود 
الدكتور مروان الزرعوين، م�ست�سار ا�سرتاتيجي يف هيئة دبي الرقمية، وحممد 
امل�ستهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  لقطاع  التنفيذي  املدير  ال�سعدي،  �ساعل 
الت�سريعات  اإدارة  مدير  الهاجري،  اأمني  واأحمد  وال�سياحة؛  االقت�ساد  دائرة  يف 
م�ست�سار  �سوفيا،  و كرمي  وال�سياحة؛  االقت�ساد  دائ��رة  القانونية يف  والدرا�سات 

قانوين،اإدارة �سيا�سات االأعمال لدى غرف دبي.
واقعية  جتربة  الت�سريعي،يتناول  االأث��ر  قيا�س  ح��ول  حي  بث  اإج��راء  �سيتم  كما 
لقيا�س االأثر الت�سريعي، مب�ساركة خوان براتا، خبري يف قيا�س االأثر الت�سريعي.

انطالق فعاليات الأ�سبوع الت�سريعي 2022 يف دبي

•• �أبوظبي- و�م:

�ساركت �سرطة اأبوظبي يف فعالية نظمها مركز وزارة الداخلية 
الذي ي�سادف  العاملي للطفل  اليوم  الطفل مبنا�سبة  حلماية 
اأبوظبي  نوفمر من كل عام وذل��ك يف منتزه خليفة يف   20
و���س��ه��ده��ا ع���دد ك��ب��ري م��ن ط���الب امل���دار����س ب��احل��ل��ق��ة االأوىل 
االإماراتي  الهمم وممثلني من الرملان  اأ�سحاب  واأطفال من 

للطفل.
املرور  العميد حممد �ساحي احلمريي مدير مديرية  واأك��د 
اأول��وي��ات �سرطة  االأط��ف��ال يف مقدمة  اأن �سالمة  وال��دوري��ات 
ت�سمل  و  حلمايتهم  واخلطط  الرامج  تطبيق  عر  اأبوظبي 
اجللو�س  بتوفري  اخلا�سة  والقواعد  امل��دار���س،  ح��ول  الرقابة 

االآم�����ن ل��ه��م داخ����ل امل��رك��ب��ات ، وج��ل��و���س االأط���ف���ال دون �سن 
الرابعة  دون  هم  من  وجلو�س   ، اخللفية  املقاعد  يف  العا�سرة 
�سرطة  اأن  واأو���س��ح   . لهم  املخ�س�سة  االأط��ف��ال  كرا�سي  على 
اأبوظبي تخ�س�س العديد من الرامج املرورية التي تتنا�سب 
مع االأطفال و اأعمارهم وقدراتهم الذهنية ، وت�سمل مر�سم و 
األعاب تركيبية مرورية ،وكتيبات تلوين وهدايا م�ستمدة من 
مو�سوعات مرورية وبرامج توعية عر االيباد بهدف توجيه 
ر�سائل تثقيفية تهدف اإىل غر�س الوعي املروري يف نفو�سهم 
قواعد  وتطبيق  امل��رور  عنا�سر  مع  التعاون  على  وت�سجيعهم 
اليوم  مبنا�سبة  كافة  املجتمع  �سرائح  ودع��ا  امل���رور.  واأن��ظ��م��ة 
العاملي للطفل اإىل �سرورة تعزيز اجلهود املبذولة حلمايتهم 
التي يتعر�سون لها ،ومراقبة ت�سرفاتهم داخل  من املخاطر 

ال�سيارة ،وعلى الطرقات العامة، و عدم ترك حمرك ال�سيارة 
ما  ك��ث��رياً  اأن��ه  اإىل  ،م�سرياً  االآب���اء منها  ن��زول  يعمل يف حالة 
يقوم االأطفال بتقليد اآبائهم واأمهاتهم باجللو�س خلف مقود 

ال�سيارة واإدارة املحرك ، االأمر الذي يعر�سهم اإىل خماطر .
توعية  وم�سابقة  امل��روري��ة  لل�سالمة  ور�سة  املديرية  ونظمت 
اأهداف  على  احل�سور  واطلع  اجلمهور  على  الهدايا  ووزع��ت 
و�سارك  االإي��ج��اب��ي��ة  امل��روري��ة  القيم  تعزيز  يف  الطفل  دوري���ة 
ال��ت��وع��ي��ة املرورية  ل��الأط��ف��ال ويف ج��ول��ة  ال�����س��غ��ار يف م��ر���س��م 

و�ساهدوا عر�ساً لالأفالم على االأيباد .
االأمن  ���س��وؤون  بقطاع   k9 االأم��ن��ي  التفتي�س  اإدارة  �ساركت  و 
الإ�سفاء  البولي�سية  للكالب  مبهرة  عرو�س  بتقدمي  واملنافذ 

جو من ال�سعادة والبهجة بني اال�سر واالأطفال.

�سرطة اأبوظبي ت�سارك يف فعالية اليوم العاملي للطفل

•• �أبوظبي -و�م:

ان��ط��ل��ق��ت اأم�������س ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر 
واملعر�س الدويل للبحث واالنقاذ يف 
دورته الثانية بح�سور معايل ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان 
موزة  وال�سيخة  والتعاي�س  الت�سامح 
بنت مروان اآل مكتوم والذي ينظمه 
امل���رك���ز ال���وط���ن���ي ل��ل��ب��ح��ث واالن���ق���اذ 
لالأمن  االأع����ل����ى  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ت���اب���ع 
نوفمر   22 و   21 ي��وم��ي  ال��وط��ن��ي 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  احل���ايل يف م��رك��ز 
للمعار�س حتت �سعار "ننقذ االأرواح" 
اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  مب�ساركة 
امل��ت��خ�����س�����س��ة يف جمال  وال�������س���رك���ات 

البحث واالنقاذ.
ي�ستعر�س  ج���ه���ة   80 ومب�������س���ارك���ة 
م���ا تو�سلت  ك���ل  وامل���ع���ر����س  امل���وؤمت���ر 
اإليه التكنولوجيا احلديثة يف تطوير 
جمال البحث واالنقاذ وكل ما يخ�س 
الدولة  واأم���ن  �سالمة  على  احل��ف��اظ 

ومواطنيها واملقيمني عليها.
3 ط����ائ����رات  ا����س���ت���ع���را����س  و����س���ي���ت���م 
متخ�س�سة يف جمال البحث واالنقاذ 
برية  اآليات ومعدات   10 واأك��رث من 
على  م����رة  الأول  ت��ع��ر���س  وب���ح���ري���ة 
م�ساركة  �ستتم  كما  ال��ع��امل  م�ستوى 
جمال  يف  متخ�س�سا  متحدثا   17
البحث واالنقاذ على امل�ستوى املحلي 

واالإقليمي والدويل.
وقال �سعادة الدكتور �ستيفن توماجان 
للبحث  الوطني  للمركز  العام  املدير 
االفتتاحية،  ال��ك��ل��م��ة  يف  واالن����ق����اذ 
اإن ه���ذا امل��وؤمت��ر ي��اأت��ي ان��ط��الق��اً من 
باأهمية  احلكيمة  القيادة  توجيهات 
جمال  يف  ل��ل��ت��ح��دي��ات  اال����س���ت���ع���داد 
وت�����س��خ��ري تقنيات  ال��ب��ح��ث واالن���ق���اذ 
واأدوات التكنولوجيا املتطورة خلدمة 
واالقت�ساد  املجتمع  وتنمية  االن�سان 
الوطني واالرتقاء مب�ستقبل االأجيال 

القادمة.
واأ�سار اإىل اأن دولة االمارات ا�ستطاعت 
اأن  املا�سية  اخلم�سة  ال��ع��ق��ود  خ��الل 

ال��ع��امل وتقديره  اإع��ج��اب  حت��وز على 
واح����رتام����ه، م���ن خ����الل االإجن������ازات 
االأ�سا�سي  رك��ن��ه��ا  ك���ان  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
االإن�سان  ب��ن��اء  يف  ا���س��ت��ث��م��رت  ق���ي���ادة 
و�سخرت كل اجلهود لتمكينه، واأبناء 
قيادتهم  والتفوا حول  تكاتفوا  وطن 
وعملوا بجد وعزمية وتفاٍن يف ر�سم 
للدولة  م�����س��رق��ة  ح�����س��اري��ة  ����س���ورة 

عاملياً.
ي�����س��ع��ى م���ن خالل  امل���رك���ز  اإن  وق����ال 
ت���ن���ظ���ي���م ه������ذا امل������وؤمت������ر وامل���ع���ر����س 
امل�ساحب له لتحقيق روؤيته باأن يكون 
ب���ه دول���ًي���ا يف �سرعة  م���ث���ااًل ي��ح��ت��ذى 
العملياتية  واجل��اه��زي��ة  اال�ستجابة 

ت�سخري  واالن��ق��اذ من خ��الل  للبحث 
اأح����������دث امل�����������وارد وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
ي��ع��د هذا  اإذ  امل��ت��وف��رة،  واالت�����س��االت 
املوؤمتر مبثابة من�سة مثالية لتالقي 
ال��ع��ق��ول وت���ب���ادل اخل����رات وحتقيق 
ا�ست�سراف  بغية  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون 
ال�سبل  اأف�������س���ل  واب���ت���ك���ار  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
البحث  ع��م��ل��ي��ات  اإدارة  يف  واحل���ل���ول 

واالنقاذ واإنقاذ االأرواح.
املوؤمتر  �سعار  اختيار  " لعل  واأ���س��اف 
هو  االأرواح"  "ننقذ  ع���ن���وان  حت���ت 
ل��ل��ت��وج��ه��ات ودور  جت�����س��ي��د ح��ق��ي��ق��ي 
جملة  بتحقيق  فعلية  ورغبة  املركز، 
اأهداف ترتكز اأبرزها باأهمية التعاون 

والعمل اجلماعي على م�ستوى العامل 
من اأجل احلفاظ على االرواح".

للبحث  ال���وط���ن���ي  امل���رك���ز  اأن  واأك������د 
واالنقاذ على يقني باأن مناق�سة وبحث 
املوا�سيع والق�سايا امل�ستقبلية االأكرث 
اأهمية يف جمال البحث واالنقاذ عر 
هذا املوؤمتر واملعر�س، من قبل نخبة 
متميزة من كبار امل�سوؤولني واخلراء 
وامل��خ��ت�����س��ني واالأك���ادمي���ي���ني يف هذا 
اأفكار  ب���ل���ورة  يف  ���س��ت�����س��اه��م  امل���ج���ال، 
الطريق  ُت�سيء  تو�سيات  عنها  َينُتُج 
جديدة  م�ستقبلية  روؤي��ة  ال�ست�سراف 
البحث  م��ن��ظ��وم��ة  اإدارة  جم����ال  يف 

واالنقاذ ومواجهة التحديات كافة.
للبحث  ال����وط����ن����ي  امل�����رك�����ز  وك���������رم 
ال�سركاء  م���ن  ج��ه��ة   24 واالن����ق����اذ 
االأول  ال����ي����وم  يف  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ني 
امل����وؤمت����ر م����ن ���س��م��ن��ه��ا: جهاز  م����ن 
وال�سواحل  احليوية  املن�ساآت  حماية 
وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ريان امل���دين 
و�سرطة  اأبوظبي  �سرطة  جو  وجناح 
املدين  ل��ل��دف��اع  اأب��وظ��ب��ي  دب��ي وهيئة 
وال�������دف�������اع امل��������دين-دب��������ي و����س���رك���ة 
“اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول 
وم��وؤ���س�����س��ة االإم������ارات ل��الت�����س��االت - 
ات�ساالت - و�سركة الياه لالت�ساالت 
و�سركة   - ���س��ات  ال��ي��اه   - ال��ف�����س��ائ��ي��ة 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��م��ط��ارات و���س��رك��ة جال 
 LIMAو بيانات  و�سركة  واأم���رك 
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وجم����م����وع����ة   NECADMو
 Fooj Fireو ال������ف������ر�������س������ان 

.Fighting
وتت�سمن حماور املوؤمتر اإيجاد اإطار 
والتن�سيق  للتعاون  م�ستدام  موؤ�س�سي 
بني اجلهات العاملة يف جمال البحث 
واالن���ق���اذ وت��ق��دمي وع��ر���س اآخ����ر ما 
اجلديدة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اإل���ي���ه  ت��و���س��ل��ت 
اال�سطناعي  ال��ذك��اء  واالب��ت��ك��ارات يف 
يف جمال البحث واالنقاذ ورفع كفاءة 
البحث  جم���ال  يف  االأداء  م���وؤ����س���رات 

واالنقاذ.
����س���ارك يف رع���اي���ة امل���وؤمت���ر م���ن فئة 
البالتينيوم “ �سركة برتول اأبوظبي 
وموؤ�س�سة  ”اأدنوك"  ال���وط���ن���ي���ة 
“ات�ساالت”  ل��الت�����س��االت  االإم�����ارات 
و�سركة  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  وجمموعة 
“الياه  الف�سائية  لالت�ساالت  الياه 

�سات” و�سركة جال واأمرك.
3 ط����ائ����رات  ا����س���ت���ع���را����س  و����س���ي���ت���م 
متخ�س�سة من �سمنها طائرة املركز 
اأجو�ستا  واالن���ق���اذ  للبحث  ال��وط��ن��ي 
 )AW139( 139 – وي�ست الند
وال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى اأح����دث املعدات 

امل�����س��ت��خ��دم��ة يف جمال  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
ال����ب����ح����ث واالن��������ق��������اذ، ح����ي����ث ج����رى 
للقيام  امل��ت��ط��ورة  ال��ط��ائ��رة  ت�سميم 
على  ال���ق���درة  م��ع  امل��ه��م��ات  مبختلف 
واالنقاذ  البحث  اأن���واع  جميع  تنفيذ 
مدار  على  العمل  اإمكانية  م��ع  كافة 
يف  نقطة  اأي  اإىل  والو�سول  ال�ساعة 
االإم���ارات من قواعد متركزها  دول��ة 
الدولة،  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  امل��ن��ت�����س��رة 
التحليق  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  اإىل  اإ���س��اف��ة 
كما  140 عقدة.  تزيد على  ب�سرعة 
باأجهزة  اآج��و���س��ت��ا  ط��ائ��رة  جتهيز  مت 
ال���روؤي���ة ال��ل��ي��ل��ي��ة، م��ع اأج��ه��زة تعزيز 
متخ�س�سة،  وراف����ع����ة  االت���������س����االت 
وم�سممة  متقدمة  ط��ريان  واأنظمة 

والبحر،  ال���ر  يف  االن���ق���اذ  ل��ع��م��ل��ي��ات 
يف ح���ني ت��ت��زي��ن ب����األ����وان ع��ل��م دول���ة 
امل��ت��ح��دة لتعك�س  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات 
م��ع��اين ال���وح���دة وال���ت���اآخ���ي واالأم����ن 

واالأمان الذي ي�سود دولة االإمارات.
ويعد املركز الوطني للبحث واالنقاذ 
اأبوظبي  العا�سمة  م��ن  يتخذ  ال��ذي 
م��ق��راً رئ��ي�����س��ي��اً ل��ه ه��و امل��رك��ز االأول 
ن��وع��ه يف االإم�����ارات حيث يتوىل  م��ن 
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية بالبحث 
البحث  ب��ع��م��ل��ي��ات  ال��ق��ي��ام  واالن����ق����اذ 
اأعلى  ُم��ط��ب��ق��اً  ال���دول���ة  واالن���ق���اذ يف 
املعايري الدولية امل�ستمدة من الهيئة 
امل���دين واملنظمة  ل��ل��ط��ريان  ال��دول��ي��ة 

البحرية الدولية.

انطالق اأعمال املوؤمتر واملعر�ض الدويل للبحث والإنقاذ يف اأبوظبي

•• دبي-�لفجر:

وم�ست�سفى  االإم��ارات��ي،  االأح��م��ر  الهالل  هيئة  وقعت 
اتفاقية تعاون م�سرتك، يتم مبوجبها  تداوي بدبي، 
قادرين  الغري  املر�سى  من  االإن�سانية  احل��االت  عالج 
امل�ست�سفى، وتوفري الرعاية الطبية الالزمة لهم،  يف 

انطالقاً من كون االإمارات اأر�س اخلري والعطاء.
وقع االتفاقية كل من �سعادة را�سد مبارك املن�سوري، 
هيئة  يف  املحلية  ال�سوؤون  لقطاع  العام  االأم��ني  نائب 
ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي، و���س��ع��ادة م���روان حاجي 
التنفيذي  وامل���دي���ر  االإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ا���س��ر، 

ملجموعة التداوي للرعاية ال�سحية.
واأكد �سعادة را�سد مبارك املن�سوري اأن الهيئة حتر�س 
ال�سحية مبا يخدم  املن�ساآت  مع  ال�سراكات  على عقد 
الرعاية  ت��وف��ري  وي�����س��ه��م يف  االإن�����س��ان��ي��ة،  االأه������داف 

ال�سحية للمر�سى غري القادرين.
اأول���وي���ة يف حتركات  ال�سحي  امل��ج��ال  ي��ع��د  واأ����س���اف: 
من  القادرين  غري  لرعاية  وخارجيا،  حمليا  الهيئة 
املر�سى، خ�سو�سا احلاالت احلرجة. واأ�سار املن�سوري 
لتخفيف  ال��ط��رف��ني  رغ��ب��ة  تعك�س  االت��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل 

وم�ساندتهم  احل��اج��ات،  اأ�سحاب  من  املر�سى  معاناة 
يف  رغبتها  وجت�سد  ال�سحية،  ظروفهم  جت��اوز  على 
تعزيز ال�سالت والتعاون لتحقيق املزيد من املكت�سبات 
الهالل  ه��ي��ئ��ة  تخت�سها  ال��ت��ي  ل��ل�����س��رائ��ح  ال�����س��ح��ي��ة 
مروان  �سعادة  وقال   . بها  والعناية  برعايتها  االأحمر 
حاجي نا�سر رئي�س جمل�س االإدارة واملدير التنفيذي 
امل�ست�سفى  اإن  ال�سحية  للرعاية  ال��ت��داوي  ملجموعة 
العالجية  اخلدمات  كافة  االتفاقية  مبوجب  �سيقدم 

من عمليات جراحية، واالأدوية، واال�ست�سارات الطبية 
من  لها  امل��ح��ول��ون  للمر�سى  التخ�س�سات،  ك��اف��ة  يف 
اأن ه��ذه امل��ب��ادرة تاأتي يف  قبل الهالل االأح��م��ر. واأك��د 
اإن�سانية  تقدمي خدمات  على  الطرفني  اإط��ار حر�س 
جمتمعية، ترتجم روؤية القيادة الر�سيدة الرامية اإىل 
اإعالء مبادئ وقيم اخلري والعطاء يف املجتمع، كونه 
اأ�سا�سياً يف روؤيتها، كما يعك�س االأ�س�س التي قام  نهجاً 

عليها جمتمع االإمارات.

•• دبي –�لفجر:

نظم جمل�س "اجلوهرة" الن�سائي مبحاكم دبي 
االإيجابية"  ن�سنع  " معاً  جل�سة حوارية بعنوان 
املوار  اإدارة  مع  بالتعاون  الرا�سدية   جمل�س  يف 
تعريف  ب��ه��دف  وذل���ك  دب���ي،  مب��ح��اك��م  الب�سرية 
اأكملن ع�سر �سنوات خدمة يف  املوظفات اللواتي 
الدائرة على مبادرات واأن�سطة املجل�س الن�سائي 
يف  الب�سرية  امل���وارد  اإدارة  دور  اأهمية  وتو�سيح 
وتعزيز  الدائرة  يف  الت�سغيلية  االأه��داف  حتقيق 
خرات موظفيها مما يعزز من خلق بيئة عمل 

اإيجابية، وياأتي ذلك حر�ساً من حماكم دبي على 
والتوا�سل  املوظفات  لدى  ال�سعادة  مبداأ  تعزيز 
االإي���ج���اب���ي ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ن م���ا ي��ح��ق��ق روؤي��ت��ه��ا يف 

الو�سول اإىل "حماكم رائدة متميزة عامليا".
املجل�س  رئ��ي�����س  ال��ه��ام��ل��ي  واأو����س���ح���ت ج��م��ي��ل��ة 
احلوارية  اجلل�سة  اأن  دب��ي،  حماكم  يف  الن�سائي 
تتمحور حول  دور املجل�س الن�سائي يف توظيف 
متكينهن  خ��الل  من  املوظفات  ل��دى  االإيجابية 
واملجاالت،  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خمتلف  يف  واإ���س��راك��ه��ن 
باالإ�سافة اإىل دور اإدارة املوارد الب�سرية يف تعزيز 
املهنية واالجتماعية وال�سخ�سية لدى  القدرات 

اأه��م��ي��ة تفاعلهن يف  وب��ي��ان  ال���دائ���رة  م��وظ��ف��ات 
لديهن  ال�سعادة  موؤ�سر  رف��ع  ل�سمان  االأن�سطة 
ت��رف��ع م��ن كفاءة  اإي��ج��اب��ي��ة  وت��وف��ري بيئة ع��م��ل 
رئي�س  نائب  ا���س��ارت هدية جا�سم  كما  ال��دائ��رة. 
اأهمية  ع��ن  دب���ي،  حم��اك��م  يف  الن�سائي  املجل�س 
اإيجابية  بطريقة  وا�ستغاللها  الفر�س  انتهاز 
امل�ساركة  خ��الل  م��ن  العمل  بيئة  م��ن  واخل���روج 
الدائرة  م�ستوى  على  واملنا�سبات  الفعاليات  يف 
وت��ق��دمي االق��رتاح��ات واالأف��ك��ار التي ت�ساهم يف 
تعزيز الوالء الوظيفي للموظفات واإ�سراكهم يف 

كافة االأن�سطة مبختلف املجاالت.

تت�سمن عمليات جراحية وا�ست�سارات طبية واأدوية
اتفاقية بني الهالل الأحمر وم�ست�سفى تداوي بدبي لدعم املر�سى غري القادرين 

جمل�ض »اجلوهرة« الن�سائي مبحاكم دبي ينظم جل�سة »معًا ن�سنع الإيجابية«  •• �أبوظبي – �لفجر:

نظمت بلدية مدينة اأبوظبي، من خالل مركز بلدية املدينة، ور�سة توعوية 
مبادرة  �سمن  واحلا�سر"  املا�سي  بني  بعنوان"حدائقنا  العائلة  حديقة  يف 
بالتعاون مع  وذل��ك  املجتمع،  واأف���راد  امل��دار���س  ا�ستهدفت ط��الب  عا�سمتي، 
اأبوظبي  وهيئة  اأبوظبي،  ل�سرطة  العامة  والقيادة  واملعرفة،  التعليم  دائ��رة 
النفايات  الإدارة  اأبوظبي  ومركز  اأبوظبي،  البيئة-  وهيئة  امل��دين،  للدفاع 

-تدوير.
وهدفت الور�سة اإىل تعريف الفئات امل�ستهدفة باحلدائق يف املا�سي ومراحل 
تطويرها حتى و�سلت اإىل ما هي عليه اليوم من خدمات ومرافق ع�سرية 
مت تنفيذها وفقاً الأعلى املعايري العاملية، من اأجل اإ�سعاد وا�ستمتاع كافة اأفراد 
التوعية  واآمنة، وكذلك  بيئة �سحية نظيفة  باأوقات متميزة �سمن  االأ�سرة 
واملنتزهات  واحل��دائ��ق  ال��ع��ام��ة  امل��راف��ق  على  املحافظة  باأهمية  والتثقيف 

واملظهر احل�ساري الذي تتمتع به.
مت  امل�سرح  على  فقرة  بينها  م��ن  ال��ف��ق��رات،  م��ن  العديد  الور�سة  وت�سمنت 
املا�سي واحلا�سر ومراحل  تعريفي عن احلدائق يف  خاللها عر�س فيديو 
به  تتمتع  ال��ذي  احل�ساري  بال�سكل  اأ�سبحت  حتى  �سهدتها  التي  التطوير 
اليوم، وما ت�سم من مرافق وخدمات ع�سرية، وكذلك توعية طالب املدار�س 
باأهمية احلفاظ على نظافة احلدائق واملنتزهات من امل�سوهات، وا�ستخدام 
مرافقها بال�سكل االأمثل لتظل بكامل كفاءتها، ولتبقى مكاناً مثالياً لكافة 

اأفراد االأ�سرة لال�ستمتاع باأف�سل االأوقات.
تدوير  كيفية  عن  فقرة  -ت��دوي��ر  النفايات  الإدارة  اأبوظبي  مركز  ق��دم  كما 
ف��ق��رة توعوية  اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ق��دم��ت  بينما  ال��ن��ف��اي��ات، 
باالإر�سادات املرورية الواجب اتباعها ل�سمان �سالمة اجلميع، يف حني قدمت 
التعامل مع احلاالت  املدين فقرة توعوية عن طرق  للدفاع  اأبوظبي  هيئة 

الطارئة وتو�سيح اأرقام التوا�سل مع الهيئة.

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة توعوية يف حديقة 
العائلة بعنوان »حدائقنا بني املا�سي واحلا�سر«



الثالثاء   22  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13704  
Tuesday   22    November    2022   -  Issue No 13704

08

عربي ودويل

ال��ن��واب ال��دمي��ق��راط��ي. ويف االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي، ق��ال��ت رئي�سة 
�ستتنحى،  اإن��ه��ا  ع��ام��اً،   82 بيلو�سي،  نان�سي  ال��ن��واب  جمل�س 
وكذلك الرجل الثاين �ستيني هوير، 83 عاماً. ومن املرجح اأن 
يكون الزعيم الدميقراطي املقبل النائب هاكيم جيفريز، 52 

عاماً، والذي ال يتذكر �سبوتنيك كما لو اأنها كانت باالأم�س.

التعث
باأن  وتظاهر  ب��اي��دن  عمر  االأبي�س  البيت  جتاهل  االآن،  حتى 
ال�سحافية  ال�سكرترية  وق��ال��ت  ج��دي��دة.  اأرب��ع��ني  ه��ي  ثمانني 
للبيت االأبي�س كارين جان بيار، ال�سيف املا�سي: “ال ميكنني 

وكاأن احلما�سة ميكن اأن حتل حمل امل�سداقية. اأن اأحلق به”، 
ومع ذلك، هناك ت�سريبات عن م�ساعديه الذين يرافقونه يف 

اأطلقوا  ال��ذي��ن  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  اإن  ق��ال  امل��ا���س��ي،  ال�سهر  ويف 
اأي  حمالتهم االنتخابية يف 2018 “ذهبوا اإىل 54 والية”، 
اأوباما  اأما باراك  اأكرث بواليتني ،مما يريد حتى التقدميون. 
ومن ال�سهل  فقال 2008 اإنه اأطلق حملته “يف 57 والية”. 
التهوين من الزالت اللفظية جلورج دبليو بو�س. لكن الوا�سح 
اأن بايدن يظهر عمره، وكل من ي�سك يف ذلك عليه اأن ي�ساهد 
10 دقائق من مناظرته العدوانية يف 2012 مع بول رايان.

يف ا�ستطالع حديث للراأي، قال %68 اإن بايدن قد ال ي�ستطيع 
احلكم لوالية اأخرى، ويعتقد %86 اأن العتبة الرئا�سية يجب 
�سيا�سية  بايدن م�ساكل  و�سيواجه  اأق��ل.  اأو  عاماً   75 تكون  اأن 
اإذا جتاهل هذه االأرقام، والدميقراطيون مدينون للبلد باأكرث 

من حماولة البقاء معه حتى الغروب.

•• و��سنطن-وكاالت

تقول  الثمانني،  عامه  بايدن  االأمريكي جو  الرئي�س  بلوغ  مع 
اأن  عليه  اإن  افتتاحيتها  يف  جورنال”  �سريت  “وول  �سحيفة 
اأعوام  يريد”اأربعة  حقاً  ك��ان  اإذا  قريب  وق��ت  يف  نف�سه،  ي�ساأل 
البي�سوي،  املكتب  يف  االأول  يومه  ففي  عامني.  بعد  اأخرى” 
�سجل بايدن الرقم القيا�سي الأكر رئي�س يف التاريخ. و�سيبلغ 
ال�82 يف  يف  و�سيكون  امل��وايل.  التن�سيب  قبل حفل  عاماً   82
الت�ساوؤل  اع��ت��ر   ،2020 حملة  يف  ال��ث��ان��ي��ة.  ال��والي��ة  ن��ه��اي��ة 
“وول  تقول  فظاً. ومع ذلك،  اإعالمياً  �سلوكاً  بايدن  عن عمر 
�سرتيت جورنال” اإن قاعدة ال�سمت بداأت يف االنهيار، ونقطة 
جمل�س  ق��ي��ادة  يف  امل�سنني  حكم  نهاية  ه��ي  اجل��دي��دة  التباين 

عطالت نهاية االأ�سبوع ويخ�سون اأن ت�سبب له م�سيته التعرث.
واأو�سحت مذكرة الطبيب يف العام املا�سي اأن “م�سية الرئي�س 
امل��ت��ن��ق��ل��ة اأك����رث ���س��الب��ة ب�����س��ك��ل م��ل��ح��وظ واأق�����ل ���س��ال���س��ة مما 
ت�سمح له مذكرة  اأكرث ما  كانت عليه قبل عام تقريباً”، وهو 

مماثلة.

زالت بايدن
حتدث  كلما  اأنفا�سه  يحب�س  اجلمهور  اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
بايدن، الذي قال يف االأ�سبوع املا�سي يف كمبوديا: “اأود اأن اأ�سكر 

رئي�س الوزراء على القيادة الكولومبية«.
“تن�سحب من  اأن ال��ق��وات ال��رو���س��ي��ة  ب��اأي��ام ، ذك��ر  وق��ب��ل ذل��ك 

يف ا�ستعادة حلرب العراق. الفلوجة”، 

وول �سرتيت جورنال: بايدن الثمانيني... يريد 6 اأعوام اأخرى

•• عو��سم-وكاالت

ب�����ع�����د خ������ف������وت ل����ه����ي����ب م���ع���رك���ة 
خ������ري�������س������ون، ك���������س����ف ال���رئ���ي�������س 
زيلين�سكي  فولودميري  االأوك���راين 
ع����ن ا����س���ت���م���رار ح�����دة ال���ق���ت���ال يف 
اإىل  الفتا  البالد،  �سرق  دونيت�سك 
اأن ق��وات��ه ���س��دت اأك���رث م��ن 100 
هجوم خالل 24 �ساعة. وا�ستبعد 
ال��رئ��ي�����س االأوك������راين ف��ك��رة اإق���رار 
رو�سيا،  م����ع  ق�سرية”  “هدنة 
اإىل  ينظر  اأن  “ميكن  اأن���ه  م��وؤك��دا 
نهاية للحرب. مهلة  اأنه  هذا على 
تفاقم  اإىل  اإال  ت������وؤدي  ل���ن  ك���ه���ذه 
ال���و����س���ع«. وم����ع م�����رور م���ا يقرب 
العملية  ب���دء  م��ن��ذ  اأ���س��ه��ر   9 م���ن 
الع�سكرية الرو�سية يف اأوكرانيا، ال 
تبدو يف االأفق بوادر الإنهاء احلرب 
دم��رت ج��زءا كبريا  التي  ال�سارية 

من البنية التحتية الأوكرانيا.

 نقاط �ساخنة جديدة
ل�سحيفة  ت�����ق�����ري�����ر  ب����ح���������س����ب 
هناك  ف����اإن  تاميز”  “فاينن�سال 
ن����ق����اط����ا ����س���اخ���ن���ة ب����ال����ق����رب من 
دونبا�س  م��ن��ط��ق��ة  يف  دون��ي��ت�����س��ك 
من  ب��ال��ق��رب  �سيما  وال  ال�سرقية، 

مدينتي باخموت واأفدييفكا.
ق�سفا  ����س���ه���دت  ����س���اري���ة  م����ع����ارك 
م���دف���ع���ي���ا م���ك���ث���ف���ا وم�����ع�����ارك من 
م�����س��اف��ات ق��ري��ب��ة، يف اجل��ن��وب من 

•• �خلرطوم-وكاالت

ب��ق��رب توقيع  ال��ت��وق��ع��ات  ت��ت��زاي��د 
ات����ف����اق اإط���������اري الإن�����ه�����اء االأزم������ة 
ال�سودان  يف  احل��ال��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
على اأ�سا�س وثيقة د�ستورية الإدارة 
الفرتة االنتقالية؛ اأعدتها اللجنة 
املحامني  ل���ن���ق���اب���ة  ال���ت�������س���ي���ريي���ة 
فما  ���س��ب��ت��م��ر.  يف  ال�������س���ودان���ي���ني 
االنتقادات  وم��ا  الوثيقة  ه��ذه  هي 
الداعمون  يرد  وكيف  لها  املوجهة 
اأعلنت  املا�سي،  االأ�سبوع  ويف  لها؟ 
-املجل�س  والتغيري  احل��ري��ة  ق��وى 
ت��و���س��ل��ه��ا التفاق  ع���ن  امل����رك����زي- 
ال�سوداين؛  اجل��ي�����س  م���ع  اإط������اري 
ين�س على نقل ال�سلطة للمدنيني 
د�ستور  لوثيقة  وفقا  كامل  ب�سكل 

املحامني.
ال��وث��ي��ق��ة قبوال  ويف ح��ني وج����دت 
حمليا ودوليا، اإال اأن املفارقة كانت 
ال��وا���س��ح بني  ال��ف��ك��ري  التباين  يف 
والتي  لها؛  الراف�سة  املجموعات 
الي�سار  اأق�سى  م��ن  اأح��زاب��ا  �سمت 
ك���احل���زب ال�����س��ي��وع��ي واأخ�����رى من 

اأق�سى اليمني.
املكونة  ال��ث��الث��ي��ة  االآل���ي���ة  وك���ان���ت 
واالحت��������اد  امل����ت����ح����دة  االأمم  م�����ن 
االإف����ري����ق����ي وجم���م���وع���ة االإي����ق����اد 
ت�سلمها  �سابق  وق��ت  يف  اأعلنت  ق��د 
الع�سكرية  القيادة  من  مالحظات 
وتعديالتهم  تعليقاتهم  تت�سمن 
اأن  اإىل  م�����س��رية  ال���وث���ي���ق���ة،  ع��ل��ى 
تفاهمات  تعك�س  التعديالت  تلك 
اأ���س��ا���س��ي��ة مت ال��ت��و���س��ل اإل��ي��ه��ا بني 
الع�سكريني وحُماوريهم من قوى 
احل����ري����ة وال���ت���غ���ي���ري. واأ����س���اف���ت: 
ع���ددا  ح��ول��ه��ا  امل�������س���ودة  “جمعت 

كبريا من القوى املدنية«.

اأبرز مواد الوثيقة
اإق���ام���ة دول�����ة م��دن��ي��ة ت��ت��ب��ع نظام 
احل���ك���م ال����ف����درايل وت��ت�����س��ك��ل من 
م����دين وجمل�س  ����س���ي���ادة  جم��ل�����س 

وزراء مدين وجمل�س ت�سريعي.
جي�س  يف  الع�سكرية  ال��ق��وات  دم��ج 
العمل  به عن  والناأي  واحد  مهني 

ال�سيا�سي وح�سر مهامه يف الدفاع 
البالد  ح��دود  وحماية  �سيادة  ع��ن 
وح���م���اي���ة ال���د����س���ت���ور االن���ت���ق���ايل، 
املتعلقة  ال�������س���ي���ا����س���ات  وت���ن���ف���ي���ذ 

باالإ�سالح االأمني والع�سكري.
تبعية جهازي ال�سرطة واالأمن اإىل 
يكون  اأن  على  التنفيذية  ال�سلطة 
االأعلى  القائد  هو  ال���وزراء  رئي�س 
لل�سالم  جوبا  اتفاق  مراجعة  لها. 
و�سوال   2020 اأكتوبر  يف  امل��وق��ع 
جميع  ي�����س��م��ل  ع�����ادل  ����س���الم  اإىل 

احلركات غري املوقعة.
وحتقيق  العدلية  االأجهزة  اإ�سالح 
العدالة االنتقالية مع �سمان عدم 

االإفالت من العقاب.
وا�سرتداد  االإخ����وان  ن��ظ��ام  تفكيك 
االأم������وال ال��ع��ام��ة امل��ن��ه��وب��ة خالل 
ا�ستمرت  ال����ت����ي  ح��ك��م��ه��م  ف������رتة 

ثالثني عاما.

جدل �سيا�سي
كثفت جماعة االإخوان وجمموعات 
اأخرى متحالفة معها من حملتها 
�سد الوثيقة، من خالل مظاهرات 
حمدودة �سريتها، االأ�سبوع املا�سي، 
بع�س  يف  خم��اط��ب��ات  اإىل  اإ���س��اف��ة 

امل�ساجد.
املجموعة  ويف حني مل حتدد هذه 
ال���وث���ي���ق���ة،  اخل�����ل�����ل يف  ج�����وان�����ب 
اع��ت��ر اأع�����س��اء ب����ارزون يف احلزب 
متت  ���س��ي��اغ��ت��ه��ا  اأن  ال�������س���ي���وع���ي 
م��ن ج��ه��ات اأج��ن��ب��ي��ة واأن��ه��ا منحت 
اأف�سل  و�سعية  الع�سكري  امل��ك��ون 
و����س���الح���ي���ات اأو�����س����ع ب��ك��ث��ري من 
وثيقة  تت�سمنها  كانت  التي  تلك 

.2019

مربرات الناقدين
بعيدا عن اجلدل ال�سيا�سي الدائر، 
اأحمد  ال���ق���ان���وين  اخل���ب���ري  ي�����رى 
الوثيقة  “ديباجة  اأن  عمر  عثمان 
مل تن�س ب�سكل وا�سح على متييز 

تزيد  اأن  امل�����رج�����ح  م�����ن  رو�����س����ي����ا 
البنية  على  ال�ساروخية  هجماتها 

التحتية للطاقة يف البالد.
االأوكراين  الدفاع  وزي��ر  بح�سب   -
كييف  ف���اإن  ري��زن��ي��ك��وف،  اأوليك�سي 
تعمل مع حلفاء دوليني لبناء نظام 

دفاع جوي من�سق ومتكامل.
�ستكون  االأوكرانية  ال�سماء  حماية 
اج���ت���م���اع م����ق����رر مع  اأول�����وي�����ة يف 

احللفاء الغربيني يف اأملانيا.
جا�سنت  الكندي  ال���وزراء  رئي�س   -
 500 الأوكرانيا  “�سنقدم  ت��رودو: 
م�ساعدات  اأخ�����رى  دوالر  م��ل��ي��ون 
ع�����س��ك��ري��ة اإ���س��اف��ي��ة، ���س��ت�����س��اع��د يف 
متويل املعدات الع�سكرية واملراقبة 
واالإمدادات  والوقود  واالت�ساالت 

الطبية«.
ال���دف���اع االأم���ريك���ي لويد  - وزي����ر 
جمموعة  “اجتماع  اأو�������س������نت: 
االت�����������س�����ال ال�����دول�����ي�����ة اخل���ا����س���ة 
وا�سعا  ال��ت��زام��ا  اأظ��ه��ر  ب��اأوك��ران��ي��ا 

بدعم كييف«.
“اأمريكا  اأن  اأو�����س����نت  اأو�����س����ح   -
تعزيز  على  �سيعملون  وح��ل��ف��اوؤه��ا 
قدرة االأوكرانيني من اأجل حتقيق 
على  �سيادتهم  وت��ع��زي��ز  اأه��داف��ه��م 

اأر�سهم«.
من  ب�سرعة  تتمكن  ل��ن  رو���س��ي��ا   -

ه��ن��د���س��ة جديدة  ال�����س��ك��ل؛  ح��ي��ث 
�سملت التبويب املحكم عر تقدمي 
اإىل  اأول ف�سوله  فاالأهم من  املهم 
املثال  �سبيل  فعلى  ف�سوله؛  اآخ���ر 
يف  ال���واردة  احلقوق  وثيقة  اهتمت 
الباب الثاين من املواد 7 اإىل 33 
بفكرة الف�سل بني ال�سلط واملوازنة 
ال�سلطات  تلك  ميار�سون  من  بني 
االأفراد  وبني احلفاظ على حقوق 
ل�سيطرتهم  ي��خ�����س��ع��ون  ال���ذي���ن 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى مدنية  وب��ال��ت��ايل 
مبداأ  تاأكيد  على  والعمل  ال��دول��ة 

حكم القانون و�سيادة ال�سعبية«.
تاريخ  يف  م���رة  “الأول  وي�����س��ي��ف: 
الن�س  يتم  ال�سودانية  الد�ساتري 
وثيقة  ت���ط���ب���ي���ق  ع���ل���ى  �����س����راح����ة 
القوانني  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى  احل����ق����وق 
الت�سريعية  ال�سلطات  التزام  وعلى 

والتنفيذية والق�سائية بها«.
اأرادت  “الوثيقة  اأن  االأمني  ويوؤكد 
ف����ع����اًل وق��������واًل خ�������س���وع ال����رمل����ان 
وال�سلطة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  وال�����س��ل��ط��ة 
ال���ق�������س���ائ���ي���ة حل���ك���م ال����ق����ان����ون ال 

لالأهواء ال�سخ�سية«.
اأن  اإىل  ال��ق��ان��وين  اخل��ب��ري  وي�سري 
حيث  م���ن   - ت��وؤ���س�����س  “الوثيقة 
املو�سوع - لنموذج د�ستور �سوداين 
ي�����س��ت�����س��ح��ب م���ع���ظ���م امل������ب������ادرات 
قوى  بها  تقدمت  التي  املطروحة 
ويوؤكد  ف�سائلها،  مبختلف  الثورة 
اأ�سا�س  ه����ي  امل����واط����ن����ة  اأن  ع���ل���ى 
وير�سي  وال�����واج�����ب�����ات  احل����ق����وق 
م���دين دميقراطي  ح��ك��م  ل��دع��ائ��م 
والقانون  املوؤ�س�سات  لدولة  ير�سخ 
ويقوم على فكرة تنظيم موؤ�س�سات 
الفرتة االنتقالية وحتديد مهامها 
وي��ق��وم على  فيه  لب�س  ب��و���س��وح ال 

دعائم النظام الرملاين«.
وحول االنتقادات املوجهة للوثيقة 
دولة  بناء  اإمكانية  بعدم  واملتعلقة 
امل���وؤ����س�������س���ات ق��ب��ل ت��ف��ك��ي��ك متكني 
اأن  االأم���ني  ي��وؤك��د  ال�سابق،  النظام 

وماريوبول  ميليتوبول  مدينتي 
اال�سرتاتيجيتني.

رو�سيا  جت������دد  اأن  امل���ت���وق���ع  م����ن 
تركيزها على ال�سرق بعد ان�سحابها 

يف اجلنوب.
�سيكون ذلك حتوال يف ا�سرتاتيجية 
مو�سكو  اأعلنت  اأن  بعد  الكرملني 
مرحلة جديدة من احلرب تهدف 
ملنطقة  الكامل”  “التحرير  اإىل 

دونبا�س.
االن�سحاب قد يفيد رو�سيا

األ����ف   300 ن���ح���و  ت��ع��ب��ئ��ة  ب���ع���د   -
من  رو�سيا  ان�سحاب  ف���اإن  ج��ن��دي، 
يف  ي�������س���ب  اأن  مي���ك���ن  خ���ري����س���ون 
لها  ي�سمح  م��ا  م��و���س��ك��و،  م�سلحة 
ب��ن��ق��ل امل�����وارد ب��ع��ي��دا م��ن اجلنوب 
وت��ع��زي��ز ق��وات��ه��ا ع��ل��ى ط����ول خط 

اجلبهة ال�سرقي.
- مع وجود عدد اأقل من االأرا�سي 
�ستزداد  الرو�سية،  ال�سيطرة  حتت 
و�سيكون  الرو�سية،  القوات  كثافة 
اأكر من اجلنود لكل  ملو�سكو عدد 

كيلومرت مربع.
اأن  اأك�����دت  تاميز”  »ف��اي��ن��ن�����س��ال   -
قوات  باملئة من   50 اإىل  ي�سل  ما 
م���ن خري�سون  امل��ن�����س��ح��ب��ة  رو���س��ي��ا 
اأخ���رى،  ج��ب��ه��ات  اإىل  نقلها  �سيتم 
اأقامت  حيث  دونبا�س،  يف  �سيما  ال 

ال�سرقية  اجلبهتني  ب��ني  حمتمل 
واجلنوبية«.

نظام دفاع جوي متكامل
ال�سابق  - وزي��ر الدفاع االأوك���راين 
اأن����دري����ه زاغ����ورودن����ي����وك ق����ال اإن 

مو�سكو مواقع دفاعية جديدة.

القوات االأوكرانية تغرّي متو�سعها
ال�سابط ال�سابق يف القوات اجلوية 
مركز  يف  وامل�����دي�����ر  االأوك�����ران�����ي�����ة 
كييف  يف  ل���الأب���ح���اث  رازوم����ك����وف 

من  اإن���ه  ق���ال  ميلنيك،  اأول��ي��ك�����س��ي 
ن�سر  اأوك��ران��ي��ا  تعيد  اأن  املفرت�س 
ق����وات اإ���س��اف��ي��ة يف دون��ي��ت�����س��ك كي 
على  بال�سيطرة  للرو�س  ت�سمح  ال 

مدن جديدة.
وفق ميلنيك فاإنه “من غري املرجح 

اأن حتاول القوات االأوكرانية عبور 
قريبا،  كبرية  باأعداد  دنيرو،  نهر 
الرو�سية  ال��دف��اع��ات  ل��ق��وة  ن��ظ��را 

على ال�سفة ال�سرقية«.
اأوكرانيا  حتاول  اأن  يحتمل  كذلك 
بري جديد  قواتها يف هجوم  ن�سر 

عمر،  وي�سري  االن��ت��ق��ال«.  مرحلة 
ل�”�سكاي نيوز عربية”،  يف حديثه 
اإىل اأن “الوثيقة مل توؤكد باأن دولة 
امل��وؤ���س�����س��ات ال مي��ك��ن ب��ن��اوؤه��ا قبل 
ال�سابق  النظام  موؤ�س�سات  ت�سفية 
واالقت�سادية  والع�سكرية  االأمنية 

واالإعالمية«.
االإ������س�����ارة  ت���ك���ف���ي  “ال  وي����و�����س����ح: 
الأن  ال��ت��م��ك��ني؛  دول����ة  تفكيك  اإىل 
ال�سابقة  ال���د����س���ت���وري���ة  ال��وث��ي��ق��ة 
كانت ت�ستمل على مبداأ التفكيك؛ 
ل��ك��ن رغ���م ذل���ك ب��ق��ي ال��ن��ظ��ام عر 
املتمكنة  والع�سكرية  االأمنية  قواه 
فاإن  وبالتايل  للتمكني؛  واحلامية 
ن�س  على  الديباجة  اح��ت��واء  ع��دم 
اإىل  ال��ع��ودة  اإمكانية  يعني  وا���س��ح 
للبنود  وبالن�سبة  ال�سابق«.  املربع 
���س��الم جوبا،  ب��ات��ف��اق��ي��ة  اخل��ا���س��ة 
ن�ست  “الديباجة  اإن  عمر  ي��ق��ول 

تفنيد االنتقادات
ال���ق���ان���وين كمال  اخل���ب���ري  ي��ف��ن��د 
حم���م���د االأم����������ني، ال�������ذي ����س���ارك 
انتقادات  ال���وث���ي���ق���ة،  ���س��ي��اغ��ة  يف 
نيوز  “�سكاي  ملوقع  وي��ق��ول  عمر؛ 
متيزت  “الديباجة  اإن  عربية”، 
و�سكلية  منهجية  م��ي��زات  ب��ث��الث 
حيث  اأ����س���ا����س���ي���ة؛  وم���و����س���وع���ي���ة 
ال�����س��ي��اغ��ة والأول  ح��ر���س��ت جل��ن��ة 
م���رة يف ت��اري��خ ال�����س��ودان ع��ل��ى اأن 
يكون الد�ستور �سودانيا خال�سا من 
�سنع كل القوى ال�سيا�سية واملهنية 
املقاومة  وجل���ان  امل���دين  واملجتمع 
���س��ارك��وا يف ال��ور���س��ة التي  ال��ذي��ن 
الت�سيريية لنقابة  عقدتها اللجنة 
باالإ�سافة  ال�سودانيني،  املحامني 
التجارب  ك��ل  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  اإىل 

الد�ستورية يف ال�سودان«.
من  اتبعت؛  “الوثيقة  اأن  ويو�سح 

يف  امل�سمنة  ال���ق���رارات  اإن��ف��اذ  على 
االت��ف��اق؛ ثم اأ���س��ارت بعد ذل��ك اإىل 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى م��راج��ع��ت��ه مم��ا يثري 
ت�ساوؤال حول كيفية مراجعته بعد 
املتحدث  وي��رى  قراراته”.  اإن��ف��اذ 
اأن “الن�س الوارد يف الوثيقة يفتح 
ال��ب��اب اأم���ام ا���س��ت��م��رار نهج متكني 
احلركات امل�سلحة وتقا�سم ال�سلطة 

معها؛ واإعفائها من املحا�سبة«.
فيقول  بالعدالة،  يتعلق  فيما  اأم��ا 
“الديباجة  اإن  ال��ق��ان��وين  اخل��ب��ري 
�ساملة  ع���م���ل���ي���ة  ع������ن  حت�����دث�����ت 
امل�ساءلة  للعدالة االنتقالية حتقق 
االإفالت  ثقافة  وتنهي  واملحا�سبة 
ال��ع��ق��اب؛ لكنها ال حت���دد من  م��ن 
ارتكب االنتهاكات؛ وهو ما �سيقود 
للتوازنات  تخ�سع  جل��ان  لت�سكيل 
ال�سيا�سية مثل ما حدث مع جلنة 
االعت�سام”،  ف�����س  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق 

لعمر،  ووف���ق���ا  ت���ع���ب���ريه.  ب��ح�����س��ب 
تبني  يف  اأخ���ط���ات  “الوثيقة  ف����اإن 
م�ستقلة  د�ستورية  حمكمة  اإن�ساء 
ومنف�سلة عن ال�سلطة الق�سائية؛ 
اأن تكون هنالك  اأنه يجب  يف حني 
العليا  املحكمة  يف  د�ستورية  دائ��رة 
د�ستورية  يف  ب���ال���ن���ظ���ر  ت��خ��ت�����س 

القوانني«.
تبعية  “الن�س على  اأن  وراأى عمر 
االأعلى؛  للقائد  امل�سلحة  ال��ق��وات 
القائد  ه���ذا  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  يحتم 
ال��وزراء حتى ال  االأعلى هو رئي�س 
ال��ت��ح��اي��ل ع��ل��ى ه���ذا االأمر”،  ي��ت��م 
م�سريا اإىل “�سرورة حذف الن�س 
اأعلى  ب��ت��ك��وي��ن جم��ل�����س  اخل���ا����س 
لالأمن والدفاع وترك اأمر ت�سكيله 
باعتباره  ال��وزراء،  جمل�س  لرئي�س 
تابعة  تنفيذية  ا���س��ت�����س��اري��ة  هيئة 

له«.

اإعادة اإنتاج الذخائر الدقيقة التي 
ا�ستخدمتها يف اأوكرانيا.

التحركات  ب�����س��اأن  ت��وق��ع��ات��ه  وع���ن 
ال���رو����س���ي���ة ب���ع���د خ���ري����س���ون، قال 
اآرثر  ال�سيا�سي  واملحلل  االأكادميي 
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  ل��ي��دي��ك��رك 
رو�سيا  ان�����س��ح��اب  “بعد  ع��رب��ي��ة: 
ال��ق�����س��ري م��ن خ��ري���س��ون، يح�سب 
الطرفان خطواتهما التالية حيث 
ال�سرق  يف  ال��ق��ت��ال  ا���س��ت��داد  يتوقع 
يف  اآزوف  ب��ح��ر  م����دن  اجت�����اه  ويف 

اجلنوب«.
كييف  تعيد  “بينما  اأنه  اإىل  واأ�سار 
اإىل  وت�سعى  القوات  ن�سر  ومو�سكو 
حتقيق اأهداف جديدة بعد حترير 
اأ�سبح  املا�سي،  االأ�سبوع  خري�سون 
ال�سد الكهرومائي واملدن املحيطة 
للقتال.  جديدا  حمورا  بالفعل  به 
اأ�سبح  رمب��ا  كاخوفكا  ن��وف��ا  ج�سر 
اأكرث الت�ساري�س اأهمية، يف الوقت 
القتال  جبهة  ط��ول  على  احل���ايل، 

باأكملها يف اأوكرانيا«.
واختتم حديثه قائال: “يف الوقت 
احلايل، تقت�سر جميع املعارك اإىل 
ال�سريعة،  ال��ط��رق  على  كبري  ح��د 
الرو�سية  ال��ق��وات  ت�ستخدم  حيث 
املناطق احلراجية لن�سب الكمائن 
واإب���ط���اء االأع���م���ال االأوك���ران���ي���ة يف 
عندما  ذل���ك  يتغري  ق��د  امل��ن��ط��ق��ة. 
ت��ن��خ��ف�����س درج��������ات احل����������رارة يف 

ال�ستاء«.

مبداأ  ت��ع��زز  امل��ط��روح��ة  “الوثيقة 
التفكيك ب�سكل ق��وي؛ واأف��ردت له 

بابا كامال وهو الباب ال�سابع«.
املوجهة  االن��ت��ق��ادات  وب��خ�����س��و���س 
ل��ل��ن�����س��و���س ال����ت����ي حت����دث����ت عن 
اتفاق  امل�سمنة يف  ال��ق��رارات  اإن��ف��اذ 
ال�����س��الم ث��م م��راج��ع��ت��ه ب��ع��د ذلك، 
“اتفاقية  اأن  االأم��������ني  ي���و����س���ح 
ال�������س���الم ال�������س���ودان���ي���ة امل���وق���ع���ة يف 
ج��وب��ا واع��ت��ب��اره��ا ج���زءا ال يتجزاأ 
متاما  يختلف  اأم���ر  الد�ستور  م��ن 
التي  ب��ن��وده��ا  ع��ن م��راج��ع��ة بع�س 

تتعار�س اأحكامها«.
“نق�س  اأن  اإىل  االأم������ني  وي��ن��ب��ه 
العهود كان واحدا من اأبرز امل�ساكل 
عانى  التي  النزاعات  فاقمت  التي 
العقود  خ�����الل  ال���������س����ودان  م��ن��ه��ا 

املا�سية«.
يف املقابل، ي�سدد عمر على االهتمام 
الكبري الذي اأولته الوثيقة مل�ساألة 
ال���ع���دال���ة، م��ب��دي��ا ا���س��ت��غ��راب��ه من 
عدم  عن  حتدثت  التي  االنتقادات 
بالعدالة  الف�سل اخلا�س  ت�سمني 
االنتهاكات؛  مرتكبي  حت��دد  بنودا 
اأ�سماء  حت��دي��د  “م�ساألة  وي��و���س��ح 
لي�ست  االن���ت���ه���اك���ات  ارت���ك���ب���وا  م���ن 
اأن  الد�ساتري.. ال ميكن  من مهام 
ال�سخ�س  ا�سم  الد�ستور  يف  نكتب 
واإال  االنتهاكات  تلك  اأرتكب  ال��ذي 
ن��ك��ون اأن��ه��ي��ن��ا ع��م��ل امل��ح��اك��م حتى 
اأثري  م���ا  وح�����ول  ي����ب����داأ«.  اأن  ق��ب��ل 
تبني  يف  اأخ��ط��اأت  الوثيقة  اأن  ع��ن 
م�ستقلة  د�ستورية  حمكمة  اإن�ساء 
ومنف�سلة عن ال�سلطة الق�سائية؛ 
يف حني يجب اأن تكون هناك دائرة 
د�ستورية يف املحكمة العليا تخت�س 
بالنظر يف د�ستورية القوانني، يرى 
للنظام  االأف�����س��ل  م��ن  اأن  االأم����ني 
تكون  اأن  ال�����س��ودان  ال��ف��ي��درايل يف 
م�ستقلة  د�ستورية  حمكمة  هنالك 
ومنف�سلة ال تخت�س فقط بالف�سل 
واإمن��ا تعمل  القوانني  د�ستورية  يف 
على حل النزاعات واالخت�سا�سات 
الفيدرايل  احل��ك��م  م�ستويات  ب��ني 
والنظر يف انتهاكات حقوق االإن�سان 

وحرياته االأ�سا�سية.

بعد خري�سون.. كيف تبدو خريطة النقاط ال�ساخنة يف اأوكرانيا؟

ال�سودان.. ماذا يقول الفرقاء عن »مقرتح الد�ستور النتقايل«؟

خامنئي يتهم اأعداء اإيران بالتحري�س

ت�ساعد القمع يف�سل يف كبح الحتجاجات الإيرانية 
•• عو��سم-وكاالت

املدن فيما قال  االإيرانية وبع�س  اندلعت احتجاجات يف اجلامعات 
يحاولون  رمبا  الدولة  “اأعداء”  اإن  خامنئي،  علي  االأعلى  املر�سد 
ح�سد العمال بعد الف�سل يف االإطاحة باحلكومة خالل اال�سطرابات 
امل�ستمرة منذ اأكرث من �سهرين. وتكت�سب االحتجاجات، التي متثل 
اإي���ران م��ن رج��ال ال��دي��ن منذ  اأك��رث التحديات ج���راأة لزعماء  اأح��د 
عقود، املزيد من الزخم ما يزعج ال�سلطات التي حاولت اتهام اأعداء 

اإيران يف اخلارج وعمالئهم بتدبري اال�سطرابات.
“حتى هذه  االإي��راين عن خامنئي قوله  الر�سمي  التلفزيون  ونقل 
ال�ساعة، احلمد هلل، ُهزم االأعداء. ولكن االأعداء لديهم حيلة جديدة 
كل يوم، ومع هزمية اليوم، رمبا ي�ستهدفون الطوائف املختلفة مثل 

العمال والن�ساء«.
واأدى طالب اجلامعات والن�ساء دوراً بارزاً يف االحتجاجات امليدانية 
املناه�سة للحكومة. ولوحت متظاهرات باحلجاب واأحرقنه للتنديد 

بالقواعد ال�سارمة املفرو�سة على الن�ساء. واندلعت االحتجاجات يف 
االإيرانية مه�سا  الكردية  ال�سابة  وفاة  املا�سي عقب  �سبتمر-اأيلول 

اأميني بعد احتجازها لدى �سرطة االأخالق ب�سبب مالب�سها.
وامتدت االحتجاجات اإىل قطاع الطاقة احليوي يف ال�سهر املا�سي، 
ن���ادت ب�سكل جزئي  ال��ت��ي  ال��ع��م��ال،  ال��ت��ي نظمها  امل��ظ��اه��رات  ول��ك��ن 
مب��ط��ال��ب م��رت��ب��ط��ة ب���االأج���ور وظ����روف ال��ع��م��ل، وك��ان��ت حم����دودة. 
واأعلنت وكالة اأنباء ن�سطاء حقوق االإن�سان “هرانا” اأول اأول اأم�س 
ال�سبت، تنظيم اإ�سرابات واعت�سامات واحتجاجات يف اأكرث من 20 
اأ���س��ف��ه��ان، وتريز،  بينها  اأخ���رى  ك��رى  جامعة يف ط��ه��ران وم���دن 

و�سرياز، ورفع �سعار “احلرية، احلرية، احلرية«.
ون�سرت اجلماعة احلقوقية الكردية “هنغاو” مقاطع فيديو قالت 
الر�سا�س على حمتجني يف ديواندره ما  االأم��ن تطلق  اإنها لقوات 
اأ�سفر عن مقتل حمتج. ومل يت�سن لرويرتز التحقق من املقاطع. 
وذكرت وكالة “ارنا” الر�سمية اأن املحتجني اأحلقوا اأ�سراراً مبنزل 
رجل الدين الكبري املدعوم من الدولة يف ديواندره ومبكتب النائب 

املحلي بالرملان، م�سيفة اأن �سخ�سني رمبا قتال يف العنف.
اإنها  قيل  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  وُن�سرت مقاطع فيديو على 
و�سمال غرب وو�سط  امل��دن يف غرب  احتجاجات يف عدد من  ُتظهر 

اإيران، بع�سها خالل جنازات متظاهرين.
بلدة  اأ���س��غ��ر. ويف  اإىل جم��ت��م��ع��ات  اأي�����س��اً  وو���س��ل��ت االح��ت��ج��اج��ات 
مورمورى اجلنوبية الغربية التي يبلغ عدد �سكانها 3500 ن�سمة، 
قال احلاكم املحلي للوكالة اإن نحو 150 متظاهرا اأ�سرموا النار يف 
مبان حكومية وبنوك ومكتب بريد قبل اأن تعيد قوات االأمن فر�س 
النظام. وقالت هرانا اإن 402 حمتجني ُقتلوا يف اال�سطرابات حتى 

اجلمعة بينهم 58 قا�سراً.
واأ�سافت اأن نحو 54 من اأفراد قوات االأمن ُقتلوا اأي�سا. وتابعت اأن 

ال�سلطات اعتقلت اأكرث من 16800 �سخ�س.
واأ�سدر الق�ساء االإيراين املت�سدد اأحكاماً باإعدام 5 حمتجني، وقال 
اإنه �سيحاكم اأكرث من األفي م�سارك يف اال�سطرابات، تكثيفاً جلهود 

�سحق املظاهرات امل�ستمرة منذ اأ�سابيع.
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اأم�س االأول  اأعلن املدير العام لفرع تويرت يف فرن�سا، داميان فييل  
ة التوا�سل االجتماعي، من دون اأن يو�سح ما اإذا  االأحد مغادرته من�سّ

كان قد ا�ستقال من تلقاء نف�سه اأو اأرغم على مغادرة املن�سة.
“االعتزاز  ع��ن  م��ع��رب��اً  االأمر”،  “ق�سي  ت��غ��ري��دة  يف  ف��ي��ي��ل  وك��ت��ب 
والفخر”، موؤكداً اأن “املهّمة اأجنزت«. واأ�ساف “وداعاً تويرت فرن�سا، 
يا لها من مغامرة! يا له من فريق!«. وتعود اآخر تغريدة لفييل اإىل 
ا�ستحوذ  التي  ال�سركة  اأطلقت  عندما  الثاين  -ت�سرين  نوفمر   4

عليها موؤخراً اإيلون ما�سك موجة عاملية من ت�سريح املوظفني.
وحمبتي  وطاقتي  واح��رتام��ي،  اأف��ك��اري،  “كل  يومها:  فييل  وق���ال 
ملوظفي تويرت يف جميع اأنحاء العامل اليوم، معاً قمنا ببناء التطبيق 
االأك���رث روع��ة يف ه��ذا ال��ك��وك��ب«. وت��اأت��ي م��غ��ادرة امل�����س��وؤول الكبري يف 
الريح،  مهّب  يف  االجتماعية  ال�سبكة  م�ستقبل  يبدو  وقت  يف  تويرت 
بعد اأ�سبوع م�سطرب �سهد رحيل مزيد من املوظفني واإعادة تفعيل 
ة. وطرد  ح�ساب الرئي�س االأمريكي ال�سابق دونالد ترامب على املن�سّ
ما�سك %50 من املوظفني الذين كان يبلغ عددهم 7500 �سخ�س، 
واألغى �سيا�سة داخلية كانت ت�سمح بالعمل من املنزل وفر�س �ساعات 
فرن�سا يف  تويرت  ل�سركة  تنفيذياً  رئي�ساً  تعيينه  وقبل  عمل طويلة. 
2015، كان فييل مدير مبيعات ليوتيوب يف جنوب اأوروبا واإفريقيا 

وال�سرق االأو�سط.

باأن اجلنود  االأوكرانية كييف  العا�سمة  اأفادت معلومات �سادرة عن 
اإىل  ان�سحابهم  بعد  جديدة،  دفاعية  مواقع  ببناء  يقومون  الرو�س 
جنوب  يف  خ��ري���س��ون  م��ن  ب��ال��ق��رب  دن��ي��رو  لنهر  ال�سرقية  ال�سفة 
�سرقة  اإىل  متزايد  ب�سكل  اجلنود  اجته  نف�سه،  الوقت  ويف  اأوكرانيا. 
منطقة  ويف  املثال  �سبيل  فعلى  املدنيني.  ال�سكان  من  النقل  و�سائل 
االأحد  كييف  يف  االأوكرانية  العامة  االأرك���ان  هيئة  اأعلنت  كاخوفكا، 
“اإنهم ي�سرقون ال�سيارات اخلا�سة لل�سكان والدراجات النارية وحتى 

الدراجات الهوائية«. 
واأ�سافت اأن مثل هذه الغارات يف املناطق املحتلة عادة ما تكون نذيراً 

مبزيد من �سحب القوات.
واأو�سحت اأنه بالفعل خالل ان�سحاب الوحدات الرو�سية من اإيزيوم 
يف منطقة خاركيف يف �سرق اأوكرانيا “�ساعد املحتلون اأنف�سهم” يف 

التنقل على دراجات ال�سكان، اإذ نفد وقود �سياراتهم.

دونالد  ال�سابق  الرئي�س  ح�ساب  تفعيل  على  الدميقراطيون  اأ�سف 
ت���رام���ب ع��ل��ى ت���وي���رت، وو����س���ف ع�����س��و جم��ل�����س ال����ن����واب باحلزب 

الدميقراطي اآدم �سيف، اخلطوة ب� “خطاأ فادح«.
تويرت  ا�ستخدم  ترامب  اأن  اإىل  كاليفورنيا  والية  النائب عن  واأ�سار 
لت�سجيع موؤيديه على اقتحام  الكابيتول يف 6 يناير-كانون الثاين 

2021، وفق �سحيفة “نيويورك ديلي نيوز” االأمريكية.
اأظهرنا يف  “كما  “اإن بي �سي”:  اأم�س االأح��د على قناة  وق��ال �سيف 
ا�ستخدم  الرئي�س  ف���اإن  ال��ث��اين،  -ك��ان��ون  يناير   6 ا�ستماع  جل�سات 
الكابيتول،  مبنى  على  الهجوم  ه��ذا  على  للتحري�س  املن�سة  تلك 
بن�س  مايك  حياة  عر�ست  نائبه،  الرئي�س،  نائب  عن  وت�سريحاته 

للخطر«. 
اإىل  ال�سابق  الرئي�س  بعودة  الرتحيب  ال�سبت  ما�سك  اإيلون  واأعلن 
املن�سة، بعد اأن حظر تويرت ترامب يف اأعقاب ح�سار 6 يناير-كانون 

الثاين 2021.
ي�ستاأنف  مل  ت��رام��ب  اأن  رغ��م  ما�سك،  ب��ق��رار  اجلمهوريون  واحتفل 

التغريد حتى بعد ظهر اأم�س االأول االأحد.

عو��سم

باري�ص

كييف

و��شنطن

هل اجلي�ض الفرن�سي م�ستعد خلو�ض حرب حاليا؟

من �سوريا اإىل اليمن.. املخدرات �سالح اإيراين لتدمري املنطقة

عا�سفة �سيا�سية يف اإ�سرائيل.. اقرتاح للف�سل بني اجلن�سني
ع��ام��ة وي�����س��ارك فيها اأت��ب��اع ال��ت��ي��ارات امل��ت�����س��ددة، اإ���س��اف��ة اإىل 

املوؤ�س�سات التي تقدم خدمات للجمهور االإ�سرائيلي.
وعر�ست  اإ�سرائيل،  يف  �سيا�سية  بعا�سفة  التفا�سيل  وت�سببت 
اآخر  ت��ق��ري��ر  يف  ال�سيا�سية  ال��ف��ع��ل  ردود  هيوم”  “ي�سرائيل 
اإي��راين.. عا�سفة يف ردود  فعل النظام  “ت�سريع  حتت عنوان 

ال�سيا�سي بعد انفراد ي�سرائيل هيوم«.
االإ�سرائيلي يائري البيد،  الوزراء  اأن رئي�س  وذكرت ال�سحيفة 
و”يهدوت  الدينية”  “ال�سهيونية  م���ب���ادرة  ب�����س��دة  ه��اج��م 
هتوراة” والتي تهدف اإىل تكري�س قانون للف�سل بني الرجال 

والن�ساء يف املنا�سبات العامة معلقاً “اإيران لي�ست هنا«.
الذين  “النا�س  غ��ال��ون:  زهافا  مريت�س  ح��زب  رئي�سة  وقالت 

يف  باملرور  للن�ساء  ي�سمحون  وال  املنا�سبات  يف  ف�ساًل  يطلبون 
�سوارع معينة، ويرمون الفتيات من احلافلة ب�سبب ال�سراويل 
بني  العن�سري  الف�سل  ت�سريع  ف��ر���س  ي��ري��دون  ال��ق�����س��رية، 
اجلن�سني، بحجة واحدة، يريدون م�ساحة نظيفة للن�ساء، هذه 
لي�ست حرباً على مكانة الن�ساء االأرثوذك�س املتدينات واملتدينات 

فح�سب، ولكنها حرب على مكانة كل الن�ساء«.
ع�سو  ال�سابق،  الدينية  ال�����س��وؤون  وزي��ر  اأع���رب  العك�س،  وعلى 
“هناك  ق��ائ��اًل:  ل��الق��رتاح  دعمه  عن  كاهانا  ماتان  الكني�ست 
اأ�سلوب حياة بالن�سبة  جمتمعات يعتر الف�سل بني اجلن�سني 
عامة  منا�سبات  بتنظيم  املجتمعات  لهذه  ال�سماح  وع��دم  لها، 
يف  امل��واط��ن  اإك�����راه.  بب�ساطة  ه��و  اجلن�سني  ب��ني  الف�سل  م��ع 

اإ�سرائيل غري مطالب بامل�ساركة يف هذه املنا�سبات اأو الدرا�سة 
الذين  اأول��ئ��ك  الف�سل.  ه��ذا  فيها  ميار�س  التي  املوؤ�س�سات  يف 
يرغبون يف االندماج يف املجتمع االإ�سرائيلي ال ميكنهم فر�س 

اأ�سلوب حياتهم على االآخرين«.
ت�سكيل  ح�سم  االأي��ام  هذه  يحاول  نتانياهو،  اأن  بالذكر  جدير 
احل��ك��وم��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اجل��دي��دة و���س��ط اأزم���ة ك��ب��رية بحيث 
�سموتريت�س  بت�سلئيل  الدينية”  “ال�سهيونية  زعيم  يطالب 
“�سا�س”  رئي�س حزب  اأي�ساً  املالية، وهو ما يطالب به  بوزارة 
اأرييه درعي الذي اأعطاه نتانياهو االأولوية يف اختيار احلقائب. 
كما يتنازع حزبا “�سا�س” و”ال�سهيونية الدينية” على وزارة 

اخلدمات الدينية.

•• �لقد�س-وكاالت

يف خ��ط��وة ج��دي��دة ت��و���س��ح ال��ت��وج��ه امل��ت�����س��دد ل�����س��رك��اء رئي�س 
حزبا  ي�سر  نتانياهو،  بنيامني  املكلف  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال����وزراء 
ت�سمني  على  الدينية”  و”ال�سهيونية  هتوراة”  “يهدوت 
االتفاق االئتاليف للحكومة اجلديدة بنداً ب�ساأن قانون يهدف 

اإىل الف�سل بني الن�ساء والرجال يف املنا�سبات العامة.
هيوم”  “ي�سرائيل  �سحيفة  ن�سرتها  ال��ت��ي  التفا�سيل  ويف 
على عدم  ين�س  البند  ف��اإن  االأح��د،  اليوم  �سباح  االإ�سرائيلية، 
اعتبار الف�سل بني اجلن�سني يف املنا�سبات “متييزاً”، و�سيكون 
مناطق  يف  تقام  التي  والدينية  الثقافية  املنا�سبات  يف  تفعيله 

•• باري�س-وكاالت

اأجرت احلرب بني رو�سيا واأوكرانيا، 
مواقفها  م���راج���ع���ة  ع���ل���ى  ف���رن�������س���ا 
اال�سرتاتيجية وتغيري االجتاه، اإذ مل 
والهجرة  االإره����اب  �سد  احل��رب  تعد 
االأوىل، فقد  االأولوية  ال�سرعية  غري 
اأدرج الرئي�س اإميانويل ماكرون، يف 9 
لتقوية  ال��الزم��ة  ال�سروط  نوفمر، 
املحتملة يف  امل�ساركة  بهدف  اجلي�س، 
�سراع كبري، ولكي تظل فرن�سا “قوة 
�سمال  وحلف  اأوروب���ا  داخ��ل  توازن” 

االأطل�سي “الناتو«.
قانون  ح��ول  النقا�س  م��اك��رون  اأطلق 
من  امل�ستقبلي،  الع�سكرية  الرجمة 
امل�ستمدة  االأول���وي���ات  ع��ر���س  خ���الل 
من املراجعة اال�سرتاتيجية الوطنية 
ميزانية  ت���ق���رتح  ال���ت���ي  اجل�����دي�����دة، 
ل��ل��ج��ي�����س ل��ل��ف��رتة م���ا ب���ني 2024 

و2030، تقدر ب�44 مليار يورو.
هل تتنا�سب امليزانية مع املخاطر؟

اال�سرتاتيجية  املراجعة  ه��ذه  ت�سرد 
ال����ت����ي ت�������س���ب���ق م���ن���اق�������س���ات ق����ان����ون 
الرجمة الع�سكرية القادم 2024-
يف  رئ��ي�����س��ي��ة،  اأه�����داف   10  ،2030
“ردع نووي قوي، ومرونة  مقدمتها 

فرن�سا،  عمل  تو�سيح  الوثيقة  تقرتح  كما  �سيرانية«. 
ع��ل��ى:  حماية الرتاب  اأ�سا�سا  ت��رك��ز  دوائ���ر  م��ن خ��الل 

الوطني.
نزاع  االأوروبية، خ�سو�سا يف  الدفاعية  القدرات  تقوية 

�سديد احلدة.
اإفريقيا  يف  البحار  وراء  ما  ع�سكري  بوجود  االحتفاظ 
جنوب ال�سحراء، وال�سرق االأو�سط، والقرن االإفريقي.

والف�ساء،  ال�سيراين،  )الف�ساء  امل�سرتكة  امل�ساحات 
وقاع البحر، وامل�ساحات البحرية(.

وي���رى م��دي��ر معهد االأم����ن واال���س��ت�����س��راف االأوروب�����ي، 
ت�سريحات  يف  دي��ب��وي،  اإمي��ان��وي��ل  الع�سكري،  اخل��ب��ري 
اجلديدة  “امليزانية  اأن  عربية”،  نيوز  “�سكاي  ملوقع 

•• عو��سم-وكاالت

قال نا�سطون ومراقبون يف جنوب �سوريا، اإن ميلي�سيات 
عملية  �سّعدوا  لها  التابعني  امل��خ��درات  ومهربي  اإي���ران 
واحل�����س��ي�����س، مع  امل���خ���درة  ال��ك��ب��ت��اغ��ون  ح��ب��وب  ت�سنيع 
التهريب  عملية  يف  ت���زداد  ال��ذي  ال�ستاء  ف�سل  اق���رتاب 

خا�سة باجتاه االأردن.
ومتنح العوا�سف الرتابية وال�سباب واالأمطار املهربني 
غطاء ملحاولة الت�سلل نحو احلدود ال�سورية مع االأردن 

والتي يزيد طولها عن 375 كم.
وقال يو�سف امل�ساملة وهو اأحد اأع�ساء جتمع اأحرار حوران 
الع�سكرية  العملية  ا�ستغلت  اإي��ران  اإن  ل�”24”،  يف درعا 
التي �سنها اجلي�س ال�سوري مع ف�سائل موالية له �سد 
قرب  مناطق  على  للتمركز  درع���ا،  حمافظة  يف  داع�����س 

احلدود مع االأردن.
�سنها  التي  العملية  ا�ستغلت  اإي���ران  اأن  امل�ساملة  واأ���س��اف 
اجلي�س ال�سوري وف�سائل موالية له �سد تنظيم داع�س 
االإرهابي يف درعا، للتمركز قرب احلدود االأردنية بهدف 

اال�ستعداد لزيادة تهريب املخدرات يف ال�ستاء.
وال تلتزم اإيران باتفاق امل�ساحلة الذي عقد عام 2018 
بني املعار�سة والنظام والذي ن�س على ابتعاد امليلي�سيات 

عن احلدود مب�سافة 60 كيلو مرتاً.

ترقب اأردين
على اجلهة املقابلة، يتوقع االأردن باأنه مقبل على فرتة 
ب�سبب  املخدرات  الت�سلل وتهريب  ت��زداد فيها حم��اوالت 

ف�سل ال�ستاء واالأجواء ال�سبابية.
اإن  ل�24،  اأردين  م�سدر  يقول  ذل��ك،  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
القوات امل�سلحة على احلدود م�ستعدة للتعامل مع كافة 

»فرن�سا غري موؤهلة خلو�س حرب حمتملة«
وبهذه اخلطوات اجلديدة، يعتر اخلبري الع�سكري اأن 
حرب  خلو�س  موؤهلة  غري  اأنها  اأدرك��ت  اليوم  “فرن�سا 

حاليا، واأن عليها اال�ستعداد حلرب حمتملة«.
ع��ر خو�س  ت��ك��ون  ل��ن  “اأف�سل ط��ري��ق��ة  وي�����س��ت��ط��رد: 
ب��اأن احل��رب �سد  اأو باإعطاء انطباع للخ�سوم  احل��روب 
الدفاعي،  موقفنا  رفع  عر  بل  مكلفة،  �ستكون  فرن�سا 
يورو  ملياري  الفرن�سية،  الدفاع  وزارة  خ�س�ست  لهذا 
اإ���س��اف��ي��ة ل��ت�����س��ري��ع ����س���راء االأ���س��ل��ح��ة وت��ق��وي��ة القدرة 

االإنتاجية ال�سناعية، وتق�سري املهل«.
فرن�سا  نبهت  اأوكرانيا،  يف  “احلرب  اأن  ديبوي  ويعتر 
الع�سكرية،  ق��درات��ه��ا  يف  الق�سور  واأوج����ه  عيوبها  اإىل 

ويو�سح ما يلي: تتوافق مع كل هذه االأهداف”، 
ميزانية  2017، جت��اوزت  يف  ي��ورو  مليار   32.7 من 
ترتفع  اأن  املتوقع  وم��ن  العام،  ه��ذا  مليار   40 اجلي�س 
 ،2025 ع���ام  ي���ورو �سنويا ح��ت��ى  م��ل��ي��ارات   3 مب��ق��دار 
يعني ميزانية  2025، مما  مليارا يف   50 اإىل  لت�سل 
ترتاوح بني 54 و57 مليار يف الفرتة ما بني 2024-

.2031
بهذا �ست�سل امليزانية الع�سكرية، اإىل 2 باملئة من الناجت 

املحلي االإجمايل، يف عام 2025.
جندي  األ��ف   394 احتياجات  امليزانيات  ه��ذه  »تنا�سب 
يف  �ست�ساهم  اأن��ه��ا  كما  الفرن�سي،  ال���رتاب  ع��ن  ي��داف��ع 

تقوية العتاد واالأ�سلحة والذخرية«.

امليلي�سيات  م��ن��ح  اأوك��ران��ي��ا،  ع��ل��ى  احل���رب  بفعل  ���س��وري��ا 
للمال  م�سادر  عن  والبحث  للتحرك  وا�سعة  م�ساحات 

كتهريب املخدرات وال�سالح.
ويوؤكد ملحم اأن االأهداف التي جتنيها اإيران من تهريب 
ظل  يف  مالية  م���وارد  على  باحل�سول  تتمثل  امل��خ��درات، 

العقوبات الغربية، وتدمري املجتمعات العربية.

القا�سم امل�سرتك.. اإيران
وا�سعاً  ان��ت�����س��اراً  ال���ع���راق  ي�����س��ه��د  ���س��وري��ا،  ج��ان��ب  واإىل 
جهود  ب��ذل  ال�سلطات  فيه  حت��اول  وق��ت  يف  للمخدرات، 

ال�سيناريوهات، وو�سعت خطة م�سبقة وقواعد ا�ستباكات 
جديدة للق�ساء على كافة اأ�سكال التهريب.

وقال املحلل ال�سيا�سي عامر ملحم ل�24، اإن االأردن يبذل 
اإىل  �سوريا وحتولها  االأزم���ة يف  ب��دء  كبرية منذ  ج��ه��وداً 
عا�سمة “خمدرات” تديرها ميلي�سيات موالية للحر�س 

الثوري االإيراين على راأ�سها حزب اهلل اللبناين.
ومي��ل��ك ح���زب اهلل ال��ل��ب��ن��اين ���س��ج��اًل ط���وي���اًل يف جتارة 
وتهريب املخدرات، كما هو احلال عند ميلي�سيات اأخرى 

مدعومة من طهران يف العراق واليمن.
جنوب  يف  رو�سيا  تركته  ال��ذي  ال��ف��راغ  اأن  ملحم  وي��رى 

ال���ع���دد الكايف  ال���ي���وم ال مت��ل��ك  ف��ه��ي 
واملروحيات  امل�����س��رية  ال��ط��ائ��رات  م��ن 
اأنها  ال����ق����وات. ك��م��ا  ن��ق��ل  وط����ائ����رات 
وتعتمد  م�����س��ت��ق��ل��ة  غ����ري  ت�������زال  ال 
االأمر  يتعلق  عندما  �سركائها  على 

باحل�سول على معلومة«.
امل��ال��ي��ة لعام  مل��ا ك�سفه ق��ان��ون  ووف��ق��ا 

2023، فاإنه:
يورو  مليار   43.9 تخ�سي�س  �سيتم 
يورو  م��ل��ي��ار   25.6 م��ن��ه��ا  ل��ل��دف��اع، 

خم�س�سة للمعدات.
املقبل طلبات  العام  �سي�سهد  بالتايل، 
الرية  ل��ل��ج��ي��و���س  ك���ب���رية  اأ���س��ل��ح��ة 
والبحرية،  وال��ف�����س��ائ��ي��ة  واجل���وي���ة 
مب��ا يف ذل��ك امل��ع��دات وجمموعة من 

�سواريخ “اأ�سرت«.
لكن اأكر طلبية �ستكون ل�سالح 42 

طائرة جديدة من طراز “رافال«.
�سالح  اأرك����ان  رئ��ي�����س  اأع��ل��ن  اأن  �سبق 
اجلرنال  الفرن�سي،  والف�ساء  اجل��و 
اأن  املا�سي،  فراير  يف  ميل،  �ستيفان 
اجلوية  القوات  تزويد  من  “الهدف 
الفرن�سية ب� 185 طائرة مقاتلة من 
ط��راز )راف���ال( بحلول ع��ام 2030، 
ه����و ت���وف���ري احل�����د االأدن��������ى الإجن�����از 
مهامها يف جمال جوي متنازع عليه 

ب�سكل متزايد«.
“اقت�ساد احلرب”  اأ�س�س  االآن و�سع  املقابل، يجري  يف 
الذي اأعلنه ماكرون يف يونيو املا�سي، ملواجهة اأي �سراع 

قد ت�سارك فيه اجليو�س الفرن�سية.
“القدرة  يف  احلرب”،  “اقت�ساد  مفهوم  يحدد  ديبوي 
ع���ل���ى ام����ت����الك ���س��ن��اع��ة دف���اع���ي���ة ق�������ادرة ع���ل���ى تلبية 
االح��ت��ي��اج��ات ال��ت��ي ���س��ت��ك��ون ل����دى ف��رن�����س��ا م���ن حيث 
�سراع  ح��دوث  حالة  يف  وال�سيانة  والذخرية  االأ�سلحة 
وخف�س  اأ�سرع،  ب�سكل  ال�سراء  عقود  تنفيذ  عر  كبري، 
مدة اإنتاج نظام �سالح اإىل 3 اأ�سهر بدال من 9، واإن�ساء 
ُت��ع��رف فرن�سا  ال��ت��ي  اإن��ت��اج ج��دي��دة لالأ�سلحة  خ��ط��وط 

خ�سي�سا بها«.

اأك���ر مل��ن��ع و���س��ول ه���ذه االآف����ة اإىل امل��واط��ن��ني وخا�سة 
ال�سباب.

يومي  �سبه  ب�سكل  ال��ع��راق��ي��ة  االأم��ن��ي��ة  االأج��ه��زة  وتعلن 
عن �سبط جتار ومروجي خم��درات وكميات كبرية من 

املخدرات على راأ�سها حبوب الكبتاغون.
حقوق  مركز  رئي�س  ع��ن  عراقية  اإع���الم  و�سائل  ونقلت 
االإن�سان يف العراق، علي العبادي، قوله باأن العراق بات 
للمخدرات  وترويجاً  تعاطياً  املنطقة  دول  بني  االأك��رث 

التي يدخل %80 منها من اإيران.
الكاملة  امل�سوؤولية  العراقية  احلكومة  العبادي  وحمل 
عن تزايد ن�سب تعاطي املخدرات، واأرجع االأمر اإىل عدم 

جدية االأجهزة االأمنية يف احلد من هذه الظاهرة.
اليمنية  ال�سبكة  ع��ن  ���س��ادر  ت��ق��ري��ر  ي��ق��ول  ال��ي��م��ن،  ويف 
من  املدعومة  احلوثي  ميلي�سيا  اإن  واحلريات،  للحقوق 

اإيران، حولت اليمن اإىل �سوق مفتوح للمخدرات.
ال�سلع  من  للكثري  �سوقاً  ب��ات  اليمن  اأن  التقرير  وذك��ر 
املحظورة كاملخدرات منذ بداية االنقالب احلوثي ب�سكل 

كبري.
واأكد اأن تهريب املخدرات مرتبط ب�سكل وثيق بامليلي�سيات 

االنقالبية وقيادات فيها تعمل على ت�سهيل مرورها.
اإيرانيني تهريب خمدرات  اإحباط حماولة بّحارة  وبعد 
النظام  اليمنية،  احلكومة  اتهمت  اأي��ام،  قبل  اليمن  اإىل 
اإغ�����راق االأرا�����س����ي اليمنية  ب��ت��ع��م��د حم���اول���ة  االإي������راين 

باملخدرات �سمن ا�سرتاتيجيته للفتك باليمنيني.
وق��ال وزي��ر االإع��الم اليمني معمر االإري���اين، اإن النظام 
البالي�ستية  ال�����س��واري��خ  ب��ت��ه��ري��ب  ي��ك��ت��ف  مل  االإي������راين 
اإغراق  حماولة  اإىل  عمد  بل  اليمنني،  لقتل  واالأ�سلحة 
االأرا�سي اليمنية باملخدرات �سمن ا�سرتاتيجيته للفتك 

باليمنيني، والعبث باأمن وا�ستقرار اليمن واملنطقة.

الوثائق ال�سرية يف مار اإيه لغو.. هل و�ست اإيفانكا بوالدها؟
•• و��سنطن-وكاالت

ب��ع��د ق���راره���ا ب��ع��دم االن���خ���راط يف 
ال�سبهات  ت��دور  ال�سيا�سية،  احلياة 
ح����ول اإي��ف��ان��ك��ا ت���رام���ب وزوج���ه���ا، 
الوثائق  ع����ن  االإب���������الغ  ب��ق�����س��ي��ة 
ال�سرية التي عرث عليها يف منتجع 
اإق���ام���ة  م���ق���ر  الغو”  اإي������ه  “مار 
ال�سابق دونالد  الرئي�س االأمريكي 

ترامب.
املحامي  ك���وه���ني،  م��اي��ك��ل  وزع�����م، 
ال�سابق لرتامب يف ح��وار مع قناة 
“اإم اإ�س اإن بي �سي” االأمريكية اإن 
اإيفانكا، البالغة من العمر البالغة 
41 �سنة، وزوجها كو�سرن هما من 
اأبلغا ال�سلطات املخت�سة عن وجود 

وثائق �سرية يف منزل ترامب.

من هي اإيفانكا ترامب؟
ولدت يف مانهاتن يف الثالثني من 

اأكتوبر 1981.
من  ل��رتام��ب  الثانية  الطفلة  ه��ي 

زوجته االأوىل اإيفانا التي انف�سلت 
عندما   1992 ع���ام  ت��رام��ب  ع��ن 

كانت ابنتها يف ال�11 من عمرها.
نف�س  اإيفانكا  ارت���ادت  مانهاتن  يف 
املدر�سة التي تخرجت منها ال�سيدة 

االأوىل ال�سابقة جاكي كينيدي.
اإىل مدر�سة داخلية  انتقلت بعدها 
�سابقا  ارت�����اده�����ا  ك��ون��ي��ت��ك��ي��ت  يف 

الرئي�س جون اأف كينيدي.
در�ست يف جامعة جورج تاون ثم يف 
تخرجت  ال��ت��ي  بن�سلفانيا  جامعة 
االقت�ساد  جم���ال  يف  ب��ت��ف��وق  منها 

عام 2004.
وبداأت  والدتها  خطى  على  �سارت 
م�سريتها يف عامل االأزياء واملو�سة 
ع���ن���دم���ا ك���ان���ت ب��ع��م��ر امل���راه���ق���ة، 
و�ساركت يف عدد من عرو�س االأزياء 

بع�سها يف دار اأزياء فري�سات�سي.
جاريد  امل�ستقبل  زوج  على  تعرفت 
كو�سرن عام 2005، لتبداأ العالقة 
التي ت��ط��ورت مب��رور ال��وق��ت حتى 
عام  اأك��ت��وب��ر   25 يف  زفافهما  ي��وم 

.2009
اإيفانكا  اأط��ل��ق��ت   2007 ع���ام  يف 
اإىل  ل���ل���م���ج���وه���رات  جم��م��وع��ت��ه��ا 
عامل  يف  بها  خا�سة  م��ارك��ة  جانب 

االأزياء.
يف  وال�����ده�����ا  ج����ان����ب  اإىل  ظ����ه����رت 
الواقع  برنامج  يف  التحكيم  هيئة 
ال�ساد�س  املو�سم  منذ  “املتدرب” 

مو�سم  اآخ����ر   2015 ع���ام  وح��ت��ى 
واأع��ل��ن ترامب  ت��رام��ب.  ظهر فيه 
االأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي ر���س��م��ي��ا خو�س 
اأثار  م��ا  ولكن   ،2024 انتخابات 
كانت  اإيفانكا  ابنته  اأن  االنتباه هو 

غائبة عن االحتفال يف فلوريدا.
وبعد دقائق، اأ�سدرت ابنته اإيفانكا 
اأن���ه���ا ال تخطط  م����وؤك����دة  ب���ي���اًن���ا، 
واأن  ال�����س��ي��ا���س��ة  يف  ل����الن����خ����راط 
االأولوية الفرتة املقبلة الأطفالها.

“اأنا  ب���ي���ان:  يف  اإي���ف���ان���ك���ا  وق���ال���ت 
اأح�����ب وال������دي ك����ث����رًيا. ه����ذه امل���رة 
اإع��ط��اء االأول��وي��ة الأطفايل  اأخ��ت��ار 
ال�����س��غ��ار واحل���ي���اة اخل��ا���س��ة التي 
اأخطط  واح��دة. ال  كاأ�سرة  نخلقها 

لالنخراط يف ال�سيا�سة«.
والدي  �ساأحب  “بينما  واأ���س��اف��ت: 
بعيًدا  ذلك  �ساأفعل  واأدعمه،  دائًما 
ممتنة  اأنا  ال�سيا�سية.  ال�ساحة  عن 
االأمريكي  ال�سعب  خدمة  ل�سرف 
و�ساأظل دائًما فخورة بالعديد من 

اإجنازات اإدارتنا«.

كامال هاري�ض تلتقي رئي�ض الفلبني 
•• مانيال-�أ ف ب

فرديناند  الفلبني  رئي�س  هاري�س  كاماال  االأمريكي  الرئي�س  نائبة  تلتقي 
اآ�سيا  �سرق  جنوب  يف  ال��واق��ع  لالأرخبيل  زي��ارة  خ��الل  مانيال  يف  ماركو�س 

هدفها تعزيز العالقات بني احلليفني.
يف  ماركو�س  انتخاب  منذ  مانيال  ت��زور  اأمريكية  م�سوؤولة  اأرف��ع  وهاري�س 
حزيران-يونيو. وتاأتي الزيارة يف اإطار جهود وا�سنطن الإظهار التزامها يف 

منطقة اآ�سيا واملحيط الهادئ التي يت�سع فيها نفوذ ال�سني.
عهد  يف  �سنوات  منذ  املتحدة  وال��والي��ات  الفيليبني  بني  العالقات  توترت 

الرئي�س ال�سابق رودريغو دوتريتي القريب من بكني.
الرئا�سة  ظل  يف  مانيال  مع  االأمني  حتالفها  تعزيز  اإىل  وا�سنطن  وت�سعى 
على  التحالف  هذا  ي�ستمل  االإقليمية.  التوترات  ت�ساعد  و�سط  اجلديدة، 
 2014 معاهدة دفاع م�سرتك واتفاق تعاون دفاعي معزز يعود اىل العام 
معدات  تخزين  االأمريكي  للجي�س  ويتيح   EDCA ب�  اخت�سارا  وُيعرف 

واإمدادات دفاعية يف قواعد فيليبينية متعددة.
مبوجب هذا االتفاق، ميكن للقوات االأمريكية الو�سول اإىل خم�س قواعد 
لكن  دوتريتي،  حكم  ظل  يف  متوقفا  االتفاق  وظل  االأرخبيل.  يف  ع�سكرية 

الواليات املتحدة والفيليبني تعهدتا ت�سريع تطبيقه يف مواجهة ال�سني.
زيارة  قبل  ا�سمه،  ك�سف  ع��دم  طالبا  ل�سحافيني  اأم��ريك��ي  م�����س��وؤول  وق��ال 
“حددنا مواقع جديدة وبداأنا عملية مع الفيليبني لو�سع  هاري�س ملانيال 
اأكرث من  “الواليات املتحدة خ�س�ست  واأ�ساف  اللم�سات االأخرية عليها”. 

82 مليون دوالر لعمل )القواعد املوجودة( و�سيتبع ذلك املزيد«.

 تفا�سيل جديدة عن حماولة اغتيال 

رجل اأعمال اإ�سرائيلي يف جورجيا
•• �لقد�س-وكاالت

اغتيال  حماولة  عن  جديدة  تفا�سيل  االإ�سرائيلي  “والال”  موقع  ك�سف 
رجل االأعمال االإ�سرائيلي ايت�سيك مو�سيه يف جورجيا على يد الباك�ستاين 

اأمري خان.
ون�سر والال اأول اأول اأم�س ال�سبت اأنه كان من املفرت�س اأن يذبح خان، رجل 
االأعمال االإ�سرائيلي اإال اأنه مل ميتثل للتعليمات وطالب با�ستخدام �سالح، 
وبال�سلطات  دول��ي��ة  اإره��اب��ي��ة  مبنظمة  �سلة  على  �سفيان  يدعى  رج��ل  م��ن 

االإيرانية.
ال  اأنني  “اأخرته  �سهادته:  اأم��ري خان يف  قال  االإ�سرائيلي،  للموقع  ووفقاً 
يف  وك�سف  جورجيا”،  يف  ال�سالح  يل  ووف��ر  ب�سكني،  �سخ�س  قتل  اأ�ستطيع 
تبلي�سي  العا�سمة  اإىل  واإر�ساله  اإي��ران،  ل�سالح  جتنيده  بالتف�سيل  اإفادته 

لتنفيذ املهمة.
امراأة  فا�سلة  املحاولة  يف  املتورطني  امل�ستبهني  بني  من  اأن  املوقع  اأ���س��اف 
اعتقال  اإىل  اإ�سافة  ا�ستخبارية،  معلومات  جمع  يف  �ساعدت  اأن��ه��ا  ي�ستبه 

باك�ستاين اآخر ومرتجمني للفار�سية.
االأجهزة  ممثلي  حت��رك  م��ن  جورجيا  يف  يتزايد  القلق  اإن  امل��وق��ع  وي��ق��ول 

االإيرانية املقربني من تنظيم القاعدة بحرية يف البالد دون عوائق.
اإن���ه دخ��ل ب�سهولة ع��ر م��ط��ار تبلي�سي  اع��رتاف��ه  امل��اأج��ور يف  القاتل  وق���ال 

الدويل.
ووفًقا خلان، بداأ متابعة اإيت�سيك مو�سيه ب�سكل يومي، ور�سدت املجموعة 

خطواته، وحترت عن املكان والزمان املنا�سبني الغتياله.
 7 املهمة بحلول  يكمل  اأن  املفرت�س  ك��ان من  اإن��ه  التحقيق  خ��ان يف  وق��ال 
ايت�سيك  املحققون  ي�ستدع  مل  ل�”والال”  ووف��ق��اً  ال��ث��اين.  نوفمر-�سرين 
الدولة  رئي�س  اغتياله من  ولكنه علم مبوؤامرة  بعد،  مو�سيه لال�ستجواب 
ا�سحق هرت�سوغ الذي كان اأول من ات�سل به، ومما ن�سرته و�سائل االإعالم 

يف جورجيا واإ�سرائيل.
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القادة الرو�س فهموا االإذالل حال الرتاجع اأمام الواليات املتحدة 

بوتني لي�ض خروت�سيف.. ملاذا تطارده اأزمة كوبا؟
•• عو��سم-وكاالت

ملادتي  امل���������س����ارك  االأ�����س����ت����اذ  ك���ت���ب 
ال����ت����اري����خ واخل�����دم�����ة ال���ع���ام���ة يف 
نفتايل  تيموثي  نيويورك  جامعة 
جو  االأم����ري����ك����ي  ال���رئ���ي�������س���ني  اأن 
بوتني  فالدميري  والرو�سي  بايدن 
كبريان مبا يكفي كي يتذكرا اأزمة 

ال�سواريخ الكوبية.
اأفريز”  “فورين  جملة  يف  واأ���س��ار 
ك�سف  اأن  ل��ب��اي��دن  ���س��ب��ق  اأن����ه  اإىل 
طريقة تفكريه حيال االأزمة اإذ قال 
الترعات  جل��م��ع  منا�سبة  خ���الل 
اإنه  امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر  ن��ي��وي��ورك  يف 
اأن ي��ك��ون اح��ت��م��ال وقوع  ق��ل��ق م��ن 
االأعلى  ه��و  ن��ووي��ة  “هرجمدون” 
اأن  ي��ب��دو  ل��ك��ن  عاماً”.   60 “يف 
للدرو�س  خمتلفاً  فهماً  للرئي�سني 

من اأزمة كوبا ال�ساروخية.
ح�سب وجهة نظر بايدن كما وجهة 
ن��ظ��ر ال���ع���دي���د م���ن االأك���ادمي���ي���ني 
االأمريكيني، مت حل االأزم��ة ب�سكل 
كبري عر االحرتام املتبادل ورغبة 
م�سرتكة بتفادي احلرب وتفاو�س 
���س��م��ح للطرفني  ذك���ي وم��ت��ع��اط��ف 
بايدن  وق���ال  ال��وج��ه.  م��اء  بحفظ 
خالل التجمع: “نحاول اأن نعرف، 
اأنه  يبدو  م��ا ه��و خم��رج بوتني؟” 
يرى نف�سه يف الظرف الذي واجهه 
كينيدي  ج���ون  االأ���س��ب��ق  ال��رئ��ي�����س 
الزعيم  ي�ساعد  اأن  عليه  كان  حني 
يف  خروت�سيف  نيكيتا  ال�سوفياتي 
الرتاجع عن احتمال ن�سوب �سراع 
علني وحرب نووية. وبوتني الذي 
الزمن  وقع منذ نحو عقدين من 
ع��ل��ى رف���ع ال�����س��ري��ة ع���ن حما�سر 
بحقبة  املرتبطة  ال�سيا�سي  املكتب 
تلك  اإىل  ي��ن��ظ��ر  ال  خ��روت�����س��ي��ف 

الرواية من الزاوية نف�سها.

هذا ما اكت�سفه الكاتب
اك��ت�����س��ف ن��ف��ت��ايل ح��ني ك���ان يوؤلف 
كتابني مع املوؤرخ الرو�سي األك�سندر 
الالعب  ك�����ان  ال������ذي  ف���ور����س���ن���ك���و 
االأ�سا�سي يف رفع ال�سرية عن تلك 
اأن خروت�سيف هو من خطا  امل��واد 
الرتاجع.  ن��ح��و  االأوىل  اخل���ط���وة 
ب���ع���د ي����وم����ني ف���ق���ط ع���ل���ى اإل����ق����اء 
ك��ي��ن��ي��دي خ��ط��اب��ه ال���درام���ي الذي 
باإزالة  خالله  م��ن  مو�سكو  طالب 
كوبا،  م���ن  ال���ن���ووي���ة  ���س��واري��خ��ه��ا 
جمع خروت�سيف زمالءه يف املكتب 

من  اأي  ع��ن  للتخلي  بعد  م�ستعد 
كان  واإن  حتى  االأ�سا�سية  اأه��داف��ه 
�سعيه اإليها قد اأطلق اأزمة ال ميكن 

حلها على ما يبدو.

لتذكر هذا الفارق
مل ين�ساأ خمرج 1962 من حنكة 
اأواًل من خوف  ن�ساأ  لقد  اأمريكية. 
براغماتية.  م���ن  والح���ق���اً  رو����س���ي 
خري�سون  خ�����س��ارة  ���س��ت��ج��ر  رمب����ا 
الن�سبي  ال��دمي��وق��راط��ي  وال��ن��ج��اح 
يف االنتخابات الن�سفية على اإعادة 

تقييم براغماتية. 
قبل اأ�سابيع قليلة، مل يكن باإمكان 
اأن يتحمل فكرة االن�سحاب  بوتني 
الوحيدة  االإقليمية  العا�سمة  من 
عليها.  ال�سيطرة  م��ن  متكن  التي 

لكن اليوم حتمل ذلك.
رغبة  اإىل  ي�سري  ال  ه���ذا  اأن  غ��ري   
�سم  اإن  احل����رارة.  بخف�س  رو�سيا 
االأوكرانية  ل��ل��م��ق��اط��ع��ات  ب���وت���ني 
الن�سحاب  ال��رتوي��ج  يجعل  االأرب���ع 
ا�سرتاتيجي اأو�سع �سعباً جداً اأمام 

ال�سعب الرو�سي.
ب��ع��ك�����س خ��روت�����س��ي��ف، رف����ع بوتني 
خم��اط��ر امل���واج���ه���ة ع��ن��دم��ا ب����داأت 
�سيكون  ب���ال���ت���ف���ك���ك.  م���ق���ام���رت���ه 
اأ�سعب عليه الرتاجع وحفظ ماء 
يريد  اأن��ه  اأي�ساً  يبدو  وال  ال��وج��ه. 
خم���رج���اً اأق���ل���ه ل��غ��اي��ة ال����ي����وم. اإن 
االأبي�س  البيت  ومطالبي  ب��اي��دن 
للتفاو�س  ك��ي��ي��ف  ع��ل��ى  بال�سغط 
يتذكروا  اأن  ي��ج��ب  م��و���س��ك��و  م���ع 
ه����ذا ال����ف����ارق. وي�����رى ن��ف��ت��ايل اأن 
مثل  لي�ست  اأوك��ران��ي��ا  يف  “احلرب 
وبوتني،  الكوبية،  ال�سواريخ  اأزم��ة 
لي�س  ب�������س���رور،  ���س��ي��خ��رك��م  ك���م���ا 

خروت�سيف«.

ال�سيا�سية اجلديدة«.
كوبر  الآن���در����س���ون  بيلو�سي  وق��ال��ت 
ال�سحايف يف �سبكة “�سي اإن اإن” يف 
املا�سي:  االإث��ن��ني  ي��وم  ُب��ث��ت  مقابلة 
“بالن�سبة يل، هذا هو ال�سق ال�سعب 
حقاً الأن بول مل يكن هدفاً من قبل 

قط، وهو االآن الذي يدفع الثمن«.

الرحيل عن القمة
ُي�ساهي  �سيء  ال  ال�سيا�سة،  يف عامل 
ال��رح��ي��ل ع��ن��دم��ا ي���ك���ون امل�����رء على 
ال��ق��م��ة، وه��و ال��ق��رار ال���ذي اتخذته 
على  ����س���اع���دت  اأن  ب���ع���د  ب��ي��ل��و���س��ي، 
ال�سحية  الرعاية  منظومة  اإ�سالح 
اإدارة  ال����ن����واب حت���ت  ع���ر جم��ل�����س 
اأوب���ام���ا، ومت��ري��ر م�����س��اري��ع قوانني 
تريليونات   5 ب����  حم��ل��ي��ة  ���س��ي��ا���س��ي��ة 
العامني  بايدن يف  اإدارة  دوالر حتت 
النواب  وق����ادت جم��ل�����س  امل��ا���س��ي��ني. 
الرئي�س  ع�����زل  حم���اول���ت���ي  خ�����الل 
دون����ال����د ت����رام����ب، وح���اف���ظ���ت على 
اإدارت�����ه خ���الل اجل��ائ��ح��ة، و�سمدت 
يف م��واج��ه��ة مت����رد، واأن�������س���اأت جلنة 

للحيلولة دون مترد جديد.
افتتاحيتها  ال�سحيفة  واخ��ت��ت��م��ت 
بيلو�سي  نان�سي  “خدمت  ب��ال��ق��ول: 
راحلة  وه��ي  اأي�ساً.  و�سعبها  حزبها 
م�ساريع  يف  ي��ت��م��ث��ل  ال  اإرث�����اً  ت���ارك���ة 
ال����ق����وان����ني ُم����������رَرت ف����ق����ط، ب�����ل يف 
لنف�سها،  ال  ك�سرتها،  التي  احلواجز 
واإمنا للذين �سياأتون بعدها يف العام 

واالأعوام املُقبلة«.

تعديل  واح��������دة:  دف���ع���ة  ال�����ب�����اردة 
ال��دويل حيث تخلف  القوة  ميزان 
ال�������س���وف���ي���ات ع�����ن االأم���ري���ك���ي���ني 
البال�ستية  ال�����س��واري��خ  اإن���ت���اج  يف 
العابرة للقارات، وذلك عر اإخافة 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ب��وا���س��ط��ة ن�سر 
وحماية  منها،  ب��ال��ق��رب  ���س��واري��خ 
كوبا بقيادة فيدل كا�سرتو وفر�س 
ال�سيطرة  ب�����س��اأن  ج��دي��دة  ت�����س��وي��ة 
ت�سمنت  ال���غ���رب���ي���ة.  ب���رل���ني  ع��ل��ى 
نقل  الطائ�سة  خروت�سيف  خ��ط��ة 
املدى  متو�سطة  ن��ووي��ة  ���س��واري��خ 
ك��وب��ا م���ع تدبر  اإىل  ال�����س��ف��ن  ع���ر 
الناتو.  قبل  من  اكت�سافها  تفادي 
�سيعلن  ال�����س��واري��خ،  ب��ع��د و���س��ول 
عر�س  خ��الل  ن�سرها  خروت�سيف 
�سهر  امل��ت��ح��دة  االأمم  يف  م�سرحي 
 .1962 نوفمر -ت�سرين الثاين 
ب�����داأت ه���ذه اخل��ط��ة ب��االن��ه��ي��ار يف 
اأع��ل��ن كينيدي  اأك��ت��وب��ر، ح��ني   22
تغطيته  مت����ت  ب�������ارز  خ����ط����اب  يف 
املتحدة  الواليات  باأن  العامل  حول 
�سوفياتية  �سواريخ  ن�سر  اكت�سفت 

نووية يف كوبا.

اأمل خروت�سيف
وبعدما  الكلمة،  م��ن  �ساعات  قبل 
ح�سل على بع�س التحذيرات من 
ع��ل��م االأم��ري��ك��ي��ني مب��ا ك���ان ينوي 
ف��ع��ل��ه، خ����اف خ��روت�����س��ي��ف م���ن اأن 
يطلق كينيدي هجوماً فورياً على 
ك��وب��ا. ع��و���س��اً ع��ن ال��ه��ج��وم، اأعلن 
كينيدي فر�س ح�سار بحري على 
خلروت�سيف  ي��ك��ن  مل  اجل����زي����رة. 
التي  ال�����س��واري��خ  ب���اإزال���ة  ن��ي��ة  اأي 
اأراد  ك��وب��ا لكنه  ك��ان��ت م��وج��ودة يف 
اإىل  ي��وؤدي  اأن  اأمكن  �سدام  تفادي 
خماطر  لتقلي�س  ن���ووي���ة.  ح���رب 
اأن  اأك��ت��وب��ر   23 ق���رر يف  احل�����رب، 
تنعطف ال�سفن املتوجهة اإىل كوبا 
االأمريكي.  احل�����س��ار  تختر  واأال 
خروت�سيف  اأم���ل  االأث���ن���اء،  تلك  يف 
بظهور اإ�سارات اإىل �سعف اأمريكي 
الواليات  حلفاء  م��ن  معار�سة  اأو 
امل��ت��ح��دة ل��ه��ذا احل�����س��ار. مل ترز 

تلك االإ�سارات.

تفادي الغليان
التقطت  ذل����������ك،  ع������ن  ع�����و������س�����اً 
دلياًل  ال�سوفياتية  اال�ستخبارات 
االأمريكيني  امل�����س��وؤول��ني  اأن  ع��ل��ى 
كانوا يهيئون املرا�سلني لالن�سمام 

••و��سنطن-وكاالت

النواب  جمل�س  رئي�سة  زي���ارة  كانت 
بيلو�سي واملدافعة  نان�سي  االأمريكي 
عن حق املراأة يف االقرتاع، اخلمي�س 
امل���ا����س���ي ل��ل��ك��ون��غ��ر���س االأم���ري���ك���ي 

االأخرية من نوعها.
ف���ق���د ق������ررت ال��ت��ن��ح��ي ع����ن دوره�����ا 
مدار  ع��ل��ى  �سغلته  ال����ذي  ال��ق��ي��ادي 
ا�ستعر�ست  ت����ق����ري����ب����اً،  ع����ق����دي����ن 
خاللهما براعتها القيادية وحنكتها 
يف اإدارة جي�سها من الدميقراطيني، 
متنوعة  جمموعة  على  �سيطرت  اإذ 
وط���ائ�������س���ة يف ب���ع�������س االأح�����ي�����ان يف 
االأف���راح واالأح���زان، ح�سب �سحيفة 
يف  االأم��ري��ك��ي��ة  غلوب”  “بو�سطن 
ال�سحيفة:  وق���ال���ت  اف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا. 
بيلو�سي  ال��ق��وي  امل��زي��ج  ه��ذا  “جعل 
اجلمهوريون  ب��ه��ا  ي�ستنري  ع��الم��ة 
�سيء  اأي  من  اأك��رث  لهم  راَق  الذين 
ال�سيا�سة  “ُبعُبع”  ي�����س��وروه��ا  اأن 
ماليني  ج���م���ع���وا  اإذ  االأم���ري���ك���ي���ة، 
التي  االإع��الن��ات  ال����دوالرات بف�سل 
�سيطنتها. ما جعلها قوًة ال ُي�ستهان 
ب���ه���ا يف اأع������ني ال���ت���ق���دم���ي���ني داخ����ل 
حزبها. لكن االأهم اأنه جعلها واحدًة 
االأمريكي  الرملان  روؤ�ساء  اأكرث  من 

فعاليًة وكفاءًة على االإطالق«.
انتخابات  “اأ�سفرت  واأ�����س����اف����ت 
اأ�سغر  ع����ن  ال��ن�����س��ف��ي  ال���ت���ج���دي���د 
االن���ت�������س���ارات ل��ل��ج��م��ه��وري��ني. لكن 
وع��ل��ى ���س��غ��ره��ا، ف��ق��د ُق�����دَر ل��ه��ا اأن 

اأجل  من  اأن��ه  الإخبارهم  ال�سيا�سي 
تفادي احلرب يجب عليهم القبول 
مواجهة  يف  ك���ي���ن���ي���دي.  ب���ط���ل���ب 
اأي�ساً  خروت�سيف  ح��اول  االإه��ان��ة، 
قدرته  يو�سل  لنف�سه  خم��رج  بناء 
العامل  يف  ال��وج��ه  م��اء  حفظ  على 
االأق�سى  ح��ده��ا  اإىل  اال���س��رتاك��ي 
وي��ت��ج��ن��ب م���ن خ���الل���ه ح���رب���اً مع 

الغرب.
االأمريكيني  اأن  ال��ك��ات��ب  اأ����س���اف 
النتيجة  ت����ذك����ر  اإىل  مي����ي����ل����ون 
القادة  لكن  اجلهد  لهذا  ال�سلمية 
فهموا  ال��ي��وم،  كما  حينها  ال��رو���س 
االإذالل الذي يعنيه الرتاجع اأمام 
الواليات املتحدة. يف نهاية املطاف، 
الإع���ادة  خروت�سيف  ج��ه��ود  ف�سلت 
اأكتوبر)ت�سرين  اأح�����داث  تغليف 
من  ن����وع  ب���اأن���ه���ا   1962 االأول( 
ع����ام����ني على  ب���ع���د  االن����ت���������س����ار. 
اأزم���ة ك��وب��ا ال�����س��اروخ��ي��ة، �سينحى 
خ���روت�������س���ي���ف ع����ن م��ن�����س��ب��ه على 
ال�سيا�سي  امل��ك��ت��ب  يف  زم���الئ���ه  ي���د 
ح��ي��ث يرى  ال��ك��ف��اءة.  ع���دم  ب�سبب 
ال�سيا�سية  احلنكة  اأه��م��ي��ة  ب��اي��دن 
الكوبية،  ال�����س��واري��خ  اأزم���ة  يف ح��ل 
غري  ب�سكل  ال�سعف  ب��وت��ني  ي���رى 

مفاجئ.

�سراحة بوتني
يرتك  مل  امل��ا���س��ي،  ال�سهر  خ���الل 
نظرته  جت������اه  ����س���ك  اأي  ب����وت����ني 
وت���راج���ع  ال�������س���واري���خ  اأزم������ة  اإىل 
�سوؤال  ع��ل��ى  رد  ح���ني  خ��روت�����س��ي��ف 
ال�������س���ح���ايف ال����رو�����س����ي واخل���ب���ري 
فيودور  اخل��ارج��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ة  يف 
ل��وك��ي��ان��وف ���س��م��ن ج��ل�����س��ة دام���ت 
ثالث �ساعات نظمها نادي فالداي 
ل��ل��ح��وار. ���س��األ ل��وك��ي��ان��وف بوتني 
نف�سه  يت�سور  اأن  باإمكانه  ك��ان  اإذا 

بوتني:  رف�س  خروت�سيف.  مكان 
اأ�ستطيع  “ال  وقال:  “م�ستحيل”. 
اأن اأتخيل نف�سي يف دور خروت�سيف، 
باأي حال من االأحوال”. مل يرغب 
بوتني يف اأن يتم ت�سبيهه بزعيم يف 
الكرملني تراجع اأمام االأمريكيني. 

وك�سف املزيد.
لقد كان م�ستعداً خلو�س املحادثات، 
الواليات  مع  خروت�سيف  فعل  كما 
االأزمة  الإنهاء  لي�س  لكن  املتحدة، 
ال��راه��ن��ة يف اأوك��ران��ي��ا. ك��ان بوتني 
قلقاً حيال التناف�س اال�سرتاتيجي 
م���ع ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، ك��م��ا كان 
م�����ع خ���روت�������س���ي���ف. لكن  االأم���������ر 
م�ستعجاًل  بوتني  يكن  مل  بعك�سه، 
اأمريكيني  للجلو�س مع م�سوؤولني 
ل���ت���ري���د ال�����ت�����وت�����رات ال����ن����ووي����ة. 
دي�سمر  “يف  ل��ل��وك��ي��ان��وف:  وق���ال 
املا�سية،  ال�سنة  من  االأول  -كانون 
املتحدة  ال���والي���ات  ع��ل��ى  اق��رتح��ن��ا 
اال�ستقرار  ح��ول  احل���وار  موا�سلة 
اال�������س������رتات������ي������ج������ي، ل����ك����ن����ه����م مل 
يجيبونا... اإذا اأراد اأحد عقد حوار 
م��ع��ن��ا ح���ول ه���ذه امل�����س��األ��ة، فنحن 

جاهزون، فلنذهب باجتاهه«.
بالرغم من عدم وجود نقاط ت�سابه 
ظاهرية بني غزو رو�سيا الأوكرانيا 
واأزم�����ة ال�����س��واري��خ ال��ك��وب��ي��ة منذ 
يكون  اأن  امل��ع��ر  م��ن  ع��ام��اً،  �ستني 
باأفكار  متمتعني  وب���اي���دن  ب��وت��ني 
القيادة  ن��وع��ي��ة  ب�������س���اأن  خم��ت��ل��ف��ة 

خالل تلك االأزمة.

خروت�سيف
 واالأهداف الثالثة

ال�سواريخ  اأزم��ة  اأن  نفتايل  اأو�سح 
الكوبية كانت نتيجة غري مق�سودة 
جلهد خروت�سيف من اأجل حتقيق 
اأه��داف طموحة يف احلرب  ثالثة 

ب��وت��ني ع���ن ���س��م��ه الأرب�����ع مناطق 
وو�سف  اأوكرانيا  وجنوب  �سرق  يف 
داع���م���ي ال�����س��ي��ادة االأوك����ران����ي����ة يف 
امل��ت��ح��دة واأوروب�����ا باأنهم  ال��والي��ات 
اأن  “نرى  وق���������ال:  م����ن����اف����ق����ون. 
و�سيا�سية  دمي��وغ��راف��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات 
دول  يف  جتري  معقدة  واجتماعية 
هذا  “بالطبع،  وت��اب��ع:  غربية”. 

�ساأنها الداخلي.
 رو�سيا ال تتدخل يف هذه الق�سايا 
ولن تقوم بذلك – بعك�س الغرب، 
نحن ال نت�سلق اإىل فناء االآخرين. 
الراغماتية  ت�سود  اأن  ناأمل  لكننا 
ال���غ���رب  م����ع  رو����س���ي���ا  ح�������وار  واأن 
�سي�سبح  والتقليدي...  احلقيقي 
م�ساهمة مهمة يف بناء نظام عاملي 

متعدد االأقطاب«.

خيبة اأمل؟
“الغرب  ي���������س����ك����ل  ال�����������ذي  م�������ن 
يجيب  واحلقيقي”؟  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
ب���وت���ني ك�����ان ي�سري  ب������اأن  ن���ف���ت���ايل 
اجلمهوري  احل���زب  اإىل  ���س��ك  ب��ال 
اأمريكا  اأخ��رى يف  واأح���زاب ميينية 
من  ال��غ��رب��ي��ة.  واأوروب�����ا  ال�سمالية 
الوا�سح اأنه توقع قيام االنتخابات 
املناخ  بتغيري  االأمريكية  الن�سفية 
واإ�سعاف  ال���ب���الد  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي 
عقب  الأوكرانيا.  االأمريكي  الدعم 
حلزب  وامل���ف���اج���ئ  ال���ق���وي  االأداء 
هذه  تبدو  الدميوقراطي،  بايدن 
اأق���ل اح��ت��م��ااًل بكثري. لكن  االآف����اق 
االأزمة  ذروة  يف  خروت�سيف  بعك�س 
بوتني  ي����ب����دو  ال  ال���������س����اروخ����ي����ة، 
املتحدة  الواليات  بحزم  بعد  واثقاً 
واأوروبا. يف جميع االأحوال، يرف�س 
بوتني ت�سبيهاً يقارنه بخروت�سيف 
الأن��ه غري  ال�سواريخ  اأزم���ة  خ��الل 

انتزاع تنازل اأمريكي ملمو�س اآخر 
مهما كان فارغاً.

مل ينتظر اجلواب؟
يف 27 اأكتوبر، وافق كينيدي على 
ال�سرط االأول كتابة والثاين �سراً، 
ع���ر اج��ت��م��اع ب���ني ���س��ق��ي��ق��ه وزي���ر 
وال�سفري  كينيدي  روب���رت  ال��ع��دل 
ال�سوفياتي اأناتويل دوبرينني. كما 
توؤ�سر ال�سجالت ال�سوفياتية، وثمة 
ن��ق��ا���س ب���ني امل���وؤرخ���ني ح���ول هذه 
النقطة، جمع خروت�سيف زمالءه 
كينيدي  ر���س��ال��ة  ب�����س��روط  للقبول 
حتى قبل اأن ي�سمع ما قاله �سقيق 
لدوبرينني.  االأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س 
باإزالة  ك��ي��ن��ي��دي  ال�����س��ق��ي��ق��ان  وع���د 
اأ�سرا  باملقابل  لكنهما  ال�سواريخ 
بذلك  ال�سوفيات  تبجح  ع��دم  على 

اأبداً.
ح�سب نفتايل، ال عجب يف اإمكانية 
بوتني  الرو�س وخ�سو�ساً  يرى  اأن 
اأزم����ة ال�����س��واري��خ ال��ك��وب��ي��ة كف�سل 
كامل  خروت�سيف  قلب  للكرملني. 
�ساروخية  قاعدة  لتاأ�سي�س  خطته 
القليل  مقابل  كوبا  يف  �سوفياتية 
رئي�س  م����ن  ل��ف��ظ��ي  وع�����د  ج�������داً: 
اأم����ري����ك����ي ب����ع����دم غ������زو اجل����زي����رة 
�سالحيتها  كانت  �سواريخ  واإزال��ة 
يكن  ومل  ت��ن��ت��ه��ي  اأن  و����س���ك  ع��ل��ى 
م�سموحاً لل�سوفيات مبناق�سة هذا 
كان  امل��ق��دار  وبنف�س  ع��ل��ن��اً.  االأم���ر 
اأوتوقراطي  اإىل  بالن�سبة  م��ع��راً 
امل��������اأزق يف  اأن  ب���وت���ني واق������ع  م���ث���ل 
الإقالة  ك�سبب  الحقاً  �سُيذكر  كوبا 

خروت�سيف �سنة 1964.

بوتني يدافع
امل��ق��اب��ل��ة م��ع ل��وك��ي��ان��وف، دافع  يف 

كوبا  �سي�سرب  ك���ان  اأ���س��ط��ول  اإىل 
حالة  رفعت  املتحدة  الواليات  واأن 
اال�سرتاتيجية.  الأ�سلحتها  التاأهب 
جمع  خ��ط��ري،  ت�سعيد  م��ن  خ��وف��اً 
خروت�سيف زمالءه يف 25 اأكتوبر 
الإيجاد  ال���وق���ت  ح����ان  اإن�����ه  وق�����ال 
خم�������رج م�����ن ه�������ذه االأزم�������������ة. مل 
ي�ستخدم هذا التعبري، لكن هذا ما 
االإهانة.  تفادي  اأي�ساً  واأراد  اأراده. 
لي�س  “هذا  خ��روت�����س��ي��ف:  وق�����ال 
جبناً” م�سرياً اإىل اأن هذا “موقف 
احتياطي.... ال ي�ستحق االأمر دفع 
رمبا  الو�سع اإىل نقطة الغليان”. 
اأن يحقق على االأقل واحداً  اأمكنه 

من اأهدافه الثالثة.

ر�سالة
نفتايل،  ت���اب���ع  ال����ت����ايل،  ال���ي���وم  يف 
كينيدي  اإىل  �سرية  ر���س��ال��ة  اأر���س��ل 
مواربة  ب��ط��ري��ق��ة  ف��ي��ه��ا  ي��ع��ر���س 
ال�������س���واري���خ م��ق��اب��ل تعهد  اإزال�������ة 
اأم��ري��ك��ي ب��ع��دم اج��ت��ي��اح ك��وب��ا. مل 
النقطة،  ت��ل��ك  ع��ن��د  االأزم�����ة  ت��ن��ت��ه 
ل��ك��ن��ه��ا ك���ان���ت ع��ل��ى ط���ري���ق احلل. 
ل����زم ك��ي��ن��ي��دي وم�����س��ت�����س��اري��ه يوم 
لفهم ما كان خروت�سيف يعر�سه. 
تعط�سه  وبفعل  نف�سه،  ال��وق��ت  يف 
ماء  اأف�����س��ل حل��ف��ظ  ط��ري��ق��ة  اإىل 
مبطلب  خروت�سيف  تقدم  الوجه، 
االآخرين.  بهدفيه  مرتبط  جديد 
لقد اأراد اأن تزيل الواليات املتحدة 
رمزاً مرئياً لتهديد الناتو لالحتاد 
االأمريكية  ال�سواريخ  ال�سوفياتي: 
امل��ت��و���س��ط��ة امل����دى يف ت��رك��ي��ا. لقد 
�سبق اأن علم خروت�سيف من جهاز 
ك��اي ج��ي ب��ي اأن ال��والي��ات املتحدة 
ال�سواريخ  تلك  �ست�ستبدل  ك��ان��ت 
اأراد  ل��ك��ن��ه  ب���والري�������س،  ب��غ��وا���س��ات 

ما�سات�سو�ست�س، التي �سغلت املن�سب 
وبيت   ،2013 يف  ال��راب��ع  ال��ق��ي��ادي 
م�����ن والي�����ة  ع�����ام�����اً   43 اأغ������ي������الر، 
كاليفورنيا الذي ان�سّم اإىل الفريق 
القيادي للدميقراطيني يف 2015، 

مر�سحان موؤهالن للمن�سب.
وحني كانت بيلو�سي ُتعانق زمالءها 
الثاين،  رج��ل��ه��ا  ك����ان  امل��ج��ل�����س،  يف 
عاماً،   83 ه��وي��ر،  �ستيني  ال��ن��ائ��ب 
اأن��ه لن  من والي��ة مرييالند، ُيعلن 
يرت�سح لقيادة االأقلية، واأنه �سيدعم 
اأن زميله  اأي�����س��اً  وُي��زع��م  ج��ي��ف��ري��ز. 
من  ك��الي��ب��ورت،  جيم�س  الثمانينّي 
والي��ة ���س��اوث ك��اروالي��ن��ا، وه��و ثالث 
اأب����رز رج����االت ح���زب االأغ��ل��ب��ي��ة، من 

م�سجعي جيفريز.

اجليل اجلديد 
اجليل  اإن  تقول  ال�سحيفة  وم�ست 
اإىل  يفتقر  ال���ق���ادة ال  م��ن  اجل��دي��د 
اأن  ����س���ك  وال  امل�����واه�����ب،  اأ�����س����ح����اب 
التحمل  على  وق��درات��ه��م  طاقاتهم 

�سُتختَر يف جل�سة الرملان املقبلة.
يكن  “مل  االف��ت��ت��اح��ي��ة  واأ����س���اف���ت 
بيلو�سي  اإع���الن  ي��ك��ون  اأن  يفرت�س 
ال��ت��ن��ح��ي م���ف���اج���اأًة، ح��ت��ى يف ع���امَل 
وا�سنطن.  يف  ال��غ��ري��ب  ال�����س��ي��ا���س��ة 
يف ك��ل االأح�����وال، ف���اإن االن��ت��م��اء اإىل 
ممتعاً.  اأم����راً  لي�س  االأغلبية  ح��زب 
رئي�سة  زوج  ب����ول،  ع��ل��ى  واالع���ت���داء 
النواب، مبطرقة ك�سف لها  جمل�س 
ال��ط��ب��ي��ع��ة امل��ت��غ��رية  ل��ه��ذه احلقبة 

ال���س��ت��ع��داد ك��ث��ريي��ن ل��ت��ح��م��ل هذه 
امل�سوؤولية الرائعة«.

ومل يقع اختيارها على خلٍف، ولكن 
اإجماع منذ فرتة طويلة  كان هناك 
ك�����س��رت احلواجز  اأن  ب��ع��د  اأن���ه  ع��ل��ى 
من�سب  ت�سغل  ام���راأة  اأول  بو�سفها 
رئي�س الرملان، يجب اأن ي�ستمر هذا 
االجت�����اه. وه��ن��اك ج��ي��ل ج��دي��د من 
اأجنحة الكونغر�س  القادة ينتظر يف 
هاكيم  النائب  اأب��رزه��م  االأم��ري��ك��ي، 
ج��ي��ف��ري��ز، 52 ع����ام����اً، م���ن والي���ة 
نيويورك، الذي انُتخَب يف 2012، 
ال�سود  ال����ن����واب  ك��ت��ل��ة  ع�����س��و  وه����و 
جيفريز  اإن  وق��ي��ل  ال��ك��ون��غ��ر���س.  يف 
اأن فاز  َخلَف حمتمل لبيلو�سي منذ 

مبن�سب قيادي يف 2018.
كاثرين  ال���ن���ائ���ب  اأن  امل����وؤك����د  وم����ن 
م�����ن والي�����ة  ع������ام������اً،   59 ك��������الرك 

ي�ستعد  اإذ  القيادة  يف  تغيرياً  جتلب 
كيفني  احل���ال���ي���ة  االأق����ل����ي����ة  زع����ي����م 
رئ���ا����س���ة جمل�س  ل���ت���ويل  م���ك���ارث���ي 
ال��ن��واب واإجن����از اأ���س��ع��ب امل��ه��ام على 
االإطالق، تنظيم احلزب اجلمهوري 

املُنق�سم يف املجل�س«.
يعني  “هذا  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وت���اب���ع���ت 
الكونغر�س  يف  امل��ق��ب��ل��ة  االأي�������ام  اأن 
حكومًة  �ست�سهد  ال��ت��ي  االأم��ري��ك��ي، 
حمفوفة  �����س����ت����ك����ون  ُم���ن���ق�������س���م���ة، 
“لذلك،  وت�������س���ي���ف  باملخاطر” 
النواب  جم��ل�����س  ب��ي��ل��و���س��ي  ق�����س��دت 
ل��ت��ح�����س��د ق��وات��ه��ا ل��ل��م��رة االأخ�����رية، 
الدميقراطية  ب������اأن  ول���ت���ذك���ره���م 
الوقت  يف  لكنها  مهيبة،  االأمريكية 
ع��ي��ن��ه ه�����ّس��ة. و���س��ه��َد ك���ث���ريون منا 
ه�����س��ا���س��ت��ه��ا ب��اأن��ف�����س��ه��م. ول���ذل���ك ال 
الدميقراطية  ع��ن  ال��دف��اع  م��ن  ب��د 
االأب��د وال���ذود عنها يف مواجهة  اإىل 

الذين يحاولون امل�سا�س بها«.
الناخبون  وقف  االنتخابات،  يوم  يف 
ال��دف��اع ون��ب��ذوا العنف  “يف خ��ن��ادق 
يف  امل�سككني  ورف�����س��وا  والتمرد”، 

االنتخابات.
واأعلنت بيلو�سي نيتها اال�ستمرار يف 
فران�سي�سكو،  �سان  يف  مقعدها  �سغل 
بعد اإعادة انتخابها، غري اأنها َذَكَرت 

اأي�ساً اأن “لكل �سيء وقت منا�سب«.
اآن  يل،  “بالن�سبة  بيلو�سي:  وقالت 
ع  التجمُّ جديد  جيل  ليقود  االأوان 
ال��دمي��وق��راط��ي ال����ذي اأك����ّن ل��ه كل 
ممتنة  واإين  وال��ت��ق��دي��ر.  االح����رتام 

اأ�سري فل�سطيني ي�سجل رقمًا قيا�سيًا يف عدد �سنوات الحتجاز
•• ر�م �هلل-وكاالت

دخل معتقل فل�سطيني يوم  اأم�س االأول االأحد، عامه الثالث واالأربعني 
متوا�سل،  �سجن  يف  ع��ام��اً   34 منها  ق�سى  االإ�سرائيلية  ال�سجون  يف 
ورف�س توجيه اأي ر�سالة يف هذه الذكرى، مكتفياً بالقول “ال�سمت اأبلغ 
من الكالم«. وقال نادي االأ�سري الفل�سطيني: “اليوم يتم االأ�سري نائل 
الثاين واالأربعني يف �سجون االحتالل، ويدخل عامه  الرغوثي عامه 
اأط��ول جمموع مدة اعتقال يف تاريخ احلركة  الثالث واالأرب��ع��ني، وهي 

الوطنية الفل�سطينية االأ�سرية يف �سجون االحتالل االإ�سرائيلي«.
ويبلغ الرغوثي من العمر 65 عاماً، واعُتقل للمرة االأوىل عندما كان 
اأن  املوؤبد و18 عاماً قبل  1978 بال�سجن  21 عاماً، وحكم يف  عمره 

يتم االإفراج عنه يف �سفقة تبادل بني حركة حما�س واإ�سرائيل.
اإ�سرائيلي بعد  2011 عن جندي  اإفراج حما�س يف  وت�سمنت ال�سفقة 
املعتقلني  �سراح مئات  اإ�سرائيل  اإطالق  �سنوات مقابل  اأ�سره ملدة خم�س 
نائل  منهم  وك���ان  غ���زة،  وق��ط��اع  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة  م��ن  الفل�سطينيني 

الرغوثي بعد ق�سائه 34 عاماً يف ال�سجون االإ�سرائيلية.
حملة  �سمن  اعتقاله  اأع���اد  االح��ت��الل  “اأن  بيانه  يف  ال��ن��ادي  واأو���س��ح 
اعتقاالت وا�سعة عام 2014، طالت الع�سرات من املحررين يف ال�سفقة، 
وتبقى اليوم منهم رهن االعتقال 48 اأ�سرياً، واليوم �سيتحرر اأحدهم 
وهو االأ�سري عماد فاتوين من �سلفيت، بعد اأن اأم�سى ما جمموعه 30 

عاماً يف �سجون االحتالل«.
العديد  تفر�س  الرغوثي،  االأ�سري  “ق�سية  بيانه  يف  النادي  واأ���س��اف 

االأ�سرى  وم�سري  الفل�سطينية  الوطنية  احلركة  على  الت�ساوؤالت  من 
اأم�سوا  اأ���س��ري   300 م��ن  اأك���رث  االح��ت��الل،  �سجون  يف  الفل�سطينيني 
اأكرث من 20 عاماً، لُت�سكل هذه التجربة �ساهداً تاريخياً على جرمية 

االحتالل امل�ستمرة بحق االأ�سرى«.
الفل�سطينيني  الرابعة من  الدفعة  االإف��راج عن  اإ�سرائيل  رف�س  و�سكل 
مفاو�سات  توقف  اإىل  اأمريكية  بو�ساطة   1993 قبل  اعتقلوا  ال��ذي 

ال�سالم العلنية بني الفل�سطينيني واإ�سرائيل.
ال�سابقة  اعتقاله  �سنوات  ر�سائل خالل  عدة  وجه  اأن  للرغوثي  و�سبق 
منها “اإن الطريق الوحيدة لتحرير املعتقلني الفل�سطينيني يف ال�سجون 
االإ�سرائيلية تبداأ اأواًل من الوحدة الوطنية، كمنطلق اأ�سا�سي ال�ستعادة 

الهوية الفل�سطينية واإعادة االعتبار للق�سية واأهدافها التحررية«.

لقتل  االحتالل  “اإن حم��اوالت  بعثها  التي  الر�سائل  ك��ان من بني  كما 
اإن�سانيتنا لن تزيدنا اإال اإن�سانية«. وقال يف ر�سالة اأخرى “لو اأن هناك 

عاملاً حراً كما يدعون، ملا بقيت يف االأ�سر حتى اليوم«.
يف  الرغوثي  لالأ�سري  جل�سة  م��وؤخ��راً  “عقدت  بيانه  يف  ال��ن��ادي  وذك��ر 
املحكمة الع�سكرية لالحتالل وحتى اليوم مل ي�سدر قرار ب�ساأن املطالبة 
خارج  اأم�ساها  التي  الفرتة  خالل  الرغوثي  وت��زوج  اعتقاله«.  باإنهاء 

ال�سجن بني 2011 و2014.
وجاء يف بيان النادي “خالل العام املا�سي واجه الرغوثي حمطة �سعبة 
بفقدان  وذل��ك  ال�سابقة،  املحطات  من  الع�سرات  اإىل  ت�ساف  حياته  يف 
�سقيقه ورفيق دربه عمر الرغوثي، وحرمه االحتالل جمدداً من وداع 

اأحد اأحبائه، كما فقد �سابقاً والديه وحرمه كذلك من وداعهما«.

اأي اإرث �سترتكه نان�سي بيلو�سي يف الكونغر�ض الأمريكي؟ مناطق بالعا�سمة ال�سينية تغلق املدار�ض مع ارتفاع الإ�سابات بكورونا 
•• بكني-رويرتز

بداأ التالميذ يف الدرا�سة عر االإنرتنت يف العديد من 
اأن  بعد  االثنني  اأم�س  بكني   ال�سينية  العا�سمة  مناطق 
االأكرث ت�سررا  املناطق  ال�سكان يف بع�س  امل�سوؤولون  دعا 
اإىل التزام منازلهم مع ارتفاع االإ�سابات بفريو�س كورونا 
يف العا�سمة ال�سينية. وت�سهد ال�سني العديد من حاالت 
ارتفاع االإ�سابة بكوفيد-19، من ت�سنغت�سو يف مقاطعة 
خنان بو�سط البالد اإىل ت�سونغت�سينغ يف اجلنوب الغربي، 
حملية  اإ���س��اب��ة   26824 االأح���د  االأول  اأم�����س  و�سجلت 
اأبريل  يف  البالد  يف  اجلائحة  ذروة  من  مقرتبة  جديدة 
ارتفاعا  بكني،  يف  وف��اة  حالتي  ال�سني  و�سجلت  ني�سان. 
من حالة واحدة يوم ال�سبت لت�سبح اأول وفاة يف ال�سني 

اأي��ار. و�سجلت العا�سمة  اأواخ��ر مايو  ب�سبب كورونا منذ 
اليوم  621 يف  ارتفاعا من  اإ�سابة جديدة   962 بكني 
االأطراف،  املرتامية  ت�ساويانغ  منطقة  وحثت  ال�سابق. 
والتي يقطنها 3.5 مليون �سخ�س، ال�سكان على البقاء 
يف منازلهم، مع بدء الدرا�سة يف املدار�س. واأوقفت اأي�سا 
اأخرى من العا�سمة الدرا�سة  بع�س املدار�س يف مناطق 
بجنوب  ال��واق��ع��ة  قوانغت�سو  مدينة  اأي�سا  وت�سهد  بها. 
البالد والتي يبلغ عدد �سكانها ما يقرب من 19 مليون 
االآونة  يف  ال�سني  يف  للمر�س  تف�س  ح��االت  اأك��ر  ن�سمة 
االأخرية وقد اأمرت باإغالق حي باييون االأكرث اكتظاظا 
بال�سكان ملدة خم�سة اأيام كما علقت خدمات تناول الطعام 
يف املطاعم واأغلقت النوادي الليلية وامل�سارح يف املنطقة 

التجارية الرئي�سية يف املدينة.
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اأعلنت  ال����رتق����ب،  م���ن  اأي������ام  ب��ع��د 
وزارة الدفاع الرتكية، �سّن قواتها 
اجلوية  “املخلب-ال�سيف”  عملية 
معترة  و�سوريا،  العراق  �سمال  يف 
“ي�ستخدمها  امل���ن���اط���ق  ه����ذه  اأن 

اإرهابيون كقواعد«.
احلكومة الرتكية كانت قد اتهمت 
عن  بامل�سوؤولية  اأك����رادا  م�سلحني 
�سارع  يف  وق����ع  ال�����ذي  االن���ف���ج���ار، 
 13 يوم  اإ�سطنبول  يف  اال�ستقالل 
 6 ملقتل  واأدى  اجل�����اري،  ن��وف��م��ر 
اأ���س��خ��ا���س واإ���س��اب��ة اأك���رث م��ن 80 

اآخرين.
م�سوؤوليتها  جماعة  اأي  تعلن  مل 
عن االنفجار الذي وقع يف ال�سارع 
اإ�سطنبول.  يف  للم�ساة  املخ�س�س 
كما نفى حزب العمال الكرد�ستاين 
الدميقراطية  ����س���وري���ا  وق��������وات 

م�سوؤوليتهما عنه.
ال���ه���ج���وم ال���رتك���ي ال��ك��ب��ري ال���ذي 
احلربية  ال��ط��ائ��رات  بع�سرات  نفذ 
وا�سعة  م���ن���اط���ق  ع���ل���ى  وامل�������س���رية 
يف ���س��م��ال ال����ع����راق و����س���وري���ا، هو 
“نبع ال�سالم”  االأكر منذ عملية 
�سوريا  �سمال  نفذت  التي  الرتكية 

يف اأكتوبر عام 2019.
النقا�س جمددا  اأع��اد  الهجوم  هذا 
لدى مراقبني حول مدى اإمكانية 
جناح تركيا هذه املرة يف و�سع حد 
كما  عليها”،  ال��ك��ردي  ل�”اخلطر 
جترب  ال  مل����اذا  مت�سائلني  ت��ق��ول، 
اأن���ق���رة ط��رق��ا اأخ����رى غ��ري اخليار 

الع�سكري؟

دور وا�سنطن ومو�سكو
ويرى مراقبون اأن القوى الدولية 

حيال امللف الكردي ال ميكنها حل 
قرن  ن�سف  اأن  امل�سكلة، حيث  هذه 
م�سكلة  م��ع  االأم��ن��ي  التعاطي  م��ن 
حل  ال  اأن���ه  ك�سف  برتكيا  االأك����راد 
ع�����س��ك��ري ل��ل�����س��راع، وال��ب��دي��ل هو 
احل��وار ووق��ف اإط��الق ن��ار حقيقي 
تركيا  يخدم  ومب��ا  لل�سالم،  ميهد 
اإقليمية  كقوة  مكانتها  ويعزز  ككل 

كرى ومت�ساحلة داخليا«.
ويو�سح: “فاالأكراد لديهم قدرات 
كبرية وخا�سة يف املناطق اجلبلية 
الوعرة التي ي�سعب على اجليو�س 
ال��ن��ظ��ام��ي��ة ال��ت��ح��رك ف��ي��ه��ا، ومن 
حرب  مقاتلو  يتفوق  اأن  الطبيعي 
نفوذهم  م��ن��اط��ق  يف  ال��ع�����س��اب��ات 
امل���ت���م���ر����س���ني ف���ي���ه���ا وال����ع����ارف����ني 
وفق  فحتى  ول��ه��ذا  بت�ساري�سها، 
امل��ن��ظ��ور ال��ع�����س��ك��ري امل���ج���رد، فاإن 
امل�����س��ك��ل��ة ل���ن حت�����س��م وف����ق فوهة 

املدافع«.

حل اإقليمي - دويل
“امل�ساألة  بالقول:  املتحدث  وختم 
الكردية معقدة جدا وهي مت�سابكة 
اخليوط مع جملة ملفات ح�سا�سة، 
لت�سافر  حت�����ت�����اج  ه������ي  ول������ه������ذا 
واالإقليمي  ال�������دويل  اجل���ه���دي���ن 
هنا  وامل��ه��م  وت�سويتها،  ملعاجلتها 
���س��ل��م��ي يحقن  ه����و ����س���م���ان ح����ل 
دم���اء االأت����راك واالأك�����راد وي�سمن 
مع  تركيا  داخ��ل  الكردية  احلقوق 
اأرا�سي  ووح�����دة  ���س��الم��ة  ���س��م��ان 
الدولة الرتكية، ومبا ي�سمن اأمن 
و�سوريا  العراق  و�سيادة  وا�ستقرار 
الهجمات  توا�سل  م��ع  امل��ه��ددت��ني، 
ال��رتك��ي��ة واالإي���ران���ي���ة ك��ذل��ك على 
حماربة  بذريعة  البلدين،  اأرا�سي 

اجلماعات الكردية املعار�سة«.

ال�ساحة  يف  ع�����س��ك��ري��ا  امل���ت���واج���دة 
ومو�سكو،  ك��وا���س��ن��ط��ن  ال�����س��وري��ة 
باالإ�سهام  م��ط��ال��ب��ة  االأخ�����رى  ه��ي 
االأمنية  تركيا  مراعاة خم��اوف  يف 
مما يحدث يف �سمال �سرق �سوريا، 
املناطق  �سكان  وبحماية  جهة  من 
وال�سورية  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����س��م��ال��ي��ة 
الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت��ب��ع��ات  م��ن 
ال��رتك��ي��ة ه��ن��اك م��ن جهة اأخ���رى، 
ب������دل االك����ت����ف����اء ب�������دور امل���ت���ف���رج، 
م�سوؤولياتها  بتحمل  مطالبينها 
وت���ق���ري���ب وج���ه���ات ن��ظ��ر اأط�����راف 
�سوريا  ق���وات  واأن  خا�سة  ال��ن��زاع، 
ب�سكل  ت���ع���ت���م���د  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
رئي�سي على حتالفها مع وا�سنطن، 
ال�سغط  مم��ار���س��ة  ميكنها  وال��ت��ي 
اتهامات  ل��ت��ب��دي��د  “ق�سد”  ع��ل��ى 
للعمال  ام��ت��دادا  بكونها  لها  اأنقرة 

الكرد�ستاين.

م�سكلة م�ستع�سية
الدولية  ال��ع��الق��ات  اأ���س��ت��اذ  ي��ق��ول 
وف�س النزاعات باجلامعة االأردنية 
ح�سن املومني، يف حوار مع “�سكاي 

نيوز عربية”:
الكردية  امل�س������كلة  اأن  �س�����ك  “ال   
اأ�س�����ا�سا  تتعلق  االأو�سط  ال�سرق  يف 
ال�س������عب  وت��ط��ل��ع�����������������ات  بهوي������ة 
انهيار  م���ن���ذ  ال���ق���وم���ي���ة  ال����ك����ردي 
م�سكلة  وه���ي  العثمانية،  ال��دول��ة 
القرن  ب���داي���ات  م��ن��ذ  م�ستع�سية 

املا�سي«.
االأمني  فاحلل  “ولهذا  واأ���س��اف: 
ي����وؤدي ط��ي��ل��ة ك��ل ه���ذه العقود  مل 
امل�سكلة،  ه����ذه  الإن����ه����اء  ال��ط��وي��ل��ة 

رد على
 هجوم اإ�سطنبول

م���ن ج��ه��ت��ه، ي���ق���ول رئ��ي�����س مركز 
االأم�سار للدرا�سات اال�سرتاتيجية، 
رائد العزاوي، يف لقاء مع “�سكاي 
كما  هي  “العملية  عربية”:  نيوز 
ه����و وا�����س����ح حم����اول����ة ل���ل���رد على 
م���ا ج����رى م���ن ه��ج��وم اإره����اب����ي يف 
احلكومة  هيبة  ول���رد  اإ���س��ط��ن��ب��ول، 
الراأي  اأم���ام  اه��ت��زت  التي  الرتكية 
ال���ع���ام ع��ل��ى وق���ع ال��ه��ج��وم، لكنها 
ال�سالم  ت��ق��و���س م�����س��ار  امل��ق��اب��ل  يف 
على  و�ستوؤثر  البالد،  يف  الداخلي 
العراق و�سوريا  عالقات تركيا مع 

كونها تنتهك �سيادة البلدين«.
واأ�ساف: “فالعراق مثال يتفق مع 
لكنه  االإره�����اب،  تركيا يف حم��ارب��ة 
يختلف معها يف اآليات حل ال�سراع 
الرتكي الكردي، حيث اأن اأكرث من 
4 عقود من املواجهة امل�سلحة بني 
الكرد�ستاين  العمال  وح��زب  اأنقرة 
وبالتايل  ن��ت��ي��ج��ة،  ع���ن  ت�����س��ف��ر  مل 
غري  حلول  ع��ن  البحث  فاملطلوب 

ع�سكرية«.

الق�سية الكردية ال حتل 
بال�سالح

اأن  ���س��ك  “ال  ال�����ع�����زاوي:  وي���ت���اب���ع 
اال�ستقالل  �����س����ارع  يف  ال���ه���ج���وم 
املارة  امل��دن��ي��ني  و���س��ط  باإ�سطنبول 
ا�ستخدام  لكن  وم����دان،  م��رف��و���س 
ال  االأزم���ات  حلل  الع�سكرية  القوة 
الكردية  الق�سية  وخا�سة  يجدي، 
بال�سالح،  حت��ل  اأن  ميكن  ال  ال��ت��ي 
اأن���ق���رة احلالية  ف�����س��ي��ا���س��ة  وه���ك���ذا 

الع�سكري  فاحلل  “وهكذا  وتابع: 
املزمنة،  امل�����س��ك��ل��ة  ه���ذه  ي��ح�����س��م  ال 
م�سكلة  لرتكيا  بالن�سبة  اأنها  رغم 
القومية  بامل�سالح  تتعلق  وجودية 
فجوهر  لذلك  الرتكية،  واالأمنية 
ال���ت���دخ���الت ال���رتك���ي���ة يف ك���ل من 
العامل  ه�����و  و�����س����وري����ا  ال�����ع�����راق 

الكردي«.

اأبعاد اإقليمية ودولية
الكردية  “امل�سكلة  املومني:  واأب��رز 
ت��ك��ون خ��ا���س��ة ببلد  اأن  اأع��ق��د م��ن 
اأب����ع����اد  ذات  وه������ي  ف����ق����ط،  واح�������د 
اإقليمية ودولية وا�سعة،  وتداعيات 

للدولة  ال�سياق  ه��ذا  يف  �سبق  وق��د 
ال���رتك���ي���ة ان���ت���ه���اج ط���ري���ق احل����وار 
الكردية،  املجموعات  مع  ال�سلمي 
يف  النتائج  بع�س  حققت  قد  وه��ي 
�سمي  م��ا  بعد  لكن  ه���ذا،  م�سعاها 
من  خلفه  وم��ا  العربي”  “الربيع 
ت���داع���ي���ات وحت������والت، اأع���ي���د على 
الكردية  الطموحات  اإن��ت��اج  اإث��ره��ا 
يف حت��ق��ي��ق االأح������الم ال��ق��وم��ي��ة يف 
اأن  اأو كيان خا�س، وال نن�سى  دولة 
متتع اأكراد العراق باإقليم فيدرايل 
�سجع  قد  العراقية  الدولة  �سمن 
ه���ذا ال��ت��وج��ه ل���دى اأك�����راد ال���دول 

االأخرى«.

مثال  فمنهم  احل���ادة،  وال�سيا�سية 
ال���ع���الق���ات م���ع تركيا  ي��ق��ي��م  م���ن 
ويتحاور معها، ومنهم من يحاربها 
من وجهة نظرهم يف �سبيل حتقيق 

احللم الكردي«.
“هذه  ب��ال��ق��ول:  امل��ت��ح��دث  ويختم 
الت�سعيد  م��ن  اجل���دي���دة  اجل��ول��ة 
والكردي،  ال��رتك��ي  اجلانبني  ب��ني 
االأخري،  اإ�سطنبول  هجوم  مردها 
املتهمة  رغم نفي اجلهات الكردية 
�سلوعها فيه، وثمة عموما التبا�س 
خا�سة  املنفذة،  اجلهة  هوية  حول 
لتنظيم  وجهت  اتهامات  ثمة  واأن 

داع�س كذلك بارتكابه«.

حولها  احل������ادة  واال����س���ت���ق���ط���اب���ات 
م���ث���ال جربت  ف���رتك���ي���ا  ت��ع��م��ق��ه��ا، 
املا�سية  ال��ع�����س��ر  ال�����س��ن��وات  خ���الل 
�سمايل  يف  الع�سكرية  ال��ت��دخ��الت 
ال��ع��راق و���س��وري��ا وال��ت��ي مل توؤدي 
ول��ه��ذا فال  الق�سية،  ه��ذه  الإن��ه��اء 
بد من بلورة حالة حوارية مع من 

ميثل االأكراد«.
االأك������راد  واأن  “كما  وا����س���ت���درك: 
�سيا�سيا  م��ن��ق�����س��م��ون  ب�����دوره�����م 
يجعلهم  مم��ا  بينهم،  فيما  وقبليا 
واال�ستقطابات  للتجاذبات  عر�سة 
االإق���ل���ي���م���ي���ة وال�����دول�����ي�����ة، ع����الوة 
االإيديولوجية  خ��الف��ات��ه��م  ع��ل��ى 

عملية »املخلب ال�سيف«.. تركيا والأكراد والعودة للغة القوة

اإعادة انتخاب قا�سم جومارت توكاييف رئي�سا لكازاخ�ستان 

معهد غيت�ستون: حان الوقت ليواجه ناتو اإيران

•• �ملاتي-�أ ف ب

قا�سم  املنتهية والي��ت��ه  ك��ازاخ�����س��ت��ان  رئ��ي�����س  ان��ت��خ��اب  اأع��ي��د 
البلد  هذا  �سهدها  مبكرة  انتخابات  اإثر  توكاييف  جومارت 
ا�ستطالعات  اأظ��ه��رت  ح�سبما  ال��و���س��ط��ى،  اآ���س��ي��ا  يف  االأك���ر 

للراأي.
عاما(   69( توكاييف  ف��وز  ا�ستطالعات  ث��الث��ة  واأظ��ه��رت 
من  امل���ئ���ة  يف  و85،52   82،2 ب���ني  م���ا  ع��ل��ى  ب��ح�����س��ول��ه 
ال�سعب بو�سوح عن  ع��ّر  “لقد  توكاييف  وق��ال  االأ���س��وات. 

ثقته بي«.
ثالثة  كازاخ�ستان  قاد  ال��ذي  نزارباييف  �سلطان  نور  وك��ان 

واأفادت  انتخابه.  اإع��ادة  على  توكاييف  هناأ  من  اأول  عقود، 
امل�ساركة يف  باأن ن�سبة  التقديرات االأوىل لّلجنة االنتخابية 

اجلمهورية ال�سوفياتية ال�سابقة بلغت 69،43 يف املئة.
املقبلة تعزيز  ال�سبعة  االأع��وام  �سيتاح لتوكاييف يف  وبذلك، 
�سلطته بعد عام اأ�سود �سهد اأعمال �سغب دامية ونزاعا حادا 

بني اأجنحة ال�سلطة.
غرقت هذه اجلمهورية ال�سوفياتية ال�سابقة الغنية بالنفط 
وال��واق��ع��ة على م��ف��رتق ط��رق جت��اري��ة مهمة، يف ح��ال من 
تظاهرات  حتولت  عندما  الثاين-يناير  كانون  يف  الفو�سى 
قمعها  قبل  �سغب،  اأع��م��ال  اإىل  املعي�سة  غ��الء  على  احتجاج 

ا. بوح�سية، ما ت�سبب مبقتل 238 �سخ�سً

وما زالت البالد حتت �سدمة هذه االأزم��ة. ويف موؤ�سر اإىل 
اعتقلت  اأنها  اخلمي�س  ال�سلطات  اأعلنت  التوتر،  ا�ستمرار 
�سبعة من اأن�سار اأحد املعار�سني يف املنفى بتهمة التحري�س 

على “انقالب«.
اأ�ستانا.  واأدىل توكافييف ب�سوته يف وقت باكر يف العا�سمة 
وناف�سه يف االق��رتاع خم�سة مر�سحني غري معروفني لدى 

الناخبني.
قال توكاييف “املهّم اأاّل يكون هناك احتكار لل�سلطة”، علما 
باأن كازاخ�ستان حكمها نور �سلطان نزارباييف ثالثة عقود.

�سحافيو  راأى  البالد،  يف  مدينتني  اأك��ر  واأمل��ات��ي  اأ�ستانا  يف 
فران�س بر�س عددا من الناخبني يلتقطون �سوًرا الأنف�سهم 

خارج مراكز االقرتاع وحتدث بع�سهم عن “واجب” اإظهار 
ال�سورة يف مكان العمل االإثنني.

لكن  ع��ام �سعب  اإىل طي �سفحة  االنتخابات  ه��ذه  وهدفت 
كان  ال��ذي  ع��اًم��ا(   69( توكاييف  عهد  تكري�س  اإىل  اأي�سا 
القوي  �سلفه  جمموعة  نفوذ  من  احل��د  اأ�سهر  منذ  يحاول 

وراعيه نور �سلطان نزارباييف.
الدبلوما�سي  ت��وك��اي��ي��ف  اأي�����س��ا حت���ول  ال���ع���ام  ه���ذا  و���س��ه��د 
ال�سغب  النار على مثريي  اأطلق  رئي�س عنيد  اإىل  املحرتف 
ووقف  نزارباييف  اأق���ارب  واعتقل  الثاين/يناير  ك��ان��ون  يف 
غزو  معار�سا  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  وج��ه  يف 

اأوكرانيا يف �سباط/فراير.

•• و��سنطن-وكاالت

زميل  و�سف  هكذا  الغربيني”  القرار  �سناع  لق�سم من  اإن��ذار  “جر�س  هو 
�سيلمان لل�سحافة يف “معهد غيت�ستون” كون كوغلني، نقل اإيران لطائرات 
كان  اإذ  االأوكرانية،  احل��رب  لت�ستخدمها يف  رو�سيا  اإىل  دون طيار متطورة 
هوؤالء يظنون اأن التهديد الذي ميثله النظام العدواين يف طهران يقت�سر 
على منطقة ال�سرق االأو�سط. ولفت كوغلني يف مقال يف “معهد غيت�ستون” 
طائرات  الرو�سية  ال��ق��وات  ا�ستخدام  ع��ن  املوثوقة  التقارير  رغ��م  اأن��ه  اإىل 
نق�س  يف  ت�سبب  ما  االأوكرانية  التحتية  البنية  ل�سرب  طيار  دون  اإيرانية 

املياه والكهرباء يف اأوكرانيا، فاإن طهران تنفي دائماً ت�سدير االأ�سلحة.

متناق�سة و�سخيفة
�سعيد  اأم��ري  املتحدة  االأمم  يف  اإي���ران  ممثل  نفى  فقط،  املا�سي  ال�سهر  يف  
اإيرواين ب�سدة اتهامات باأن الطائرات االإيرانية م�سوؤولة عن ن�سر البوؤ�س 
ال�سلمي  احلل  هو  االأ�سا�سي  اإي��ران  اأن هدف  على  واأ�سر  االأوكرانيني،  بني 
للنزاع. وقال اإن املزاعم عن اأ�سلحة اإيرانية ت�ستخدم يف احلرب االأوكرانية 
الغرب  �سنها  “ت�سليل”  واأنها جزء من حملة  اأ�سا�س لها وبال �سند”  “ال 

�سد بالده.
اأ�سرت  لكنها  ال�سهر،  هذا  اإال  بالطائرات  رو�سيا  بتزيود  اإي��ران  تعرتف  مل 
اأوكرانيا  الرئي�س فالدميري بوتني غزو  اإليها قبل قرار  اأر�سلتها  اأنها  على 
اخلارجية  وزي��ر  ل�سان  على  االع���رتاف  ج��اء  املا�سي.  )�سباط(  ف��راي��ر  يف 

امل��ت��زاي��دة على  االأدل���ة  ال��ذي رد على  اللهيان،  اأم��ري عبد  االإي���راين ح�سني 
زودت  ط��ه��ران،  اإن  بالقول  اأوك��ران��ي��ا  يف  ال�سنع  اإي��ران��ي��ة  اأ�سلحة  ا�ستخدام 

مو�سكو ب�”عدد حمدود منها” قبل اأ�سهر من احلرب.
ال��ط��ائ��رات يف  ه��ذه  ا�ستخدام  اإي���ران مل تدعم  اأن  اإىل  اللهيان  واأ���س��ار عبد 
النزاع االأوك��راين، لكنه موؤكداً ب�سكل �سخيف، اأنه لو ا�ستعملت يف اأوكرانيا 
لدى  ك��ان  اإذا  اإن���ه  ي��ق��ول  وم�سى  بذلك”.  مهتمة  “�ستكون  ط��ه��ران  ف���اإن 
فعليهم  النزاع  يف  االإيرانية  الطائرات  ا�ستخدام  عن  اأدل��ة  اأي  االأوكرانيني 

اإر�سالها اإىل طهران “و�سناأخذ دليلهم باالعتبار«.

حتى مايل 
هذا االعرتاف االإيراين رف�سه الرئي�س االأوك��راين فولودميري زيلين�سكي 
ال���ذي ق���ال، اإن���ه ك���ذب، واأَ���س��اف “لقد ق���رروا االع���رتاف بتزويد االإره���اب 
ال��رو���س��ي ب��ط��ائ��رات دون ط��ي��ار. لكنهم بهذا االع���رتاف ي��ك��ذب��ون.... نحن 
ن�سقط على االأقل 10 طائرات اإيرانية كل يوم، ويزعم النظام االإيراين اأنه 

قدم القليل، حتى قبل بداية الغزو الوا�سع«.
باإيران روبرت مايل االعرتاف االإيراين  املوفد االأمريكي اخلا�س  ورف�س 
اإي��ران ع��دداً حم��دوداً من الطائرات قبل احل��رب. لقد  م��غ��رداً: “مل تعِط 
املحتلة  اأوكرانيا  ال�سيف وحده، ولديها ع�سكريني يف  الع�سرات هذا  نقلت 

ي�ساعدون رو�سيا يف ا�ستخدامها �سداالأوكرانيني. بعد مواجهتهم باالأدلة، 
يحتاجون اإىل �سيا�سة جديدة، ال اإىل رواية جديدة«.

اأكاذيب 
اإي����ران غ��ري غريبة ع��ن االأك��اذي��ب ال��ع��اري��ة، وطيلة ع��ق��ود، ك��ذب��ت طهران 
با�ستمرار عن املدى احلقيقي لطموحاتها النووية، لذلك ال يجب اأن يكون 
اإيران الغريزي على االتهامات، بالنفي. عالوة على ذلك، فاإن  رد  مفاجئاً 
�سبط طهران تكذب عن تورطها يف النزاع االأوكراين يثري حتماً �سبهات باأن 

دعمها ملو�سكو اأو�سع بكثري مما هي م�ستعدة لالعرتاف به.
فاإىل جانب تزويد رو�سيا بالطائرات دون طيار، هناك تقارير موثوقة عن 

موافقة طهران على اإمداد رو�سيا ب�سواريخ بال�ستية.

احلجة القدمية
اإن اعرتاف اإيران املتاأخر بدعم جهود احلرب الرو�سية تطور مثري للقلق 
حتماً، ويدمر بالكامل مقولة اإن ن�ساطات اإيران اخلبيثة حم�سورة فقط يف 

ال�سرق االأو�سط.
ويعني ذلك ح�سب كوغلني اأن اإيران ملتزمة بدعم العمل الع�سكري يف اأوروبا 

ب�سكل كامل، وهو ما ميثل ت�سعيداً للتهديد االإيراين لالأمن العاملي.

الغربيني جت��اه��ل هذا  ال��ق��رار  ب��اإم��ك��ان �سناع  يعد  اأن���ه مل  وي���رى كوغلني 
التهديد. كما اأن هناك اأدلة مقلقة على مراقبة اإيران عن كثب دعم الغرب 
الع�سكري لكييف لتعزيز طموحاتها الع�سكرية، بعدما برز خر نقل رو�سيا 
اأغ�سط�س  اإيران يف  اإىل  اأمريكية وبريطانية  اأ�سلحة  جمموعة خمتارة من 

)اآب(  يف جزء من تعزيز التعاون الدفاعي بني مو�سكو وطهران.

اإىل احلر�س الثوري
جافلني  �ساروخ  �سراً  رو�سية  ع�سكرية  طائرات  نقلت  نيوز،  �سكاي  وح�سب 
للمقاتالت،  امل�ساد  االأمريكي  �ستينغر  للدبابات و�ساروخ  امل�ساد  االأمريكي 
و�ساروخ اأن لو الريطاين امل�ساد للدبابات اإىل مطار بطهران يف ال�ساعات 
االأوىل من يوم 20 اأغ�سط�س )اآب(. وكانت هذه االأ�سلحة جزءاً من �سحنات 
اأيد  “تقع بني  اأن  االأوك��راين قبل  اأمريكية وبريطانية خم�س�سة للجي�س 
رو�سية” لت�سليمها اإىل احلر�س الثوري و�سط خماوف من �سماحها الإيران 
بدرا�سة التكنولوجيا الع�سكرية الغربية وا�ستن�ساخها. ي�سدد كوغلني على 
اأنه مل يعد ممكناً جتاهل تداعيات تورط اإيران املتعاظم يف النزاع االأوكراين 
مبا اأنها ت�سكل االآن تهديداً لالأمن االأوروبي، وهو تطور على قادة دول حلف 

�سمال االأطل�سي التعامل معه باعتباره، م�ساألة طارئة.
لقد برهن الناتو على وحدة مطلوبة بتوفري دعم ع�سكري حيوي الأوكرانيا 
يف معركتها �سد العدوان الرو�سي. وعلى قادة احللف اتخاذ اإجراءات مماثلة 
لدعم تلك الدول التي تريد حماية نف�سها من �سلوك اإيران الرتهيبي، يف 

اأوروبا اأو يف ال�سرق االأو�سط.

وفد من منظمة الدول الأمريكية ي�سل اإىل البريو جمموعة ال�سبع تطالب بعقوبات اأكرث �سرامة على كوريا ال�سمالية 

اأطفال الدواع�ض يندجمون ب�سكل 
جيد بعد اإعادتهم اإىل وطنهم 

•• باري�س-�أ ف ب

اإىل وطنهم،  ب�سكل جيد مبجرد عودتهم  الدواع�س  اأطفال  تندمج غالبية 
ويتوا�سلون اجتماعياً مثل بقية االأطفال يف �سّنهم، ح�سبما اأفادت منظمة 
باقي  مثل  “ابني  ب��ع��ن��وان  تقرير  يف  االإث��ن��ني  ووت�س”  راي��ت�����س  “هيومن 
االأطفال«. اأجرت املنظمة غري احلكومية مقابالت مع اأقارب واأولياء اأمور 
واأخ�سائيني اجتماعيني ومعّلمني حلوايل مئة طفل ترتاوح اأعمارهم بني 
عامني و17 عاماً، جميعهم عادوا من املنطقة العراقية-ال�سورية بني عامي 
2019 و2022، يف البلدان ال�سبعة التالية: اأملانيا وفرن�سا وكازاخ�ستان، 

اأوزبك�ستان وهولندا واململكة املتحدة وال�سويد.
وتبنّي اأّن 89 يف املئة مّمن �سملهم اال�ستطالع يعتقدون اأّن الطفل يتكّيف 
التي  االأ�سهر  الرغم من  على  اإىل حد ما”،  “جيد  “ب�سكل جيد جداً” اأو 
للنازحني  “الرعب”  خمّيمات  يف  اأو  داع�س  تنظيم  �سيطرة  حتت  ق�ساها 
اأّن الطفل يواجهون  اأربعة يف املئة فقط اإىل  يف �سمال �سرق �سوريا. واأ�سار 
اأُجريت  73 يف املئة من االأ�سخا�س الذي  اأكد  اأخ��رى،  �سعوبات. من جهة 
يف  ما”  ح��د  اإىل  “جيد  اأو  جداً”  “جّيد  الطفل  اأداء  اأّن  مقابالت  معهم 

ال�سف، رغم �سعف الو�سول اإىل التعليم اأثناء اأ�سره.
منذ العام 2019، عاد اأكرث من 1500 طفل اإىل وطنهم وفق “هيومن 
بني  من  املتحدة  وال��والي��ات  ورو�سيا  ال��دمن��ارك  واأع���ادت  ووت�س”.  رايت�س 
اأو  اأو فرن�سا  اأ�سرتاليا  اأخ��رى، معظم مواطنيها، على عك�س دول مثل  دول 
هولندا. غري اأّن التعامل مع هوؤالء يختلف بني دولة واأخرى. فبينما يبقى 
االأطفال مع اأّمهاتهم يف اأوزبك�ستان، يجري ف�سلهم فوراً يف بلجيكا وفرن�سا 
االأعمال  ب�سبب  اإليها  اتهام  توجيه  يجري  اأو  االأم  ُتعتقل  حيث  وهولندا، 

املرتبطة بتنظيم داع�س.
يف ال�سويد على �سبيل املثال، ميكن و�سع االأطفال حتت املراقبة ملدة ثالثة 
اأو اأ�سرة  �سة لالأطفال قبل نقلهم اإىل عائلة وا�سعة  اأ�سهر يف من�ساأة خم�سّ
حا�سنة اأو موؤ�س�سة. واأ�سارت “هيومن رايت�س ووت�س” اإىل اأنه “يف العديد 
اإنذار،  �سابق  االأمهات( من دون  من احل��االت، يجري ف�سل )االأطفال عن 
املنظمة  اأّن  غري  للطفل”.  يجري  ما  �سرح  من  االأم  تتمكن  اأن  دون  وم��ن 
لة  مف�سّ جتّنبه،  ويجب  ال�سدمة”  “يزيد  االأم  عن  االنف�سال  اأّن  اأ�سافت 

“بدائل غري احتجازية«.

•• و��سنطن-�أ ف ب

ال�سمالية  كوريا  اإط��الق  ال�سبع  دول جمموعة  انتقدت 
“املتهور” ل�ساروخ بال�ستي عابر للقارات، داعية جمل�س 
االأمن الدويل اإىل اتخاذ مزيد من االإجراءات “املهمة” 

لوقف هذه التجارب.
وقال وزراء خارجية جمموعة الدول ال�سبع اإن اإطالق 
زعزعة  من  “يزيد  لل�سواريخ  املتكرر  ال�سمالية  كوريا 
اإىل  ال����دويل  املجتمع  دع����وات  رغ���م  املنطقة  ا���س��ت��ق��رار 

ال�سالم واال�ستقرار«.
يانغ  بيونغ  جماح  كبح  اإىل  املتحدة  ال��والي��ات  وت�سعى 
الرئي�سي  الر  بلوغ  ق��ادرا على  اخترت �ساروخا  التي 

•• ليما-�أ ف ب

و�سل اأع�ساء جمموعة رفيعة من منظمة الدول االأمريكية 
اإىل البريو لتقييم االأزمة ال�سيا�سية يف البالد، حيث يخ�سع 
الرئي�س بيدرو كا�ستيو للتحقيق ب�ساأن ق�سايا ف�ساد. وو�سلت 
هذه البعثة بناًء على طلب الرئي�س الي�ساري، وقد وافق عليها 
االأول- ت�سرين  االأمريكية يف  ال��دول  ملنظمة  الدائم  املجل�س 

اأكتوبر. ومن املقرر اأن جتتمع املجموعة اعتبارا من االثنني 
والق�سائية  والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطات  ممثلي  م��ع 

واملنظمات املدنية، و�ستبقى يف البالد حتى االأربعاء.
العامة  االأمانة  ممثل  لويزاغا،  اإيالديو  الباراغوياين  وقال 
“�سنلتقي جميعنا«.  لل�سحافيني  االأمريكية،  الدول  ملنظمة 
املنظمة  ح�ساب  على  بالفيديو  ر���س��ال��ة  يف  ال�سبت  واأ���س��اف 

االأمريكي، وفق ما اأفاد م�سوؤول اجلمعة.
موحدة  “ا�ستجابة  اإىل  ال�سبع  جمموعة  ب��ي��ان  ودع���ا 
وقوية من جانب املجتمع الدويل، مبا يف ذلك احلاجة 
اإىل اتخاذ جمل�س االأمن الدويل مزيدا من االإجراءات 

املهمة«.
واإيطاليا  واأملانيا  وفرن�سا  كندا  ال�سبع  جمموعة  ت�سم 
�سوته  و�سم  املتحدة.  وال��والي��ات  وبريطانيا  واليابان 

اإىل هذا البيان ممثل عن االحتاد االأوروبي.
تفكيك  ب�سرورة  املطالبة  ال�سبع  جمموعة  بيان  وك��رر 
الرنامج النووي لكوريا ال�سمالية ب�سكل ميكن التحقق 
منه، قائال اإن هذه البالد املعزولة “لن تكون لها اأبدا 

مكانة الدولة احلائزة لالأ�سلحة النووية«.
 

و�سن�ستمع  وامل��ع��ار���س��ة  احل��ك��وم��ة  اإىل  “�سن�ستمع  ت��وي��رت  يف 
واملهنيني  وال��ت��ج��اري��ني  والنقابيني  الدينيني  املمثلني  اإىل 
وامل��ج��ت��م��ع امل�����دين«. واالأح�����د ف��ّرق��ت ال�����س��رط��ة ع�����س��رات من 
اأن  بعد  للدموع  امل�سيل  بالغاز  كا�ستيو  الرئي�س  معار�سي 
الق�سر احلكومي، بعد م�سرية يف  اإىل  حاولوا �سق طريقهم 
�سوارع ليما. وحمل املعار�سون الفتات كتبوا عليها “كا�ستيو 
ب��ع��ث��ة منظمة  ت��ت��ك��ون  ل���وي���زاغ���ا،  اإىل  اخ�����رج«. وب��االإ���س��اف��ة 
االأرجنتني  خارجية  وزراء  من  خ�سو�سا  االأمريكية  ال��دول 
واالإك�������وادور وغ��وات��ي��م��اال وب���اراغ���واي وك��و���س��ت��اري��ك��ا وبليز. 
ويتمتع كا�ستيو حاليا بح�سانة حتى نهاية واليته يف متوز-

يوليو 2026 لكنه قد يخ�سع للتحقيق. ويرد ا�سمه حاليا 
وبغ�سل  ف�ساد  �سبكة  يقود  اأن��ه  يف  وي�ستبه  حتقيقات  �ستة  يف 

اأموال ومبنح عقود عامة ل�سالح اأقارب و�سيا�سيني.
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العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/قمة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االبداع لتجارة مواد الطباعة ولوازم التجليد
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1089862 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/كليفر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتمثيل ال�سركات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4242814 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ور�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ناي�س روز للحدادة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2707652 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مدينة 

اللوؤلوؤ لتجارة م�ستح�سرات التجميل
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1331763 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حممد 

ر�سيد ملك للحلويات ال�سعبية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1188397 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

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

اال�سم التجاري:�سركة احل�سى الذهبي للمقاوالت العامة ذ.م.م
ال�سيد  11 احلادي ع�سر مبنى  ال�سفرة   - ال�سناعية  ال�سركة:املنطقة  عنوان 

بطي �سامل �سعيد م�سلم واخرين
CN 1131986 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

�سامل(  احمد  )�سليمان  والتدقيق  للمراجعة  ال�سادة/الدرة  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/11  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   -
العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار 

بالرقم:2250026665 - تاريخ التعديل:2022/11/21
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

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

اال�سم التجاري:برايت �سبارك لل�سيانة العامة وخدمات التنظيف ذ.م.م
القبي�سي/واخرون  فريح  هالل  املالك/�سعيد  وحدة   8 ال�سركة:مكتب  عنوان 

ط  59 ق   13 م  م�سفح   M
CN 1705404 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

2 - تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون - كم�سفي قانوين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/11  لل�سركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205047813 

- تاريخ التعديل:2022/11/21
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اإعــــــــــالن
زهرة  :موؤ�س�سة  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

قا�سيون الزراعية
CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:1123704 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة ال�سيد �سلطان عبداهلل �سعيد م�سعود الزعابي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سعيد ال�سغري �سعيد ال�سام�سي

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

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

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اإعــــــــــالن
قا�سيون  :موؤ�س�سة  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الزراعية  رخ�سة رقم:1119674 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سلطان عبداهلل �سعيد م�سعود الزعابي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم ومطبخ نار 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: مندي  رخ�سة رقم:2312926 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة غروب ابراهيم جا�سم و�سوا�س الزعابي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ك�سروان لالن�ساء والتعمري ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1657085 
تعديل مدير / اإ�سافة فالح مال �سالح على

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فالح مال �سالح على %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد جعفر احمد ال�سيبانى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فالح مال �سالح على
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ك�سروان لالن�ساء والتعمري ذ.م.م

KASRAWAN FOR BULDING CONSTRUCTION L.L.C
اإىل/ ك�سروان لالن�ساء والتعمري - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

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

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

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سالون توب لوك للرجال

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1421622 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سعيب ح�سن رحمت على %100

تعديل مدير / اإ�سافة �سعيب ح�سن رحمت على
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف را�سد عبداهلل خليل ابراهيم احلمادى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون توب لوك للرجال
TOP LOOK GENTS SALOON

اإىل/ �سالون توب لوك للرجال - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
TOP LOOK GENTS SALOON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بيه دي �سي جي خدمات تاأجري واإدارة العقارات 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 3956419 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / بيه دي �سي جي جي �سي �سي اإت�س ون ليمتد

Pdcg )Gcc( H1 Ltd من �سريك اإىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء / بيه دي �سي جي جي �سي �سي اإت�س ون ليمتد

Pdcg )Gcc( H1 Ltd من 49 % اإىل 100 %
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف كونكت �سريفي�سز ميدل اي�ست �س ذ م م

CONNECT SERVICES MIDDLE EAST L.L.C
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 300000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ بيه دي �سي جي خدمات تاأجري واإدارة العقارات ذ.م.م

PDCG REAL ESTATE LEASE AND MANAGEMENT SERVICES L.L.C
اإىل / بيه دي �سي جي خلدمات تاجري العقارات وادارتها - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 PDCG REAL ESTATE LEASE AND MANAGEMENT SERVICES - SOLE
PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سكند فيجن لال�ستثمار ذ م م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1007302 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اليا�س اندرى �ستيفان %100

تعديل مدير / اإ�سافة اليا�س اندرى �ستيفان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف االإمارات الوطنية القاب�سة - ذم م .

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبداهلل جمعه القبي�سى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سكند فيجن لال�ستثمار ذ م م
SECOND VISION INVESTMENTS L L C

اإىل/ �سكند فيجن لال�ستثمار - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SECOND VISION INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : زا اي ا�س كريا�سن - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م 

م رخ�سة رقم:CN 4609057 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ زا اي ا�س كريا�سن - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

THE E S CREATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / ويفن لال�ستثمار - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

WEVIN FOR INVESTMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اال�ستثمار يف امل�سروعات الرتفيهية و تاأ�سي�سها و ادارتها  6499006

تعديل ن�ساط / اإ�سافة اال�ستثمار يف امل�سروعات ال�سياحية و تاأ�سي�سها و ادارتها  6499005

تعديل ن�ساط / اإ�سافة اال�ستثمار يف م�سروعات الطاقة و تاأ�سي�سها و ادارتها  6499008

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : فري�ست تامي خلدمات تو�سيل - �سركة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�سخ�س الواحد ذ م م رخ�سة رقم:4512653 

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل اإ�سم جتاري من/ فري�ست تامي خلدمات تو�سيل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

FIRST TIME DELIVERY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / وبيك�س للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

WEPPEX GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاوالت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002

 تعديل ن�ساط / حذف خدمات تو�سيل الطلبات  8299010

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بيج داتا لال�ست�سارات

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:4380164 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة امنه حممد ح�سن جعفر  %51

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رادهاكري�سنان مالتور �سامبا�سيفام  %49
تعديل مدير / اإ�سافة رادهاكري�سنان مالتور �سامبا�سيفام

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد ح�سني حممد مطر البلو�سى
تعديل مدير / حذف احمد ح�سني حممد مطر البلو�سى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ بيج داتا لال�ست�سارات
BIG DATA CONSULTING

اإىل/ بيج داتا لال�ست�سارات ذ.م.م
 BIG DATA CONSULTING L.L.C.

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

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

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : مطعم ا�سواء العني

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1112153 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد موجنو حممد �ساه جهان %100

تعديل مدير / اإ�سافة حممد موجنو حممد �ساه جهان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سبيح �سامل الكعبى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم ا�سواء العني

ADHWAA AL AIN RESTAURANT

اإىل/ مطعم ا�سواء العني - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ADHWAA ALAIN RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اإعــــــــــالن
العمال  الورد  ركن  موؤ�س�سة   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

اال�سباغ رخ�سة رقم:CN 1141191 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة ركن الورد العمال اال�سباغ

ROSE CORNER PAINTING WORKS

اإىل/ ركن الورد العمال اال�سباغ - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ROSE CORNER   PAINTING WORKS  99 SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : اإمداد الدولية للتجارة العامة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:2748720 

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ اإمداد الدولية للتجارة العامة

EMDAD INTERNATIONAL GENERAL TRADING

اإىل/ اإمداد الدولية للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

EMDAD INTERNATIONAL GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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املال والأعمال

»راكز« حت�سد جائزة اأف�سل عالمة جتارية كجهة عمل على م�ستوى دول التعاون 
م��رك��زي. وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ق���ال رام���ي ج����اّلد، ال��رئ��ي�����س التنفيذي 
ملجموعة راكز: “نفخر بح�سولنا على جائزة اأف�سل عالمة جتارية 
مُتثله  ملا  اخلليجي  التعاون  دول جمل�س  م�ستوى  على  كجهة عمل 
هذه اجلائزة من اإجناز كبري لراكز يعك�س مدى تقديرنا للمواهب 
الفّذة التي منتلكها باالإ�سافة اإىل التزامنا بتوفري بيئة عمل حمفزة 
عمل  بيئة  خلق  يف  راك��ز  بالتزام  ج��اّلد  واأّك���د  ملوظفينا.«  واإيجابية 
جاذبة تقّدر املوظفني على اإ�سهاماتهم. وا�ستمرارها يف اإتاحة كافة 
الفر�س واالأدوات الالزمة لدعم وتطوير املوظفني املتفانني لتعزيز 

�سعورهم باالنتماء والتمكني.
املوارد  العاملي لتنمية  الكونغر�س  كما مت خالل حفل توزيع جوائز 
الب�سرية    امل����وارد  اإدارة  م��دي��ر  ���س��ل��ي��م��ان،  عائ�سة  ت��ك��رمي  ال��ب�����س��ري��ة 
وذلك  “املراأة القيادية يف ال�سرق االأو�سط”  وح�سولها على جائزة 

•• ر�أ�س �خليمة-�لفجر: 

اأف�سل  راأ�س اخليمة االقت�سادية )راك��ز( على جائزة  حازت مناطق 
التعاون  جمل�س  دول  م�ستوى  ع��ل��ى  ع��م��ل  كجهة  جت��اري��ة  ع��الم��ة 
اخلليجي خالل الن�سخة ال�30 من الكونغر�س العاملي لتنمية املوارد 
ب�سكل  الت�سويقية  االت�ساالت  ا�ستخدام  لتمّيزها يف  الب�سرية وذلك 
راك��ز يف  وبا�سرت  املوظفني.   للهيئة وتطوير  املواهب  فّعال جلذب 
العديد  يف تنفيذ  املف�سلة”  العمل  “جهة  باأن تكون  التزامها  اإطار 
موظف   400 ع��دده��م  ي��ت��ج��اوز  وال���ذي���ن  ملوظفيها  امل�����س��اري��ع  م��ن 
هذه  بع�س  ت�سمل  حيث  واالأق�����س��ام،  االإدارات  خمتلف  يف  يعملون 
واالأندية  الفرق  بناء  واأن�سطة  املوظفني  تكرمي  م��ب��ادرات  امل�ساريع 
ب�سرية  موارد  اإدارة  نظام  واإن�ساء  املوظفني  تطوير  وا�سرتاتيجيات 

تقديراً جلهودها اال�ستثنائية يف دعم التنوع وامل�ساواة بني اجلن�سني 
ال��ع��م��ل وت��ع��زي��ز التمكني وال��ت��غ��ي��ري االج��ت��م��اع��ي وال���ق���درة على  يف 
االأمثل  واال�ستخدام  واال�سرتاتيجية  ال�سيا�سات  وتطوير  التاأثري 

للفر�س واملوارد.
تكرميي  “ي�سعدين  ب��اجل��ائ��زة:  ف��وزه��ا  على  تعقيباً  عائ�سة  وق��ال��ت 
كواحدة من القيادات الن�سائية امل�ساركة يف الكونغر�س العاملي لتنمية 
واع��ت��زاز مبا حققته  اعتره م�سدر فخر  ما  وه��و  الب�سرية  امل���وارد 
مل�ساهماتنا  تقديراً  التكرمي  ه��ذا  وي��اأت��ي  ب��راك��ز.  عملي  م�سرية  يف 
ولت�سجيعنا على املثابرة يف العمل. كما ت�سرين امل�ساركة يف مثل هذه 
الفعاليات ال�سنوية والتي تتيح لنا فر�سة التوا�سل مع املخت�سني يف 
جمال املوارد الب�سرية لفتح باب النقا�س حول اأف�سل املمار�سات التي 

ميكن تطبيقها لتح�سني بيئة العمل نحو االأف�سل يف الهيئة.«

البعثة التجارية لغرف الدولة تفتح اآفاقًا ا�ستثمارية جديدة يف بوداب�ست

معر�ض اأبوظبي الدويل للقوارب ي�ست�سيف العديد من العالمات التجارية اجلديدة لأول مرة يف منطقة اخلليج العربي
••�أبوظبي-�لفجر: 

حتت رعاية �سمو ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان، رئي�س جمل�س 
اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء 
واالإن�سانية، رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�سي، ي�ستقطب معر�س 
والقوارب  ب��ال��ي��خ��وت  املتخ�س�س  ل��ل��ق��وارب،  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي 
والريا�سات البحرية ومعّدات �سيد االأ�سماك، م�ساركة حملية 
ودول��ي��ة وا���س��ع��ة م��ن ق��ب��ل ال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة املخت�سة يف هذا 
املجال، والتي ت�سارك يف املعر�س للمرة االأوىل. وتنطلق الدورة 
تنظمها  التي  للقوارب  ال���دويل  اأبوظبي  معر�س  م��ن  الرابعة 

جم��م��وع��ة اأدن��ي��ك يف ق��اع��ة امل��اري��ن��ا اجل��دي��دة ور���س��ي��ف اأدنيك 
ويعد معر�س  البحري من 24 ولغاية 27 نوفمر 2022.  
العاملية  لل�سركات  رئي�سية  وج��ه��ة  ل��ل��ق��وارب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي 
االأو���س��ط، حيث  ال�سرق  ال�سوق يف منطقة  بدخول  ترغب  التي 
العامل  اأنحاء  املثايل ل�سركات االأعمال من جميع  امللتقى  يوفر 
وت�سم  باأعمالهم.  والتعريف  منتجاتهم  ال�ستعرا�س  فر�سة 
20 دول��ة، كما  446 عالمة جتارية من  ن�سخة العام احل��ايل 
ت�سارك 42 �سركة للمرة االأوىل فيما تعود 36 �سركة للم�ساركة 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  امل��ن�����س��وري،  �سعيد  وق���ال  جم����دداً. 
اأدنيك  “نتطلع يف  اأدنيك:  التابعة ملجموعة  كابيتال للفعاليات 

بحما�س لدورة هذا العام من معر�س اأبوظبي الدويل للقوارب 
الذي �سيتيح لزواره فر�سة التعرف على اأحدث التقنيات، واأخر 
االبتكارات، واأف�سل القوارب واليخوت، اإ�سافًة اإىل معدات �سيد 
املائية وال�سناعات الرتفيهية«.  واأ�ساف  االأ�سماك والريا�سات 
وجهة  للقوارب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  “يعتر  املن�سوري: 
ما  اأف�سل  وع��ر���س  اأعمالها  الإج���راء  العاملية  لل�سركات  مميزة 
تقدمه عالماتها التجارية، حيث يوفر من�سة مثالية لل�سركات 
اآخ��ري��ن يف هذا  م��ع حم��رتف��ني  وال��ت��وا���س��ل  لتقدمي منتجاتها 
املجال، كما �سيحظى الزوار بفر�سة فريدة للتوا�سل والتفاعل 

مع اأف�سل العالمات التجارية العاملية خالل املعر�س«.

اأدنوك للحفر ت�ستحوذ على ثالث حفارات بحرية متطورة ذاتية الرفع

اليوم.. انطالق اأوتوميكانيكا دبي 2022
ت��دري��ب��ي��ة ومن����اذج ع��ن امل��ن��ت��ج��ات؛ ف�����س��اًل ع��ن فعالية 
حتدي االأدوات واملهارات وهي مناف�سة تختر معارف 
امل�ساركني ومهاراتهم يف جماالت خمتلفة مثل تبديل 

العجالت وتركيبها وغري ذلك.
وتوقع %48 من امل�ساركني حدوث تغريات كبرية يف 
االأع���وام اخلم�سة  خ��الل  البيع  بعد  ما  قطاع خدمات 
ب�سيطة،  ت��غ��ريات  ح��دوث   20% توقع  فيما  املقبلة، 
التكنولوجية  ب��ال��ت��ط��ورات  رئي�سي  ب�سكل  م��دف��وع��ًة 

والتغريات االقت�سادية وتغري �سلوك العمالء.
وت�سهد منطقة االبتكار يف معر�س اأوتوميكانيكا دبي 
القطاع،  يف  االب��ت��ك��ارات  اأح���دث  ع��ن  الك�سف   2022
التجارية  والعالمات  امل�سنعة  ال�سركات  تعر�س  حيث 
ذاتية  واملركبات  الرقمية  واحللول  التقنية  ابتكاراتها 
القيادة وحمطات �سحن املركبات الكهربائية واملكونات 

الكفيلة بدعم التحول امل�ستمر يف القطاع.
كما يوفر املعر�س من�سة ملتخ�س�سي القطاع للتوا�سل 
اأوتوميكانيكا  اأكادميية  يف  الفكر  وق��ادة  اخل��راء  مع 
ال����س���ت���ك�������س���اف اأح���������دث ال����ت����وج����ه����ات واالب�����ت�����ك�����ارات 
والديناميكيات املتغرية يف قطاع خدمات ما بعد البيع 

لل�سيارات.

•• دبي - و�م:

دبي،  اأوتوميكانيكا  معر�س  فعاليات  ال��ي��وم  تنطلق 
ال�سرق  منطقة  يف  االأك��ر  ال��دويل  التجاري  املعر�س 
االأو�����س����ط واأف���ري���ق���ي���ا ل��ق��ط��اع خ���دم���ات م���ا ب��ع��د بيع 
ن��وف��م��ر اجل����اري، يف   24 ال�����س��ي��ارات، وي�ستمر ح��ت��ي 

مركز دبي التجاري العاملي.
عار�سة  ج��ه��ة   1،145 م�����س��ارك��ة  امل��ع��ر���س  وي�����س��ه��د 
الدورة  %98 ع��ن  53 دول���ة، مبعدل من��و يبلغ  م��ن 
فيها  مب��ا  وط��ن��ي��اً،  ج��ن��اح��اً   20 وي�ست�سيف  امل��ا���س��ي��ة، 
اإندوني�سيا واملغرب اللتان ت�ساركان الأول مرة.  جناحا 
�سابقاً،  امل�سجلني  ال���زوار  ع��دد  �سعف  املعر�س  وحقق 
135 دول�����ة على  امل��ت��خ�����س�����س��ون م���ن  ح��ي��ث ت��ه��اف��ت 

الت�سجيل للزيارة.
مبادرة   ”2022 دب���ي  “اأوتوميكانيكا  وي��ت�����س��م��ن 
اأفريكونيك�سنز، وهي فعالية متخ�س�سة تتيح للجهات 
م�ستقبل  ع��ن  ملحة  على  احل�سول  القطاع  يف  امل��وؤث��رة 
���س��وق قطع غ��ي��ار ال�����س��ي��ارات االأف��ري��ق��ي خ��الل ال�20 
�سنة القادمة؛ وفعالية الور�س احلديثة، وهي برنامج 
ال���ور����س ي��ت�����س��م��ن جل�سات  خ��ا���س وم���وج���ه خل����راء 

منطقة  يف  االقت�سادية  والتنمية 
و���س��ط ���س��رق اأوروب������ا، م�����س��رياً اإىل 
حتتية  بنية  من  الدولة  توفره  ما 
حرة  ومناطق  متميزة،  لوج�ستية 
ت�ساعد  واال�����س����ت����رياد  ل��ل��ت�����س��دي��ر 
امل��ج��ري��ة ع��ل��ى ممار�سة  ال�����س��رك��ات 
التجارة مع كافة دول العامل عر 

االإمارات.

اأن�����س��ط��ة مم��اث��ل��ة واأن�����س��ط��ة مكملة 
م�ستقباًل  م��ع��ه��م  ال��ت��ع��اون  مي��ك��ن 
املتبادل. من  اال�ستثمار  مبا يدعم 
�سعود  �سعادة  ال��وف��د  �سكر  ناحيته 
حمد ال�سام�سي �سفري الدولة لدى 
املجر على ت�سهيل مهمة الوفد يف 
التزام  �سعادته  اأك���د  فيما  امل��ج��ر.. 
التجارة  ب��ت��ع��زي��ز  االإم������ارات  دول����ة 

•• بود�ب�ست-و�م:

حممد  اهلل  ع���ب���د  ����س���ع���ادة  اف���ت���ت���ح 
امل������زروع������ي رئ���ي�������س احت�������اد غ���رف 
االإم����������ارات رئ���ي�������س غ���رف���ة جت����ارة 
و�سناعة اأبوظبي، منتدى االأعمال 
بالعا�سمة  امل���ج���ري،  االإم�����ارات�����ي 

املجرية بوداب�ست.
�سعود  ���س��ع��ادة   .. االف��ت��ت��اح  ح�����س��ر 
حمد ال�سام�سي �سفري الدولة لدى 
جمهورية املجر، وحميد حممد بن 
���س��امل االأم���ني ال��ع��ام الحت���اد غرف 
االإمارات، وفريني�س مكلو�سي نائب 
وب�سار  املجر،  جت��ارة  غرفة  رئي�س 
يف  املجري  اجلانب  رئي�س  جن��اري 
جمل�س االأعمال االإماراتي املجري 
 50 اأك��رث من  ، وممثلي  امل�سرتك 

جهة و�سركة اإماراتية وجمرية.
وا���س��ت��ع��ر���س رئ��ي�����س احت����اد غرف 
التجارية  الغرف  جهود  االإم���ارات 
يف خلق بيئة جاذبة للم�ستثمرين، 
ا�ستثمارية  حوافز  ال�سركات  ومنح 
ل��ل��ق��ط��اع��ات وامل��ن��اط��ق التي  وف��ق��اً 
ت�ستثمر فيها، مبا ي�سهم يف حتقيق 
و�سعتها  ال��ت��ي  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه������داف 

وحزم حتفيزية، تفتح االآفاق نحو 
مكنت  واع����دة،  ا�ستثمارية  ف��ر���س 
االإم��ارات من ت�سدر قائمة الدول 
منطقة  يف  يف  لال�ستثمار  اجلاذبة 

ال�سرق االأو�سط.
“منتدى  اأع����م����ال  ه��ام�����س  وع���ل���ى 
االأع���م���ال االم���ارات���ي امل��ج��ري ”.. 
ث��ن��ائ��ي��ة جمعت  ل���ق���اءات  ع��ق��د  مت 
االأع���م���ال م��ن اجلانبني  اأ���س��ح��اب 
حيث  وامل��������ج��������ري،  االإم����������ارات����������ي 
منتجاتهم  ال��ط��رف��ان  ا���س��ت��ع��ر���س 
التي يقدمونها، والتي  واخلدمات 
القت اإقباال كبريا من امل�ستثمرين 
رغبتهم  اإب��داء  يف  �سواًء  املجريني، 
التو�سط  اأو  املنتجات،  تلك  ب�سراء 
اإدخالها اىل املجر. من جهتهم  يف 
اخلا�سة  ال�����س��رك��ات  ممثلو  اأع����رب 
املرافقة للبعثة عن �سكرهم الحتاد 
غ������رف االإم������������ارات ع���ل���ى اجل���ه���ود 
ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا ل�����س��م��ان جن���اح هذه 
الزيارة. .موؤكدين اأن املنتدى اأتاح 
امل�ساركة �سمن  لل�سركات الوطنية 
مثمرة  عمل  ل��ق��اءات  عقد  البعثة 
اأ�سحاب  م��ع  ال��زي��ارة  هام�س  على 
االأعمال وال�سركات املجرية لديهم 

ان��ف��ت��اح القطاع  ال��دول��ة .. م��وؤك��دا 
كافة  ع���ل���ى  االإم������ارات������ي  اخل����ا�����س 
املجريني  امل�ستثمرين  مقرتحات 

لزيادة ا�ستثماراتهم يف االإمارات.
من  امل�ستثمرين  امل���زروع���ي  ودع����ا 
وفر�س  اآف�������اق  ل��ب��ح��ث  ال���ب���ل���دي���ن 
م�سرتكة  م�سروعات  يف  اال�ستثمار 
الدولتني،  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ائ��دة  ت��ع��ود 
وتوفري  احلقيقي  النمو  لتحفيز 
اأهمية  على  و���س��دد  العمل،  فر�س 
ال�سركات  م��ع  اجل����ادة  ال�����س��راك��ات 
االإم�����ارات�����ي�����ة مل����ا ل���ه���ا م����ن خ���رة 
ونفادها  االإم���ارات���ي���ة،  ال�����س��وق  يف 
والعربية،  ال��ع��امل��ي��ة  االأ����س���واق  اإىل 
وم���ال���ه���ا م���ن م������ردود اإي���ج���اب���ي يف 
والتكنولوجيا.  امل���ع���رف���ة  ن���ق���ل 
ون��اق�����س امل��ن��ت��دى خ��ط��وات حتفيز 
املُ�������س���رتك���ة حتى  اال����س���ت���ث���م���ارات 
املُعر  امل���اأم���ول  ل��ل��م�����س��ت��وى  ت�����س��ل 
اإم���ك���ان���ات ال���دول���ت���ني، وحجم  ع���ن 
العالقات الثنائية، واال�ستفادة من 
ال�سراكات الناجحة بني اجلانبني، 
كما قدمت خالل املنتدى عرو�س 
اال�ستثمار  م��ن��اخ  ح���ول  تف�سيلية 
تنفيذية  واإج���راءات  ت�سريعات  من 

ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة تنظم جمموعة تركيز للتوعية 
بخدمة طلب زيادة كمية ملادة م�سّجلة يف الإعفاء اجلمركي

•• �أبوظبي -و�م:

املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سناعية  امل�سرعات  قطاع  عقد 
“جمموعة تركيز” من خالل جمل�س للمتعاملني تت�سمن قطاعات �سناعية 
ملادة م�سجلة لالإعفاء  زي��ادة كمية  للتوعية بخدمة طلب  الدولة،  متنوعة يف 
اجلمركي، كخدمة داعمة للخدمات ذات االأولوية التي تقدمها الوزارة.. وذلك 
والتكنولوجيا  لل�سناعة  الوطنية  اال�سرتاتيجية  م�ستهدفات  من  انطالقاً 
ال����وزارة،  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف تطوير منظومة خ��دم��ات  ب��اإ���س��راك  امل��ت��ق��دم��ة، 
ومتا�سياً مع “وعد حكومة دولة االإمارات” لتوفي�ر خدم�ات حكومي�ة رقمي�ة 
ا�س�تباقية ومرتابط�ة ومتكامل�ة تنا�س�ب اأ�س�لوب احلي�اة ف�ي امل�س�تقبل، و�سمن 

مبادئ االإن�سات ل�سوت املتعامل وال�سفافية.
وت�سمن اللقاء الذي �سارك فيه عدد من ممثلي م�سانع على م�ستوى الدولة، 
والت�سريعات  اجل��م��رك��ي،  االإع���ف���اء  خ��دم��ات  ب��اق��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ط��وي��ر  م�ستجدات 
املقدمة من  الطلبات  بع�س  اأ�سباب رف�س  واأب��رز  للخدمة،  املنظمة  القانونية 
امل�سنعني، وخمطط رحلة جتربة املتعامل مع اخلدمة، ب�سورة تركز على دعم 
االرتقاء بجودة اخلدمات ذات االأولوية املقدمة للمجتمع ال�سناعي يف الدولة، 
مبا يدعم االأهداف اال�سرتاتيجية للوزارة، مثل تهيئة بيئة االأعمال اجلاذبة 
للم�ستثمرين املحليني والدوليني يف القطاع ال�سناعي، ودعم منو ال�سناعات 

الوطنية وتعزيز تناف�سيتها.
ال�سناعي  القطاع  ل��دى  الوعي  موؤ�سرات  رف��ع  ت�ستهدف  اأنها  ال���وزارة  واأك��دت 
بامل�ستجدات اخلا�سة باخلدمات ذات االأولوية، ومت تنظيم جمموعة الرتكيز 
الطالع املجتمع ال�سناعي على م�ستجدات التطوير على باقة خدمات االإعفاء 
الدويل،  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزارة  م��ع  االإل��ك��رتوين  ال��رب��ط  بعد  اجلمركي، 
القانونية املنظمة للخدمة، وعر�س  الت�سريعات  وكذلك ت�سليط ال�سوء على 
موؤخراً  ال���وزراء  جمل�س  اعتماد  بعد  اجلديدة  والتحديثات  اخلدمة،  بطاقة 
والتي  الدولة  يف  اجلمركية  الر�سوم  من  ال�سناعة  مدخالت  اإعفاء  ل�سيا�سة 

�سيكون لها اآثار اإيجابية كبرية على القطاع ال�سناعي يف الدولة.
وتطرقت “جمموعة الرتكيز” اإىل اأهم امل�سروعات ال�سناعية املوؤهلة كاأولوية 
للح�سول على اإعفاء من الر�سوم اجلمركية، مثل امل�سروعات التي تنتج �سلعاً 
لال�ستهالك املحلي ولديها قدرة ت�سديرية عالية، وامل�سروعات التي ت�ستخدم 
اأو  الوطنية  االقت�سادية  االأهمية  ذات  امل�سروعات  وكذلك  حملية،  خام  م��واد 

املدرجة يف خطة التنمية للدولة، وجميعها م�سروعات �سناعية ذات اأولوية.

•• �أبوظبي-و�م:

للحفر”  “اأدنوك  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
ام�������������س ع�������ن ت�����وق�����ي�����ع ات����ف����اق����ي����ة 
ِمن�سات  ث���الث  ع��ل��ى  ل��ال���س��ت��ح��واذ 
حفر بحرية متطورة جديدة ذاتية 
اال�ستحواذ  تكلفة  وُت�سكل  ال��رف��ع. 
ُج���زءاً  امل���ذك���ورة  االت��ف��اق��ي��ة  �سمن 
م���ن ت��وج��ي��ه ال�����س��رك��ة مل����دة ثالث 
الراأ�سمالية  النفقات  ب�ساأن  �سنوات 
لتو�سعة  اال�سرتاتيجية  وخططها 

وتطوير اأعمالها.
اتفاقية  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع  وي����وؤك����د 
ث���الث حفارات  ع��ل��ى  ل��ال���س��ت��ح��واذ 

لتحقيق  ال�����س��رك��ة  ت��خ��ط��ط  ك��م��ا 
امل���زي���د م���ن ال��ن��م��و وال��ت��ط��ور على 
“اأدنوك  وتوا�سل  الق�سري.  امل��دى 
القوي  من��وه��ا  م�����س��رية  للحفر” 
م�ستدامة  اأرب���اح���اً  وحُت��ق��ق  وامل���رن 
ال�سركة  حققت  حيث  وتدريجية، 
خالل الت�سع اأ�سهراالأوىل من عام 
�سبتمر   30 يف  املنتهية   2022
7.12 مليار درهم  اإي��رادات بلغت 
اأمريكي(،  دوالر  م��ل��ي��ار   1.94(
اأ�سا�س  على   15% قدرها  بزيادة 
 2.08 اأرب����اح بلغ  ���س��ن��وي، و���س��ايف 
دوالر  مليون   568( دره��م  مليار 

اأمريكي( بزيادة قدرها24%.

اإج���م���ال���ي���ة بلغت  ب��ق��ي��م��ة  ج���دي���دة 
1.17 مليار درهم )320 مليون 
ال�سركة  ال���ت���زام  اأم���ري���ك���ي(  دوالر 
الطموحة  ا�سرتاتيجيتها  بتنفيذ 
بزيادة عدد قطع اأ�سطول حفاراتها 

وتو�سعة نطاق خدماتها.
اأعقاب  وتاأتي اخلطوة االأخ��رية يف 
االتفاقيات  عدٍد من  على  التوقيع 
لبيع و�سراء من�سات حفر جديدة 
على  لال�ستحواذ  اتفاقية  �سملت 
حفارتني مت التوقيع عليها يف 30 
مايو املا�سي، واتفاقية لال�ستحواذ 
يف  اإبرامها  مت  واح��دة  حفارة  على 
اإىل اتفاقية  10 يونيو، باالإ�سافة 

القيمة  وتعزيز  االإي����رادات  ل��زي��ادة 
مل�ساهميها خالل ال�سنوات القادمة، 
من  بو�سفها  مكانتها  ير�سخ  مم��ا 
ال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي متتلك 
بحرية  ح��ف��ارات  اأ���س��ط��ول  وت�سغل 
ذاتية الرفع يعتر واحداً من بني 

االأكر يف الَعامل«.
العمل  بدء  ي�سهم  اأن  املتوقع  ومن 
ب�سكٍل  اجل������دي������دة  ب�����احل�����ف�����ارات 
“اأدنوك  اأداء  رف���ع  يف  ت��دري��ج��ي، 
املايل  امل�����س��ت��وي��ني  ع��ل��ى  للحفر” 
على  بالنفع  يعود  مبا  والت�سغيلي 
دولة االإم��ارات وم�ساهمي ال�سركة 

وعمالئها يف جميع اأنحاء العامل.

ل��ال���س��ت��ح��واذ ع��ل��ى ح���ف���ارة اأخ���رى 
وقعتها ال�سركة يف 24 اأغ�سط�س.

وق���������ال ع����ب����دال����رح����م����ن ع����ب����داهلل 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال�����س��ي��ع��ري، 
بهذه   - للحفر”  “اأدنوك  ل�سركة 
املنا�سبة- : “ب�سفتها ممكناً رئي�سياً 
بزيادة  ’اأدنوك‘  ه���دف  لتحقيق 
’اأدنوك  توا�سل  االإنتاجية،  �سعتها 
ا�سرتاتيجيتها  ت��ن��ف��ي��ذ  للحفر‘ 
الطموحة للنمو والتطور. ومتثل 
عملية اال�ستحواذ االأخ��رية خطوة 
النجاحات  �سل�سلة  �سمن  مهمة 
واالإجنازات التي حققتها ال�سركة، 
امل�ستمرة  ج����ه����وده����ا  اإط��������ار  ويف 

اأبوظبي  ���س��وق  اإدراج���ه���ا يف  وم��ن��ذ 
لالأوراق املالية يف اأكتوبر 2021، 
جنحت “اأدنوك للحفر” يف ت�سريع 
الطموح  برناجمها  تنفيذ  وت���رية 
حيث  حفاراتها،  اأ�سطول  لتو�سعة 
التي متلكها  ارتفع عدد احلفارات 
من   2022 �سبتمر   30 بتاريخ 

95 اإىل 108 حفارات.
وب��ف�����س��ل اال����س���ت���ح���واذ ع��ل��ى هذه 
ال�سركة واحدة  �ست�سبح  احلفارات 
اأ�سطول  ت�سغل  التي  ال�سركات  من 
ح��ف��ارات بحرية ذات��ي��ة ال��رف��ع من 
ب��ني االأك����ر يف ال���َع���امل ب��ع��دد 30 

حفارة.

-اال�ستحواذ على حفارات بحرية متطورة بقيمة 
1.17 مليار درهم يدعم خطة اأدنوك لرفع ال�سعة 

االإنتاجية و�سمان ا�ستدامتها 
-اخلطوة اجلديدة تدعم خطط ال�سركة لت�سريع 

تنفيذ برناجمها الطموح لتو�سعة اأ�سطول حفاراتها 
واملزيد من عمليات اال�ستحواذ قيد الدرا�سة حاليًا 

-اال�ستحواذ يوؤكد مكانة اأدنوك للحفر بو�سفها 
متتلك وت�سغل اأ�سطول حفارات بحرية ذاتية الرفع 

يعترب من بني االأكرب يف الَعامل 

•• �أبوظبي-و�م:

وفداً  اأبوظبي  ملطارات  احل��رة  املنطقة  ا�ستقبلت 
دوليا من امل�ستثمرين يف مقرها الرئي�سي، وذلك 
فر�س  وتباحث  التجارية  الروابط  تعزيز  بهدف 
اأبوظبي  مكتب  دع��م  واأث��م��ر  املحتملة.  ال��ت��ع��اون 
املايل  اأب��وظ��ب��ي  اأ���س��ب��وع  هام�س  على  لال�ستثمار 
خالل الفرتة من 14-18 نوفمر، يف ا�ستقطاب 
واأملانيا  12 �سركة مقرها كل من فرن�سا  ممثلي 
العا�سمة  اإىل  اجل��ن��وب��ي��ة  وك���وري���ا  واإ����س���رائ���ي���ل 
املنطقة  زار  ال���ذي  للوفد  لالن�سمام   ، اأب��وظ��ب��ي 
مطارين  من  وبقربها  اأبوظبي.  مل��ط��ارات  احل��رة 
توفر  والعني،  اأبوظبي  يقعان يف كل من  دوليني 
ممار�سة  فر�س  اأبوظبي  ملطارات  احل��رة  املنطقة 

االأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة م���ع ال��و���س��ول ال��ك��ام��ل اإىل 
جانبي العمليات اجلوية واالأر�سية يف املطار، مبا 

يوفر فر�س لنمو ال�سركات مع امل�ساهمة يف منو 
قطاع الطريان وتنّوع اقت�ساد اإمارة اأبوظبي.

Date 22/ 11/ 2022  Issue No : 13704
Application for a Notice in the case by publication

Issuance Date: 19/11/2022
A Notice issued by publication to the Defendant

Payment Notice in Case No. SHCEXCIPOR2022/0007403-commercial (partial)
To the Convicted : Amber Rabbani Muhammad Asim
Whereas the attached judgment has been issued against you in favor of the plaintiff
The Plaintiff: Al Maas Plastic Appliance Trading LLC
In the Above mentioned case
And since the aforementioned convicted has submitted an application to execute the 
aforementioned judgement, and has paid the specified fee therefore, and since the 
required judgement to be implemented as follows: 
Total including fees and charges: 65858.0 AED
Therefore, you are obligated to execute what was stated in the above-mentioned 
executive document within [15] days of the date of your announcement of this notice. 
In the event that you fail to do so, the court will take legally prescribed enforcement 
measures against you.
The judge / Ahmed Talaat Abdel Sadiq Mohamed
Sharjah Federal Court
Civil execution court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608Date 22/ 11/ 2022  Issue No : 13704
Public Notice to The Defendant

Before The Case Management Department, 
Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First Instance

in Case No. AJCFICILABMIN2022/0003204, Labor (Partial)
To the defendant : Kadiatu Oti Sella
Place of residence : Unknown
You are assigned to attend the hearing of 22/11/2022 before the Case 
Management department, Ajman Federal Court, Federal Civil Court of 
First Instance - Office No. (Case Manager Office No. 5) in person or by 
an authorized proxy and submit a plea to the case attaching with it all 
documents within a period not exceeding ten days from the date of Notice, 
in order to consider the case which number is mentioned above - in your 
capacity as Defendant
Judicial Services Office
Maryam Juma Al-Kaabi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608

املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي تبحث مع وفد دويل الفر�ض ال�ستثمارية
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العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اإعــــــــــالن
الغيار  لقطع  الوايف  ميثاق  حمل   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: امل�ستعملة ال�سيارات رخ�سة رقم:4546946 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد ابواحل�سني حممد ابوالكا�سيم %100

تعديل مدير / اإ�سافة حممد ابواحل�سني حممد ابوالكا�سيم
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف رويه �سامل فرحان مبارك الكويتى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ حمل ميثاق الوايف لقطع الغيار امل�ستعملة ال�سيارات
MITHAQ AL WAFI USED SPARE PARTS

اإىل/ ميثاق الوايف لقطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
MITHAQ AL WAFI USED SPARE PARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بروتني فور يو ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:2501454 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / احمد عمران احمد من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / احمد عمران احمد من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل را�سد خلفان حممد النعيمى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بروتني فور يو ذ.م.م
PROTEIN FOR YOU L.L.C

اإىل/ بروتني فور يو - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
PROTEIN FOR YOU - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اإعــــــــــالن
ال�سادة :احل�سن خلدمات   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: االفراح  رخ�سة رقم:1814858 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة جواهر عمر علي عمر اجلابري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف علي منيف اجلابري

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

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

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافترييا بالباد
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2807229 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعلن بيع  عقار بالن�ضر  - للمنفذ �ضده

يف الدعوى رقم 2021/250 / 29 بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى احلجز على قطعتي االأر�س مو�سوع الطلب وذلك لنزع ملكية العقار املرهون رقم 208 )233-137( 
الر�ساء  مبنطقة  الواقع   )292-373(  543 رقم  املرهون  العقار  ملكية  ونزع  دبي،  باإمارة  الق�سي�س  مبنطقة  الواقع 
االأوىل باإمارة دبي : متهيداً لبيعهما باملزاد العلني وفقا لالإجراءات املعمول بها لدى دائرة االأرا�سي واالأمالك وذلك للوفاء 
بالدين املرت�سد للبنك طالب االمر بذمة املطلوب �سدها االأوىل مبلغ 101،602،629 درهم مع حتميل املطلوب �سدهم 

بالر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.
طالب التنفيذ بنك ابوظبي التجاري

عنوانه االإمارات-اإمارة دبي-الرقة - �سارع عمر بن اخلطاب - بناية بنك ابو ظبي التجاري -بنك ابو ظبي التجاري
وميثله علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن

املطلوب اإعالنه اي جي بي ال للتجارة العامة ذ.م.م
 0503210071  - ال�سمك  �سوق  مطعم  من  -بالقرب  ال��وح��دة  �سارع   - ال�سارقة-بو�سغارة  االإم���ارات-اإم���ارة  عنوانه: 

IGPL123@gmail.com -042955310
مو�سوع االإعالن:املنفذ �سدهم: ال�سور لال�ستثمارات ذ.م.م و اي جي بي ال للتجارة العامة ذ.م.م و جراند هيلز للتطوير 
العقاري ذ.م.م  اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
ار�س وما عليها من بناء- املنطقة: الق�سي�س الثانية- رقم البلدية: 137-233- امل�ساحة: 3641.80 مرت مربع- رقم 

االر�س: 208- التقييم: 125.000.000 درهم ويباع العلى عطاء
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/7464

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/11/28 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
�سده مركز اي ام �سي الطبي �س.ذ.م.م )فرع( + �سلمان عبداهلل حمد عبداهلل �سعد ال �سنان 

و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                            الو�سف  

 28,675                                                       معدات طبيه   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  12042/2022/253 تنفيذ �ضيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتعة عدد 2 رقم )100050-100054( وال�سادر عن بنك دبي 
اال�سالمي بقيمة )20.853.6( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة .

طالب التنفيذ : م�ستودع ال�سارقة لالأدوية ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة - �سارع املجاز - مبنى الرج االول - �سقة 1202 - 

الق�سباء
املطلوب اإعالنه : 1- اميمه احمد يون�س حممد - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)20853.6( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

مذكرة اعلن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    
                  يف  اال�ضتئناف رقم:700/2022/361 ا�ضتئناف اأمر اأداء 

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
مو�سوع اال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:172/2021/60 امر اداء والر�سوم 
ب��دء دعوى  وامل����ررات عند  باال�سباب  كاملة  ���س��رح  م��ذك��رة  ارف���اق  و�سيتم  واالت��ع��اب  وامل�����س��اري��ف 

اال�ستئناف. 
امل�ستاأنف:ب�سار فكتور عارف الن�سيوات

عنوانه:االمارات - امارة دبي - مدينة دبي - اأبوهيل - ديره
املطلوب اإعالنه :  1- حممد علي خان مراد خان  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع االإعالن :  نبلغكم بقيد امل�ستاأنف بقيد الق�سية املذكورة اعاله ال�ستئناف احلكم ال�سادر 
يف امر االداء املقيد من قبلكم. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2022/12/14  ال�ساعة 
10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ضتئناف    
70533

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
مذكرة اإعلن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي عمايل    SHCFICILABMIN2022 /0006574 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �سركة يو�سف ابراهيم للمقاوالت ذ.م.م
العنوان:9615374 

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/10/20 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح / خالق مياه حمب اهلل بالتايل:حكمت املحكمة 
درهما(  الف  وع�سرون  )اربع  مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام 
وامل�سروفات  الر�سوم  باقي  من  املدعي  واعفاء  املنا�سبة  وامل�سروفات  والر�سوم 
ورف�س الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات. حكما غري قابال لال�ستئناف 

خالل املدة القانونية .
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
تنازل/وبيع- اعلن بالن�ضر

اجلن�سية   - �سارىل  ليو  لوي�س  فالدار  هيلدا  ال�سيد:كالرا  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  الهند 
امل�سماه  الرخ�سة  باك�ستان يف  اجلن�سية   - يو�سف خان  ال�سيد:�ساه جهان خان حممد 
 772504 رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  للرجال(  االنارة  )�سالون 

ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة - تعديالت اخرى.
ل�سنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم   2013
الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 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�ضديقات  

70555

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اإعلن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0007345 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممود عمر عبدالواحد حممد م�سطفى - جمهول حمل االإقامة 
نعلمكم ان املدعي ح�سني بن احمد - اجلن�سية الهند قد اقام الدعوى املذكورة اعاله ويطالب فيها باالتي 
الزام املدعي عليه مببلغ )20.000( درهم مع التعوي�س -2 الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�سروفات 
3- اعالن املدعي عليه مبوعد اجلل�سة والئحة االدعاء 4- �سمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة 

املدنية. االجراءات  قانون  من   )5( الفقرة   229
لذلك انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/11/24 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االحتادية 
املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/10  

مكتب اخلدمات الق�ضائية      
حميد عبداهلل ال�ضعيدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعلن بالن�ضر        

 815/2022/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- الرق كوربوري�سن �س.م.ح  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م 

وميثله : احمد جمعة ح�سن حممد الرئي�سي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية ايجار االر�س القطعة رقم 598-1324 والكائنة 
مبجمع دبي لال�ستثمار والزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )2.702.393.06( درهم مليونان 
و�سبعمائة واثنان الفا وثالثمائة ثالثة وت�سعون درهما و�ستة فل�سا- وما ي�ستجد من اجرة االر�س ور�سوم 
اخلدمات وال�سرف ال�سحي و�سريبة القيمة امل�سافة مع الفائدة القانونية بواقع 5% منذ تاريخ اال�ستحقاق 

وحتى ال�سداد والزامها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/11/29 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 70197

MOJAU_2022- 0099735 رقم املعاملة
 اإخطار عديل

املخط�ر : ن�سيب اهلل عبدالوهاب - باك�ستاين اجلن�سية ، واأحمل بطاقة هوية رقم )784196758646465 
- العنوان : ال�سارقة - �سناعية 3 - هاتف : )0555389900(
املخطر اإليه جابر احمد احمد غريب البلو�سي - اماراتي اجلن�سية

العنوان : ال�سارقة - هاتف رقم : )0505998177()0553060023(
مو�سوع االإخطار : ا�ستدعاء املخطر اليه اإىل الدائرة االقت�سادية

الوقائع :- حيث اأن املخطر واملخطر اإليه �سريك يف الرخ�سة امل�سماه جبل خير لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة 
وقطع غيارها ذ.م.م ( املرخ�سة برقم )570973( �سادرة من اإمارة ال�سارقة ،

- وحيث اأن املخطر يطلب من املخطر اإليه احل�سور اإىل الدائرة االقت�سادية للتوقيع على االأوراق الالزمة 
خلروجه من الرخ�سة وت�سفيه احل�سابات

- و عليه يعلن املخطر املخطر اإليه ب�سرورة احل�سور اإىل الدائرة االقت�سادية و ذلك بعد 5 اأيام من تاريخ 
ا�ستالم االخطار واال �سوف ي�سطر اأ�سفا باإتخاذ االجراءات القانونية بحقه

- و عليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�سميا،
الكاتب العدل

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�ضوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

70533

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
MOJAU_2022- 0095166 رقم املعاملة

 اإخطار عديل
املخطر: ال�سيد دونا ديبا ايرني�ست ناجتال - �سريالنكي اجلن�سية و ميثله حممد ر�سوان احمد اخلياط - �سوري 

mojau-2022-0094680 اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم )784196975909753( مبوجب وكالة رقم
العنوان : ال�سارقة - املجاز 3 – برج الب�سام  - هاتف رقم : )00971506351440(

املخطر اإليه : عبد احلميد حممد عبد اهلل احلمادي - اماراتي اجلن�سية ،
العنوان : ال�سارقة - الرحمانية  - هاتف رقم : ) 050-6340722(

مو�سوع االإخطار : ا�ستدعاء املخطر اليه اىل الدائرة االقت�سادية ،
اإليه هو وكيل خدمات املخطر يف رخ�سة ) موؤ�س�سة نورهان للمالب�س و االحذية (  اأن املخطر  الوقائع : - حيث 

رخ�سة رقم )122808(
- وحيث اأن املخطر اليه مل يقم باحل�سور اىل الدائرة االقت�سادية للتوقيع على املعامالت الالزمة للرخ�سة ،

اخلا�سة  املعامالت  على  للتوقيع  االقت�سادية  الدائرة  اىل  احل�سور  ب�سرورة  اإليه  املخطر  املخطر  يعلن  وعليه   -
بالرخ�سة يف مدة ال ترتاوح عن 5 ايام من تاريخ ا�ستالم االخطار

- وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل اإخطار كم بهذا ر�سميا ،
الكاتب العدل

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�ضوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

70533

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
MOJAU_2022- 0102536 رقم املعاملة

تنازل/وبيع- اعلن 
حيث اأن ال�سيد مبارك �سيف حممد خلفان ال�سويدي - اماراتي اجلن�سية - ميلك الرخ�سة التجارية 
بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم )  تاأ�س�ست  والتي  البناء( رخ�سة جتارية  ال�سديرة ملقاوالت  )موؤ�س�سة 
يرغب  اجلن�سية-   - اماراتي   - ال�سويدي  خلفان  حممد  �سيف  مبارك  ال�سيد  ان  حيث   )117333
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية موؤ�س�سة ال�سديرة ملقاوالت البناء  البالغة 
)100%( اإىل ال�سيد: عميد خان حمى الدين خان – هندي اجلن�سية - تغيري ال�سكل القانوين من 
ال�سديرة ملقاوالت  اإىل موؤ�س�سة  التجاري  ، تغيري اال�سم  الواحد  ال�سخ�س  موؤ�س�سة فردية ايل �سركة 
القانون  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  بن�س  . وعمال  الواحد  ال�سخ�س  �سركة  م   ، م   ، ذ  البناء 
االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه 
�سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
MOJAU_2022- 0102579 رقم املعاملة

تنازل/وبيع- اعلن 
اأن ال�سيد حممد نظام الدين حممد نور احلق - بنغالدي�س اجلن�سية - ميلك الرخ�سة  حيث 
بال�سارقه  تاأ�س�ست  امل�ستعملة  رخ�سة جتارية والتي  �سيارات  التجارية كراب لتجارة قطع غيار 
مبوجب رخ�سة رقم 24391 حيث ان ال�سيد حممد نظام الدين حممد نور احلق - بنغالدي�س 
- اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية كراب لتجارة قطع 
اإىل ال�سيد : حممد �سوكت عثمان حممد حميد   ) %100 غيار �سيارات امل�ستعملة البالغة ) 

احلق - بنغالدي�س اجلن�سية - تنازل �ساحب الرخ�سة الخر
 . وعمال بن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�سبل القانونية حيال ذلك.
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
انذار عدىل بالن�ضـر 

رقم املحرر )2022/151682 (
املخطر : بوتن�سال للعقارات

املخطر اإليه : �سالون �سولينج بي لل�سيدات .
 2023/4/10 بتاريخ  ينتهي  الذى  العقد  على  املتاخرات  �سداد  ب�سرورة  نخطركم 
�سي�سطر  واالإ  االخ��ط��ار  ه��ذا  اإ�ستالمه  تاريخ  من  يوما  ثالثني  اق�ساه  موعد  خ��الل 
باإخالء  التي حتفظ له حقه واملطالبة  القانونية  اتخاذ كافة االج��راءات  املخطر اىل 
بالقيمة  وال��زام��ه��ا  امل�ستحقات  بكافة  للمطالبة  املو�سوعية  ال��دع��وى  ورف���ع  ال��ع��ق��ار 
االيجارية حتى تاريخ ا�ستالم العقار خاىل  من جميع ال�سواغل و�سداد فاتورة الكهرباء 

واملياة وت�سمينكم الر�سوم وامل�ساريف.  .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
انذار عدىل بالن�ضـر 

رقم املحرر )2022/151683(
املخطر : بوتن�سال للعقارات

املخطر اإليه : �سن اوربيت للعناية ال�سخ�سية
نخطركم ب�سرورة �سداد املتاخرات على العقد الذي ينتهي بتاريخ 2022/7/9 خالل 
موعد ... اق�ساه ثالثني يوما من تاريخ اإ�ستالمه هذا االخطار واال �سي�سطر املخطر 
العقار  باإخالء  واملطالبة  حقه  له  حتفظ  التي  القانونية  االج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل 
االيجارية  بالقيمة  والزامها  امل�ستحقات  بكافة  للمطالبة  املو�سوعية  الدعوى  ورف��ع 
واملياة  الكهرباء  فاتورة  و�سداد  ال�سواغل  جميع  من  خاىل  العقار  ا�ستالم  تاريخ  حتى 

وت�سمينكم الر�سوم وامل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

با�سم  اأ�سماك  �سركة  ا�سهم  �سهادات  ف��ق��دان 
ال���ري���ك���ي برقم ����س���امل ح��ن��ي�����س   م��ب��خ��وت��ة 
 1800 بعدد   ASMAK1722583
اىل  ت�سليمها  عليها  ي��ع��رث  م��ن  ع��ل��ى  �سهما 
ال�����س��رك��ة امل���ذك���ورة اأع����اله او االإت�����س��ال على 

الرقم 0566022215

   فقدان �ضهادة ا�ضهم

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اإعلن مدعى عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0008116 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : كيبل ماجيك للهند�سة الكهربائية  
جمهول حمل االإقامة 

من  ب�سورة  عليها  املدعي  واإعالن  الدعوى  ت�سجيل  املحكمة  عدالة  من  املدعي  يطالب  لذلك 
الئحتها واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اإجمايل )23952( درهم والزامها بالر�سوم 
وامل�ساريف.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/11/24 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
 )9 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  ال�سارقة 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/11/15 م.   

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اإعلن مدعى عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0003204 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : كادياتو اوتى �سيال  
جمهول حمل االإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/22 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )5 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/2 م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
2019/367 تنفيذ مدين 

اإعلن عن بيع عقارات باملزاد العلني
عن طريق �ضركة االمارات للمزادات

عن طريق الن�ضر بجريدتني ر�ضميتني

االمارات - راأ�ض اخليمة  - الق�ضيدات

يف الق�ضية التنفيذية رقم 2019/367 
العائد  التنفيذ عن بيع عقار عبارة عن ار�س �سناعية  راأ���س اخليمة االبتدائية - دائ��رة  تعلن حممكة 
مربع  ق���دم   38972 وم�ساحتها  امل��ه��ريي  امل�سبح  ع��ب��داهلل  ع��ل��ي  ع��ب��داهلل  امل��رح��وم  اىل/ورث�����ة  ملكيتها 
مكاين  ورق���م   213050074 الت�ساعي  القيمة  ورق���م   2002/11532 ملكية  اث��ب��ات  وثيقة  حتمل  وال���ذي 
 2019/367 رق��م  الق�سية  يف  التنفيذ  قا�سي  ق��رار  على  -بناء   2003/590 خمطط  ورق��م   9731148706
ال�ساد�سة  ال�ساعة  وذل��ك يف مت��ام  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  �سركة  ع��ن طريق  ب���ت���اري���خ:2022/11/30  تنفيذ 
م�ساءا علما بان قيمة التاأمني 20% تدفع نقدا.  فعلى من يرغب باال�سرتاك او االطالع الدخول على 
يرغب  ومن   ،  www.emiratesauction.ae للمزادات  االإم��ارات  ل�سركة  االإلكرتوين  املوقع 

باالإعرتا�س عليه مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.
ماأمور التنفيذ - �ضعيد ال�ضحي

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
2022/5 انابة ق�سائية 

اإعلن عن بيع عقارات باملزاد العلني
عن طريق �ضركة االمارات للمزادات

عن طريق الن�ضر بجريدتني ر�ضميتني

االمارات - راأ�ض اخليمة  - الدقداقة

يف الق�ضية التنفيذية رقم 2022/5 انابة ق�ضائية 
الرحمن  ال�سيد/عبد  ملك  عقار  بيع  ع��ن  التنفيذ  دائ���رة   - االبتدائية  اخليمة  راأ����س  حممكة  تعلن 
 506075002 ق�سيمة  برقم   1981/1708 ملكية  انتقال  وثيقة  يحمل  وال��ذي  البنعلى  ال�سباح  عبداهلل 
وخمطط رقم 2005/909 عبارة عن قطعة ار�س م�ساحتها 260.675 قدم مربع -بناء على قرار قا�سي 
االمارات  �سركة  طريق  ع��ن  ب���ت���اري���خ:2022/11/30  ق�سائية  ان��اب��ة   2022/5 رق��م  الق�سية  يف  التنفيذ 
للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساءا علما بان قيمة التاأمني 20% تدفع نقدا.  فعلى من 
www. االإم��ارات للمزادات  االإلكرتوين ل�سركة  املوقع  او االط��الع الدخول على  يرغب باال�سرتاك 

الدوام  اأثناء  التنفيذ  دائرة  مراجعة  عليه  باالإعرتا�س  يرغب  ومن   ،  emiratesauction.ae
الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.

ماأمور التنفيذ - �ضعيد ال�ضحي

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70392
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املال والأعمال

بقيمة مبيعات 1.1 مليار درهم ..الدار العقارية ُتعلن بيع جميع وحدات م�سروع يا�ض بارك غايت

•• �رشم �ل�سيخ-�لفجر:

الوعي  بتعزيز  التزامها  اإط��ار  يف   
املناخي  ال���ت���غ���ري  ظ����اه����رة  ح�����ول 
اإ����س���راك ال�����س��ب��اب وتبني  واأه��م��ي��ة 
اإىل  ال���رام���ي���ة  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ات 
احل���د م��ن ت��داع��ي��ات ت��غ��ري املناخ، 
ال���ع���امل���ي���ة  “املنظمة  اأب�������رم�������ت 
اتفاقية  االأخ�سر”  ل��الق��ت�����س��اد 
بي  اإ�����س  “اإت�س  ب��ن��ك  م���ع  ت���ع���اون 
اإ�سراك  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  �سي” 
ال�سباب، وغريهم من املعنيني، يف 
املناخي،  العمل  جم��االت  خمتلف 
موؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  خ����الل  وذل�����ك 
الدول االأطراف يف اتفاقية االأمم 
املتحدة االإطارية ب�ساأن تغري املناخ 

التغرّي  املوجهة لل�سباب يف جمال 
املناخي، وت�سهيل اإ�سراك املعنيني، 
احلكومية  اجل��ه��ات  ذل���ك  يف  مب��ا 
واملوؤ�س�سات  االقت�سادية  والدوائر 
تغطي  كما  وال�سباب.  التعليمية 
الدعم  ت���وف���ري  ال�������س���راك���ة  ب���ن���ود 
العام  ال����وع����ي  ل���رف���ع  امل�������س���رتك 
واملعلومات  امل����ع����ارف  وم�����س��ارك��ة 
املتعلقة بق�سية املناخ، مبا يف ذلك 
وم�ستقبل  املالية  املوؤ�س�سات  دور 
الطبيعة  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي��ة  احل���ل���ول 
واالنتقال اإىل االقت�ساد منخف�س 
اأي�سا  ت���غ���ط���ي  ك���م���ا  ال����ك����رب����ون. 
الرتويج ملخرجات تقرير التعاون 
واململكة  االإم�����������ارات  دول������ة  ب����ني 

املتحدة يف جمال الهيدروجني.

يف  ن��ظ��م��ت  ال���ت���ي   )COP27(
م�سر  جمهورية  يف  ال�سيخ  ���س��رم 

العربية ال�سقيقة.
�����ع االت��ف��اق��ي��ة ك����ٌل م���ن معايل  وقَّ
رئي�س  ال���ط���اي���ر،  حم��م��د  ���س��ع��ي��د 
لالقت�ساد  ال���ع���امل���ي���ة  “املنظمة 
وتود ويلكوك�س، نائب  االأخ�سر”، 
والرئي�س  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
بي  اإ����س  “اإت�س  لبنك  التنفيذي 

�سي-م�سر ».
����س���ع���ي���د حممد  م�����ع�����ايل  وق���������ال 
العاملية  املنظمة  الطاير:”تدعم 
اجلهود  االأخ���������س����ر  ل���الق���ت�������س���اد 
العاملية للت�سدي لتغري املناخ من 
خ��الل االإع���الن ع��ن حلول فاعلة 
منخف�سة  ال���ق���ط���اع���ات  ل��ت��م��ك��ني 

العمل  وتعزز  امل�سلحة  واأ�سحاب 
امل�������س���رتك ب��ي��ن��ه��م ل��ل��و���س��ول اإىل 
اإج������������راءات ح���ا����س���م���ة ل���ل���ح���د من 
االن���ب���ع���اث���ات وم���واج���ه���ة االأزم�����ة 
امل��ن��اخ��ي��ة. ك��م��ا ع��م��ل��ن��ا ع��ل��ى دعم 
اإىل  املبادرات الرامية  العديد من 
رف��ع ال��وع��ي ح��ول ظ��اه��رة التغري 
امل��ن��اخ��ي وامل�����س��اع��دة ع��ل��ى تطوير 
ال����ت����ي حتقق  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ات 
االقت�سادي  ال��ن��م��و  ب��ني  ال���ت���وازن 
�سراكتنا  وت��اأت��ي  البيئة.  وحماية 
“اإت�س  ب��ن��ك  م��ع  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
م��ع هذه  مت��ا���س��ي��اً  ب��ي �سي”  اإ�����س 

االلتزامات.«
“تلتزم  الطاير:  معايل  واأ���س��اف 
لالقت�ساد  ال���ع���امل���ي���ة  “املنظمة 

م�ساريع  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال���ك���رب���ون، 
العاملية.  التطلعات  ت��دع��م  رائ���دة 
وال ب���دَّ م��ن ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون بني 
اخلا�س  وال���ق���ط���اع  احل���ك���وم���ات 
وامل�����ن�����ظ�����م�����ات غ�������ري ال����رب����ح����ي����ة 
واملوؤ�س�سات الفكرية، نظراً لدورها 
اجلوهري يف دعم االنتقال العاملي 
اإىل االقت�ساد االأخ�سر املبني على 
مبادئ م�ساركة املعارف واخلرات 
وق�س�س  امل���م���ار����س���ات  واأف���������س����ل 
ال�سنوات  م����دى  وع��ل��ى  ال���ن���ج���اح. 
العاملية  “املنظمة  املا�سية، نظمت 
العديد  االأخ�سر”  ل��الق��ت�����س��اد 
التي  وامل���وؤمت���رات  الفعاليات  م��ن 
توفري  اإىل  خ���الل���ه���ا  م����ن  ���س��ع��ت 
املعنيني  ك����اف����ة  جت���م���ع  م���ن�������س���ٍة 

منظمًة  ب��و���س��ف��ه��ا  االأخ�سر”، 
ال���ت���ح���ول اإىل  ل����دع����م  ت���اأ����س�������س���ت 
امل�ستوى  على  االأخ�سر  االقت�ساد 
جيل  ت��اأه��ي��ل  مب�سوؤولية  ال��ع��امل��ي، 
ال�������س���ب���اب وت����زوي����ده����م مب���ه���ارات 
�ستمكنهم  ال��ت��ي  االأع���م���ال  ري�����ادة 
وطموحاتهم  اآمالهم  حتقيق  من 
التنمية اخل�سراء، حيث  اإط��ار  يف 
وال�سركات  االأع���م���ال  رواد  ي����وؤدي 
التوازن  حتقيق  يف  جوهرياً  دوراً 
ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي وحماية  ب��ني 

البيئة.«
مبوجب ال�سراكة اجلديدة، تتعاون 
لالقت�ساد  ال���ع���امل���ي���ة  “املنظمة 
االأخ�سر” مع بنك “اإت�س اإ�س بي 
�سي” يف دعم برامج بناء القدرات 

»املنظمة العاملية لالقت�ساد الأخ�سر» تتعاون مع بنك »اإت�ض اإ�ض بي �سي« ملواجهة ظاهرة التغري املناخي

الدار  اأطلقت  العمالء،  من  واملت�سارع  امل�ستمر  للطلب  وتلبيًة 
يف الوقت نف�سه جمّمع “يا�س بارك فيوز” اإىل جوار امل�سروع، 
“يا�س  من  مقربة  على  م�ستقلة  فيال   341 �سي�سم  وال��ذي 
املجّمع االأخري يف  “يا�س بارك فيوز”  بارك غايت«. و�سيكون 
اجلانب ال�سمايل من جزيرة يا�س الذي يقّدم منازل خم�س�سة 
للعائالت يف وجهة �سكنية فريدة �سُتتاح للم�سرتين من كافة 

اجلن�سيات ابتداًء من 23 نوفمر اجلاري.
فلل خم�س�سة  جمموعة  فيوز”  بارك  “يا�س  وي�سم م�سروع 
الفلل  على  املتنامي  للطلب  تلبيًة  امل�سروع  وياأتي   ، للعائالت 
امل�ستقلة داخل جممعات �سكنية مزّودة بكافة املرافق الع�سرية 
اجلديد  امل�سّور  املجمع  داخ��ل  املنازل  ومتتاز  يا�س.  جزيرة  يف 

مب�ساحات خارجية اأو�سع حتافظ على اخل�سو�سية.
التجارية  لل�سوؤون  التنفيذي  الرئي�س  العمرية،  را�سد  وق��ال 
م�سروع  على  ال��ق��وّي  االإق��ب��ال  “ي�سّكل  للتطوير:  ال���دار  ل��دى 
وامل�ستثمرين  املقيمني  امل�سرتين  م��ن  غايت”  ب���ارك  “يا�س 
تنامي  ا���س��ت��م��رار  على  ملمو�سة  ���س��ه��ادًة  وال��دول��ي��ني  املحليني 
جاذبية املجتمعات ال�سكنية يف جزيرة يا�س للعي�س واال�ستثمار. 
ويوفر م�سروعنا اجلديد “يا�س بارك فيوز” للعمالء فر�سة 
اأخرية المتالك منزل عائلي يف اأحد اأبرز الوجهات اجلاذبة يف 
احتياجات  امل�سروع  جوانب  من  جانب  كل  ويراعي  العا�سمة. 
طلباً  نتوّقع  لذلك  تطلعاتهم،  اإىل  ويرقى  املتغرية  عمالئنا 

قوياً على هذا املجمع اال�ستثنائي«.

•• �أبوظبي -و�م:

يف  ال��وح��دات  جميع  بيع  عن  “الدار”  العقارية  ال��دار  اأعلنت 
يف  ال�سكنية  جممعاتها  اأح��دث  غايت”،  ب��ارك  “يا�س  م�سروع 

جزيرة يا�س، بقيمة مبيعات بلغت 1.1 مليار درهم.
وا���س��ت��ح��وذ امل�����س��رتون م��ن غ��ري امل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى ن�سبة 10% 
اأبوظبي  ج��اذب��ي��ة  يعك�س  مم��ا  امل��ب��ي��ع��ات،  اإج��م��ايل  م��ن  تقريباً 

لة للعمالء الدوليني. كوجهة مف�سّ
حتّقق  عمالئها  قاعدة  لتو�سيع  ال��دار  ا�سرتاتيجية  ت��زال  وال 
ي�ستثمرون  الذين  امل�سرتين  ن�سبة  بلغت  حيث  كبرياً،  جناحاً 

للمرة االأوىل يف م�ساريع الدار 95%.

�سراكة بني دبي لل�سلع املتعددة وكومتك جولد لرقمنة تداول الذهب

موؤمتر تراي�ستار الرابع حول ال�سالمة يف البحر ينطلق اليوم بدبي
احلديث وي�سب يف م�سلحة التجارة 
وب�سفتي  ال��ع��امل��ي��ني.  واالق���ت�������س���اد 
اأه���ت���م ب�سكل  ف���اإن���ن���ي  ���س��اب��ق  ب���ح���ار 
البحارة..  و���س��الم��ة  ب��اأم��ن  خ��ا���س 
البحرية  املنظمة  اأمانة  و�ستوا�سل 
للتعامل  كلل  دون  العمل  ال��دول��ي��ة 
بال�سالمة  املتعلقة  التحديات  م��ع 
ال��ب��ح��ري��ة م���ن خ����الل ن��ه��ج متعدد 
ال�سيا�سات  و�سع  يت�سمن  اجلوانب 
وال����ت����دخ����الت امل���ب���ا����س���رة م����ن قبل 
البحارة  باأزمة  املعني  العمل  فريق 
وال�سراكات مع الوكاالت وال�سركات 
�سنوا�سل  كما  القطاع..  يف  العاملة 
يف  واملعنيني  احلكومات  م��ع  العمل 
القطاع البحري واملنظمات الدولية 
واالأمن  ال�سالمة  لتعزيز  االأخ���رى 
امل�ساركة  اإىل  واأت��ط��ل��ع  ال��ب��ح��ري��ني. 

ثقة  على  واإنني  املقبلة  الفعالية  يف 
اأنها �ست�سهم ب�سكل كبري يف حتقيق 
ال�������س���الم���ة يف ال����ب����ح����ر«. واأو�����س����ح 
والرئي�س  امل��وؤ���س�����س  م��اي��ن  ي��وج��ني 
“تراي�ستار”  ملجموعة  التنفيذي 
يف  “ال�سالمة  م��وؤمت��ر  ب��رن��ام��ج  اأن 
البحر” هذا العام يت�سمن العديد 
�ساأنها  ال��ت��ي م��ن  امل��و���س��وع��ات  م��ن 
باأفكار  البحري  القطاع  ت��دع��م  اأن 
اإن  وق��ال  ومبتكرة.  جديدة  وحلول 
واملنظمات  ال�����س��ف��ن  م��ال��ك��ي  ج��م��ي��ع 
ال���ب���ح���ري���ة م���������س����وؤول����ون ع����ن دعم 
الكاملة  احلماية  وت��وف��ري  البحارة 
مدار  على  يعملون  فالبحارة  لهم 
االأعمال  ا�ستمرارية  لدعم  ال�ساعة 
بحراً.  امل��ن��ق��ول��ة  ال��ت��ج��ارة  وت�سهيل 
االإيجابية  اخل��ط��وات  وال���س��ت��دام��ة 

•• دبي - و�م:

تنطلق اليوم بدبي الن�سخة الرابعة 
يف  “ال�سالمة  ال�سنوي  املوؤمتر  من 
رعاية  حت���ت  ي��ق��ام  ال����ذي  البحر” 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  وم�����س��ارك��ة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وب��ت��ن��ظ��ي��م م��ن جمموعة 
كبار  بح�سور  وذل��ك  “تراي�ستار” 
امل�سوؤولني احلكوميني واأبرز القادة 
االإقليمي  ال���ب���ح���ري  ال���ق���ط���اع  يف 
املنظمات  العديد من  وممثلني عن 

البحرية وعدد كبري من البحارة.
وت��ت�����س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات احل����دث اأرب���ع 
تعزيز  ع��ل��ى  ت��رك��ز  رئي�سة  جل�سات 
جودة حياة و�سالمة البحارة واإزالة 

البحري  ال���ق���ط���اع  م����ن  ال���ك���رب���ون 
موؤ�سر  الإدارة  ال��ط��ري��ق  وخ���ارط���ة 
وموؤ�سر  ل��ل�����س��ف��ن  ال���ط���اق���ة  ك���ف���اءة 
الذكاء  اإىل  اإ�سافة  الكربون  كثافة 

اال�سطناعي يف القطاع البحري.
وت�����س��ارك ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���س��ة ح�سة 
الطاقة  وزي���ر  م�ست�سار  م��ال��ك  اآل 
النقل  ل�����س��وؤون  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
الهيا�س  عبداهلل  والكابنت  البحري 
البحري  النقل  ���س��وؤون  اإدارة  مدير 
التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  يف 
املخت�سني يف  م��ن  ع���دد  ج��ان��ب  اإىل 
القطاع البحري يف جل�سات املوؤمتر 
اال�ستباقية  االإج��������راءات  مل��ن��اق�����س��ة 
ل��دع��م ال��ب��ح��ارة وحت�����س��ني ظروف 

خراء  املوؤمتر  وي�ستقطب  عملهم. 
يف قطاع ال�سحن البحري و�سركات 
الت�سنيف  وه��ي��ئ��ات  ال�����س��ف��ن  ب���ن���اء 
االأكادميية  واالأو�����س����اط  ال��ب��ح��ري 
مزيد  لت�سليط  امل��ح��ام��اة  و���س��رك��ات 
م���ن ال�������س���وء ح����ول م���و����س���وع هذا 
حياة  ج��ودة  ب�”تعزيز  املتعلق  العام 
ليم  كيتاك  �سيلقي  كما  البحارة”. 
البحرية  للمنظمة  ال��ع��ام  االأم����ني 
الدولية الكلمة االفتتاحية ملخاطبة 
االأمني  ليم  كيتاك  وق��ال  البحارة. 
الدولية:  البحرية  للمنظمة  العام 
البحري  ال�����س��ح��ن  ���س��ن��اع��ة  “اإن 
تتميز  وال�����ت�����ي  االآم�����ن�����ة  ال���������دويل 
للعامل  عنه  غنى  ال  اأم���ر  ب��ال��ك��ف��اءة 

ال���ت���ي مت ات���خ���اذه���ا م�����وؤخ�����راً ف����اإن 
القطاع  يف  وامل��ع��ن��ي��ني  احل���ك���وم���ات 
تكثيف  اإىل  ب���ح���اج���ة  ال���ب���ح���ري���ة 
ج��ه��وده��م امل�����س��رتك��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
املنظمات الدولية للحد من تاأثريات 
ع��ل��ى تغيريات  ال��ن��ا���س��ئ��ة  امل��ت��غ��ريات 
ال��ط��اق��م م���ع احل���ف���اظ ع��ل��ى �سحة 
ال��ب��ح��ارة وج����ودة احلياة  و���س��الم��ة 
وقال  ال��ع��امل.  ح���ول  املجتمعات  يف 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ب��ي��رتز  ك��ري�����س 
يف  البحرية  اللوج�ستية  للخدمات 
دفعتنا   “ “تراي�ستار”..  جمموعة 
عامل  م���ع  ال��ت��ك��ي��ف  اإىل  اجل���ائ���ح���ة 
اتخاذ  ول�����س��م��ان  ال���ت���غ���ري.  ���س��ري��ع 
اإج������راءات ���س��ري��ع��ة وت��ط��ب��ي��ق حلول 
ت�سجيع  ال���������س����روري  م����ن  ف���اع���ل���ة 
القطاع  يف  امل��ع��ن��ي��ني  ب���ني  احل������وار 
البحري. ويوفر موؤمتر “ال�سالمة 
ت�سجع  من�سة متكاملة  البحر”  يف 
املتخ�س�سني  وجت����م����ع  احل����������وار 

اتخاذ  ع��ل��ى  وحت��ث��ه��م  ال���ق���ط���اع  يف 
�ستناق�س  ل��ذا  جماعية..  اإج����راءات 
امل�ستقبلية  ال���ت���وق���ع���ات  ج��ل�����س��ات��ن��ا 
�سي�سلط  حيث  وامل�ساريع  لالأعمال 
على  ال�سوء  البحري  القطاع  ق��ادة 
ال���و����س���ع احل������ايل وال���ت���اأك���ي���د على 
ال�سوق  م���ع  ال��ت��ك��ي��ف  اإىل  احل���اج���ة 
دائ����م احل���رك���ة. ك��م��ا ي��وف��ر املوؤمتر 
من�سة للبحارة من�سة للحديث عن 
واإي�سال  تواجههم  التي  التحديات 
اأ�سواتهم فيما يتعلق بالدعم الذي 
اأف�سل  ذل��ك  يف  مبا  اإليه  يحتاجون 
رعاية طبية وتعليم بحري وبرامج 
املهنية  ق��درات��ه��م  لتعزيز  تدريبية 

العقبات  واإزال��ة  اإىل حتديد  اإ�سافة 
امل����ادي����ة واالج��ت��م��اع��ي��ة م���ن خالل 
القطاعني  ب���ني  ال��ف��اع��ل  ال���ت���ع���اون 

احلكومي واخلا�س«.
“ال�سالمة  م�����وؤمت�����ر  وي�����وا������س�����ل 
اإدارة  اأط��ل��ق��ت��ه  ال����ذي  البحر”  يف 
يف  البحرية  اللوج�ستية  اخل��دم��ات 
اهتمام  دوره يف جذب  “تراي�ستار” 
االنتباه  ول��ف��ت  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع 
بجودة  االرت��ق��اء  اأهمية  اإىل  العاملي 
البحارة مبا يف ذلك �سحتهم  حياة 
�سيتم  فيما  والنف�سية..  اجل�سدية 
بث وقائع املوؤمتر مبا�سرة يف مراكز 
البحارة يف مدينة مومباي بالهند.

••دبي -و�م:

املتعددة-  لل�سلع  دب��ي  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
املنطقة احلرة الرائدة على م�ستوى 

العامل وال�سلطة التابعة حلكومة دبي املخت�سة بتجارة ال�سلع وامل�ساريع- 
عن اإبرام �سراكة مع “كومتك جولد” لرقمنة عملية تداول الذهب من 
ب�سبائك  الثمني مدعومة  املعدن  لتداوالت  اإ�سدار رموز م�سفرة  خالل 
ذهب مادية م�سجلة يف من�سة “تريد فلو” التابعة للمركز. وتعد من�سة 
“تريد فلو” التابعة ملركز دبي لل�سلع املتعددة من�سة اإلكرتونية لت�سجيل 
ملكية ال�سلع املخزنة يف مرافق فعلية بدولة االإمارات العربية املتحدة. 
و�سيتم اإن�ساء رموز “كومتك جولد« )CGO( على �سبكة البلوك ت�سني 
الذهب  �سبائك  اإيداع  على  بناًء   )XinFin Protocol )XDC
املتعددة  لل�سلع  دب��ي  م��رك��ز  م��ن  املعتمدة  اخل��زائ��ن  امل��وج��ودة يف  امل��ادي��ة 

..و�سيتم دعم كل �سبيكة ذهبية ب�سمان من “تريد فلو” مما يجمع بني 
ال�سهولة املتزايدة لتداول االأ�سول املرمزة واالأمان االإ�سايف وال�سفافية 
..وميثل  املن�سة  �سمانات  توفرها  التي  احلقيقية  االأ�سول  وتخ�سي�س 
ر جراماً واحداً من الذهب وبالتايل �سيتمكن امل�ستثمرون  كل رمز م�سفَّ
ب��دءاً من جرام واحد فقط مما ي�سفي  ت��داول الذهب  واملتداولون من 
طابعاً من احلرية على هذه الفئة من االأ�سول عر جعل تداولها اأكرث 

�سهولة ويف متناول اجلميع.
ومدعومة  االإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  متوافقة  الرموز  اأن  يذكر   
بالكامل بالذهب املادي يف �سكل �سبائك ذهبية بوزن 1 كيلوغرام بدرجة 

نقاوة تبلغ 999.9 ومن عالمات جتارية معروفة عاملياً.

املعادن  ال��دول��ي��ة لل�سفافية يف ق��ط��اع  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  م��ع   ومت��ا���س��ي��اً 
الثمينة �ست�سم كل �سبيكة اأرقام تعريف و�سهادات فريدة �سادرة مبا�سرة 

من �سركات التكرير. 
وقال اأحمد بن �سلّيم الرئي�س التنفيذي االأول واملدير التنفيذي ملركز دبي 
لل�سلع املتعددة: “اأبرزت االأحداث التي �سهدتها االأ�سواق موؤخراً احلاجة 
اأ�سا�سية  باأ�سول  املدعومة  امل�سفرة  وال��رم��وز  ال�سفافية  من  مزيد  اإىل 
حقيقية. ولتلبية هذه احلاجة ب�سكل عملي جاءت �سراكتنا مع “كومتك 
املدعومة  امل��رّم��زة  الذهب  �سبائك  ت��داول  اإىل متكني  جولد” والرامية 
ب�سمانات من�سة “تريد فلو” التابعة ملركز دبي لل�سلع املتعددة. ونحن 
على  النمو  �ستدفع عجلة  ت�سني  البلوك  ب��اأن حلول  را�سخة  قناعة  على 

العاملية  التجارة  يف  الطويل  امل��دى 
وفئات  ال�����س��ن��اع��ات  ع���ر خم��ت��ل��ف 
برهان  هي  ال�سراكة  وهذه  االأ�سول 
اآخر على هذه القناعة«. وقال نافني 
دي �سوزا الرئي�س التنفيذي ل�سركة “كومتك جولد”: “متثل �سراكتنا 
النمو  ظل  يف  لنا  بالن�سبة  مهمة  خطوة  املتعددة  لل�سلع  دب��ي  مركز  مع 
املت�سارع الذي ن�سهده حيث جنحنا حتى اليوم برتميز 122 كيلوغراماً 

من الذهب.
 وت�سيف �سمانات من�سة “تريد فلو” درجة عالية من االأمان واملراقبة 
وال�سفافية اإىل رموز الذهب وهو اأمر �سروري لك�سب ثقة امل�ستثمرين 
وطماأنتهم. كما اأن رموز “كومتك جولد” متوافقة مع اأحكام ال�سريعة 
االإ�سالمية مما يجعلها منتجاً مثالياً وتناف�سياً ي�ستند اإىل تقنية البلوك 

ت�سني للم�ستثمرين االإقليميني والدوليني«.

خالد بن حممد بن زايد يعقد لقاًء مع رئي�ض البنك الآ�سيوي لال�ستثمار يف البنية التحتية 
•• �أبوظبي-و�م:

ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ال��د بن 
ع�سو  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
اأبوظبي  الإمارة  التنفيذي  املجل�س 
التنفيذي،  اأبوظبي  مكتب  رئي�س 

ال��ب��ن��ك االآ����س���ي���وي ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف 
جا�سم  وم��ع��ايل  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  البنية 
ال��زع��اب��ي رئي�س  ب��وع��ت��اب��ه  حم��م��د 
دائرة املالية، و�سعادة حممد �سيف 
�سندوق  ع����ام  م���دي���ر  ال�������س���وي���دي، 

اأبوظبي للتنمية.

رئي�س  ت�������س���ون،  يل  ج���ني  ال�����س��ي��د 
ال��ب��ن��ك االآ����س���ي���وي ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف 
البنية التحتية.  واأكد �سموه خالل 
ال��ل��ق��اء ع��ل��ى دع���م دول����ة االإم�����ارات 
امل��ت��وا���س��ل جل��ه��ود ال��ب��ن��ك يف دعم 
حتقيق  اإىل  ال���رام���ي���ة  امل�������س���اري���ع 

االإم���ارات  دول��ة  جهود  على  ت�سون 
املتوا�سلة  وم��ب��ادرات��ه��ا  احل��ث��ي��ث��ة 
التنمية  حتقيق  يف  �ساهمت  ال��ت��ي 
االق����ت���������س����ادي����ة واالج����ت����م����اع����ي����ة 
كما  النامية،  ال��دول  يف  امل�ستدامة 
البنك وخططه  اأن�سطة  ا�ستعر�س 

واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية 
امل�ستدامة، كما ناق�س �سموه خطط 
اأول  بافتتاح  البنك  اإدارة  جمل�س 
مكتب ت�سغيلي للبنك خارج ال�سني 

يف �سوق اأبوظبي املايل العاملي. 
ال�سيد ج��ني يل  اأث��ن��ى  م��ن جانبه، 

اال�سرتاتيجية للتو�سع واال�ستثمار 
يف م�ساريع البنية التحتية يف الدول 
ال���ن���ام���ي���ة.  ح�����س��ر ال��ل��ق��اء معايل 
الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر، 
والتكنولوجيا  ال�����س��ن��اع��ة  وزي�����ر 
لدى  ال��دول��ة  وحم��اف��ظ  املتقدمة 

�سندوق م�سدر لال�ستثمار العقاري الأخ�سر 
ي�ستحوذ على عقارات بقيمة 934 مليون درهم

•• �أبوظبي - و�م:

االأول من نوعه على  االأخ�سر،  العقاري  اأعلن �سندوق م�سدر لال�ستثمار 
م�ستوى االإم��ارات املخ�س�س لال�ستثمار يف اأ�سول عقارية م�ستدامة.. عن 
ا�ستكمال عملية اال�ستحواذ على عقارات بقيمة 934 مليون درهم ، لت�سل 
بذلك قيمة حمفظة اأ�سوله العقارية اإىل 1.91 مليار درهم ، مع حتديد 

املزيد من االأ�سول امل�سجعة لال�ستثمار م�ستقباًل.
املديرة  اجل��ه��ة  املحدودة”،  االأم������وال  روؤو������س  الإدارة  “م�سدر  وك�����س��ف��ت 
لل�سندوق.. عن عمليات اال�ستحواذ خالل اأ�سبوع اأبوظبي املايل، وذلك بعد 
توقيع ال�سندوق اتفاقية متويل بقيمة 200 مليون دوالر مع بنك اأبوظبي 

االأول يف يناير املا�سي بهدف تنمية حمفظة م�ساريعه.
ومت تاأ�سي�س �سندوق م�سدر لال�ستثمار العقاري االأخ�سر من قبل �سركة 
امل�ستثمرين  لتمكني  ا�ستثمارية  كاأداة  “م�سدر”  امل�ستقبل  اأبوظبي لطاقة 
املحرتفني من اال�ستثمار يف حمفظة ت�سم اأ�سواًل عقارية م�ستدامة تدار 

باحرتافية ومدّرة للدخل يف مدينة م�سدر.
وت�سمل عمليات اال�ستحواذ االأخرية التي قام بها ال�سندوق مبنيني كاملي 
 -  ”LEED“ ليد  بنظام  البالتيني  الت�سنيف  على  حا�سلني  االإ���س��غ��ال 
الريادة يف ت�ساميم الطاقة والبيئة - يف مدينة م�سدر، املدينة امل�ستدامة 
الرئي�سي  املقر  وهما:  اأبوظبي،  يف  واالبتكار  التكنولوجيا  ومركز  الرائدة 
اأبوظبي للجودة واملطابقة، وجممع االحتاد ال�سكني امل�ستدام. ومت  ملجل�س 
على  احلا�سل  التكنولوجي  االب��ت��ك��ار  معهد  مقر  على  كذلك  اال�ستحواذ 
الت�سنيف الذهبي بنظام ليد “LEED” وح�سلت هذه االأ�سول الثالثة 
على ت�سنيف “3 الآلئ” وفقاً لنظام التقييم بدرجات اللوؤلوؤ للمباين التابع 

لرنامج “ا�ستدامة” يف اأبوظبي.

مياه  ���س��ه��ل   / امل����دع����و  ف���ق���د 
بنغالدي�س     ، ع���ب���داخل���ال���ق 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)0351797EE(  رق����م 

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

    0506607179

فقدان جواز �سفر
امل���دع���و / ع��ل��ى حممد  ف��ق��د 
ب���اك�������س���ت���ان   ، ن��������ور حم����م����د 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)0152002YM(  رق��م 

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

    0508518716

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و / ج��وه��ور مياه 
بنغايل   ، مياه  دهو�سو  ه��ازى 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)EA0653727(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اق���رب  او  ب��ن��غ��ال��ي��ة  ب�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
�سركة كوبولت تيكنولوجيز منطقة حرة - ذ.م.م رخ�سة رقم: )97273( والكائنة يف مدينة 
دبي لالنرتنت، دبي، اإ.ع.م.، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير، ترغب هذه ال�سركة املذكورة 
ال��ذي ُعقد  اتخاذه بوا�سطة جمل�س االدارة يف اجتماعه  اع��الن قرارها للكافة وال��ذي مت  يف 
بتاريخ 2022/11/10 رقم الت�سديق 2022/1/374371 ب�ساأن اغالق وحل كوبولت 

تيكنولوجيز منطقة حرة - ذ.م.م.
اأي مطالبات يف مواجهتها عليه  ولديه  باالأمر  باأي طرف معني  ال�سركة  تهيب  لذلك  وفقاً 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذ االعالن عن طريق الريد امل�سجل اأو 

االت�سال ب� : ال�سيد / �سيف الدين
ا�سم ال�سركة : �سركة قايد لتدقيق احل�سابات

�س.ب : 60869  ، دبي، اإ.ع.م
رقم الهاتف : 044215777 ، 0506467310 

info@kaidauditing.com : بريد الكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة اال�سعار واملحددة ب� 45 يوماً.

ا�ضعار ت�ضفية



الثالثاء   22  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13704  
Tuesday   22    November    2022   -  Issue No 1370416

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحلل �ضركة

ا�سم ال�سركة : روميليا للتجارة العامة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 407 ملك جمموعة اودك�س لال�ستثمار - بردبي - اخلليج التجاري 
808516 رقم القيد  - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حم��دودة ،  رقم الرخ�سة : 
بال�سجل التجاري : 1349152 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل امل�سفي  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  2022/11/17 وعلى من لديه  بتاريخ 
املعني ابي حما�سب قانوين العنوان : مكتب رقم GF-03 ملك ب�سرى عبيد حممد 
املن�سوري - نايف - هاتف : 4252890-04 فاك�س :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ضاد وال�ضياحة

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحلل �ضركة

ا�سم ال�سركة : ادراك ادفن�سد لتجارة امل�ستلزمات الطبية - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 208 ملك جعفر عبداهلل جعفر الزرعوين - بردبي - ال�سوق الكبري 
رقم   ، م(  م  )ذ  الواحد  ال�سخ�س   - ذات م�سوؤولية حم��دودة  �سركة   : القانوين  ال�سكل   -
الرخ�سة : 994021 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1625027 مبوجب هذا تعلن 
دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل 
 2022/11/18 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  ، وذل��ك مبوجب  اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة 
اأي  لديه  من  وعلى   2022/11/18 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق 
قانونيون  حما�سبون  عالم  ر�سوان  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س 
ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى بن �سليمان ال خليفة - النهدة  807 ملك  العنوان : مكتب 
االوىل - هاتف : 5876900-04  فاك�س : 5876901-04 م�سطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ضاد وال�ضياحة

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 70021
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�سم امل�سفي : ابي حما�سب قانوين
العنوان : مكتب رقم GF-03 ملك ب�سرى عبيد حممد املن�سوري - نايف - 
هاتف : 4252890-04 فاك�س :      مبوجب هذا تعلن االإقت�ساد وال�سياحة 
يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  روميليا للتجارة 
العامة - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/8 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/17 وعلى من 
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه 
امل�ستندات واالأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ضاد وال�ضياحة

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�سم امل�سفي : ر�سوان عالم حما�سبون قانونيون
خليفة  ال  �سليمان  بن  عي�سى  بن  عبداهلل  ال�سيخ  ملك   807 مكتب   : العنوان 
 04-5876901  : فاك�س    04-5876900  : هاتف   - االوىل  النهدة   -
مبوجب هذا تعلن االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
اأعاله لت�سفية ادراك ادفن�سد لتجارة امل�ستلزمات الطبية - ذ م م وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/18 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2022/11/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
اأعاله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ضاد وال�ضياحة

70021

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اإعلن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد اأحمد امل�ضري   
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0007523/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد اأحمد امل�سري 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد فائز حمبك يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 32990.0 درهم

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

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اإعلن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اأمرب رباين حممد عا�ضم   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0007403/ 

اإىل املحكوم عليه : اأمر رباين حممد عا�سم 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ املا�س لتجارة االواين البال�ستيكية - ذ م م  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 65858.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
مذكرة اإعلن حكم بالن�ضر   

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة االإحتادية ، املحكمة االإبتدائية املدنية
يف الدعوى SHCFICIPTO2022 / 0006778 امر على عري�ضة 

اىل املحكوم عليه / م ح احلمرية ليرتي النظمة البناء - �س م ح
العنوان : 9619892

يف  املحكمة  هذه  عليك  عليك  حكمت  قد  يوجد  ال  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح بريبال ري�سام الل - بالتايل : 

ن�س احلكم 
ناأمر بالزام املدعي عليها ان ت�سلم املدعي جواز ال�سفر اخلا�س به

حكما قابال للتظلم خالل املدة القانونية 
حمكمة ال�ضارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم 5704/2022/253 تنفيذ �ضيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230       

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )1049506-04281( وال�سادر عن ح�ساب املطلوب �سده 
لدى بنك دبي التجاري بقيمة )143349.18 درهم(

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري   
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع االحتاد - مبنى بنك دبي التجاري -  �سقة 4 - مقابل 

ديرة - �سيتي �سنرت  
املطلوب اإعالنه : 1- ارجريي�س مانيتا�س  - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 143349.18 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70639

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم 3194/2022/253 تنفيذ �ضيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230       

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )483032- 483039( بقيمة )111831.52 
درهم(

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري   
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع االحتاد - مبنى املقر الرئي�سي  لبنك دبي 

التجاري - مقابل ديرة - �سيتي �سنرت  
املطلوب اإعالنه : 1- فيكي جي�سوال - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   109028.52

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 
يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70639

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم 7072/2022/253 تنفيذ �ضيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230       

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )207970( وال�سادر عن ح�ساب املطلوب �سده لدى 
بنك دبي التجاري بقيمة )58450(
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري   

عنوانه : االإم��ارات - اإم��ارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - مبنى بنك دبي التجاري - �سقة 404 - ديرة 
- �ستي �سنرت 

املطلوب اإعالنه : 1- �سي�سيلي�سا بوليفار اوردا�س - �سفته : منفذ �سده   
اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره  مو�سوع االإعالن : قد 

املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   60049
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70639

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم 6737/2022/253 تنفيذ �ضيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230       

ال�سيك املرجتع رقم )1013570( وال�سادر عن ح�ساب املطلوب �سده لدى بنك  التنفيذ : املطالبة بقيمة  مو�سوع 
دبي التجاري بقيمة )47200(

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري   
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع االحتاد - مبنى بنك دبي التجاري -  �سقة 4 - مقابل 

ديرة - �سيتي �سنرت  
املطلوب اإعالنه : 1-  بارى روبريت بيل - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 48679.00 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70639

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم 7391/2022/253 تنفيذ �ضيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230       

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )055732( وال�سادر عن املنفذ �سده من ح�ساب املطلوب �سده 
لدى بنك دبي التجاري بقيمة )425000 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري   
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع االحتاد - مبنى بنك دبي التجاري -  �سقة 4 - مقابل 

ديرة - �سيتي �سنرت  
املطلوب اإعالنه : 1- توديادكا �ساتي�س راوو توديادكا - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 388515 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70639

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم 6057/2022/253 تنفيذ �ضيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230       

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )062586( وال�سادر عن بنك دبي التجاري بقيمة 
)749410.07 درهم(

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري   
عنوانه : االإم��ارات - اإم��ارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - مبنى بنك دبي التجاري -  �سقة 404 - ديرة 

- �سيتي �سنرت  
املطلوب اإعالنه : 1- ريت�سارد باول كينج�ستون - �سفته : منفذ �سده   

اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره  مو�سوع االإعالن : قد 
املحكمة.  خزينة  يف  درهم   749430.07

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 
يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70639

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم 6774/2022/253 تنفيذ �ضيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230       

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )235414( وال�سادر عن ح�ساب املطلوب �سده لدى بنك دبي 
التجاري 50000 املتبقي 

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري   
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع االحتاد - مبنى بنك دبي التجاري -  �سقة 4 - مقابل 

ديرة - �سيتي �سنرت  
املطلوب اإعالنه : 1-  دينو�سا الكمال ناواراتني ناواراتني - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 53070 درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70639

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم 5906/2022/253 تنفيذ �ضيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230       

بنك  لدى  �سده  املطلوب  ح�ساب  عن  وال�سادر   )468460( رقم  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
دبي التجاري 

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري   
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع االحتاد - مبنى بنك دبي التجاري -  �سقة 4 - مقابل 

ديرة - �سيتي �سنرت  
املطلوب اإعالنه : 1- جوناتان �سيمون جون�س  - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 77025 درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70639

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم 7044/2022/253 تنفيذ �ضيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230       

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )273768( وال�سادر عن ح�ساب املطلوب �سده لدى بنك دبي 
التجاري بقيمة )204،614(

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري   
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع االحتاد - مبنى بنك دبي التجاري -  �سقة 4 - مقابل 

ديرة - �سيتي �سنرت  
املطلوب اإعالنه : 1- برا�ساد براتابراو كامات - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 213870 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70639

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم 6766/2022/253 تنفيذ �ضيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230       

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )297881( وال�سادر عن املنفذ �سده بقيمة 
)52،500 درهم(

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري   
عنوانه : االإم��ارات - اإم��ارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي  - مبنى بنك دبي التجاري -  �سقة 404 - 

ديرة - �سيتي �سنرت
املطلوب اإعالنه : 1- �سم�سري منري الدين - �سفته : منفذ �سده   

اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك  2022/11/3 قد  مو�سوع االإعالن : بتاريخ 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 54065 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 
يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70639

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم 8931/2022/253 تنفيذ �ضيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230       

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )291283( وال�سادر عن ح�ساب املطلوب �سده لدى بنك دبي 
التجاري )�س.م.ع( املتبقي )37780( 

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري  )�س م ع( 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع االحتاد - مبنى بنك دبي التجاري -  �سقة 404 - �سيتي 

�سنرت ديرة 
املطلوب اإعالنه : 1-  رامي احمد اجلهيني حممد علي حممد عطا - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 37780 درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70639

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم 7761/2022/253 تنفيذ �ضيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230       

ح�ساب  عن  وال�سادر   )248543،  60971( رق��م  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
املطلوب �سده لدى بنك دبي التجاري  املرت�سد يف ذمته )668000 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري 
عنوانه : االإم��ارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - مبنى بنك دبي التجاري - �سقة 404 - ديرة 

�ستي �سنرت 
املطلوب اإعالنه : 1- نو�ساد ماداتيل - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   673605

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 
يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70639

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم 10374/2022/253 تنفيذ �ضيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230       

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )281646( وال�سادر عن ح�ساب املطلوب �سده لدى بنك دبي 
التجاري )�س.م.ع( 

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري  )�س.م.ع( 
عنوانه : االإم��ارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع االحتاد - مبنى بنك دبي التجاري )���س.م.ع( -  �سقة 

�سنرت   �سيتي   - ديرة  مقابل   -  4
املطلوب اإعالنه : 1- امان �سالح امان عبدالر�سول  - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 10374 درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70639

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم 8666/2022/253 تنفيذ �ضيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230       

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )047873( وال�سادر عن ح�ساب املطلوب �سده لدى بنك دبي 
التجاري )�س.م.ع(

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري - �س م ع    
عنوانه : االإم��ارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع االحتاد - مبنى بنك دبي التجاري )���س.م.ع( -  �سقة 

�سنرت   �سيتي   - ديرة  مقابل   -  4
املطلوب اإعالنه : 1- ماهي�س الل �ساند جا�سناتي - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : بتاريخ 2022/9/19 قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره 16،785 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70639

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم 7594/2022/253 تنفيذ �ضيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230       

بنك  لدى  �سده  املطلوب  ح�ساب  عن  وال�سادر   )919751( رقم  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
دبي التجاري 

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري   
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع االحتاد - مبنى بنك دبي التجاري -  �سقة 4 - مقابل 

ديرة - �سيتي �سنرت  
املطلوب اإعالنه : 1- انور حممد ابو ديب - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 46415 درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70639

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم 7958/2022/253 تنفيذ �ضيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230       

ال�سيك املرجتع رقم )291273( وال�سادر عن ح�ساب املطلوب �سده لدى  : املطالبة بقيمة  التنفيذ  مو�سوع 
بنك دبي التجاري

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري   
عنوانه : االإم���ارات - اإم��ارة دب��ي - بور�سعيد - دي��رة - دب��ي - �سارع االحت��اد - مبنى بنك دب��ي التجاري -  �سقة 

�سنرت   �سيتي   - ديرة  مقابل   -  4
املطلوب اإعالنه : 1- برهان احمد بانو انور احمد بانو - �سفته : منفذ �سده   

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اأع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك���  اأق��ام  قد   : االإع���الن  مو�سوع 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   55000

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 
من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70639

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم 9078/2022/253 تنفيذ �ضيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230       

دبي  االإم���ارات  بنك  عن  وال�سادر   )000032( رق��م  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
الوطني 

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري  )�س.م.ع( 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع االحتاد - مبنى بنك دبي التجاري )�س.م.ع( 

-  �سقة 4 - مقابل ديرة - �سيتي �سنرت  
املطلوب اإعالنه : 1- حممد عبداملقتدر حممد عبدال�ستار - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   27067

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 
يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70639
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•• دبي- �لفجر:

ال�  مل��ا ف��وق  ال��وط��ن��ي  د���س��ن املنتخب 
للغولف،  "الكبار"  ع��ام��اً   "55"
اآ�سيا  ب��ط��ول��ة  يف  م�������س���واره  اأم���������س، 
الهواة،  لالعبني  ال��ه��ادي  واملحيط 
اجلاري  ال�سهر   24 ح��ت��ى  امل��ق��ام��ة 
والنادي  ب��ريم��ادي  "كوتا  ن���ادي  يف 
يف  �سيالنغور  مدينة  يف  الريفي" 

ماليزيا.
"م"  ال��ل��واء  املنتخب  بعثة  وي��راأ���س 
الها�سمي  ال�سيد  ع��ب��داهلل  ال��ط��ي��ار 
وت�سم  الغولف،  احت��اد  رئي�س  نائب 
املالك،  ���س��ع��ي��د  ال��الع��ب��ني،  ال��ب��ع��ث��ة 
وحم��م��د دوري�����س، وحم��م��د امل�سرخ، 

وعمر ثابت.

التواجد
"م" ال��ط��ي��ار عبداهلل  ال���ل���واء  واأك����د 
الها�سمي نائب رئي�س احتاد الغولف 
رئي�س بعثة املنتخب اإىل ماليزيا، اأن 
احتاد اللعبة وبتوجيهات من معايل 

القا�سمي  �سلطان  بن  فاهم  ال�سيخ 
ي���ح���ر����س على  رئ���ي�������س االحت����������اد، 
التواجد الدائم للمنتخبات الوطنية 

يف هذه البطوالت الكرى.
ت�سريحات  يف  ال���ه���ا����س���م���ي  وق������ال 
حمطة  البطولة  "متثل  �سحفية: 
ه��ام��ة ���س��م��ن ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة احتاد 
الهادفة  االأم�����د،  ال��ط��وي��ل��ة  ال��ل��ع��ب��ة 

مب�ستوى  االرت���ق���اء  م��وا���س��ل��ة  اإىل 
امل�ساركة  ع����ر  ال������دول������ة،  الع����ب����ي 
الدائمة يف كرى االأحداث القارية 

والدولية".

م�ساركات
االإماراتية  امل�ساركة  "تاأتي  واأو�سح: 
الهادي  وامل��ح��ي��ط  اآ���س��ي��ا  ب��ط��ول��ة  يف 

اأيام قليلة من م�ساركة  للكبار، بعد 
امل��ن��ت��خ��ب يف )ك����اأ�����س ن�����وم�����ورا( يف 
م��ال��ي��زي��ا وت��ع��د ث���اين اأع����رق واأكر 
البطوالت عاملياً املخ�س�سة لالعبني 
الهواة، بعد اأن كان منتخب الدولة 
م��ن حيث  االأ���س��غ��ر  ه��و  الفلبني  يف 
امل���ع���دالت ال��ع��م��ري��ة، م���ع الع��ب��ي ال 
وذلك  16ربيعاً،  اأعمارهم  يتجاوز 

خطة  على  العمل  موا�سلة  ب��ه��دف 
مطلع  منذ  ا�ستهلت  ال��ت��ي  االحت���اد 
توفري  اإىل  الهادفة  اجل���اري،  ال��ع��ام 
كافة متطلبات النجاح نحو موا�سلة 
االإماراتي  الغولف  والعبات  العبي 

لتطوير ذاتهم".

ا�سرتاتيجية
�سمان  اأهمية  اإىل  الها�سمي  واأ���س��ار 
ا����س���ت���م���راري���ة جت��ه��ي��ز ال�����ب�����دالء يف 
خم��ت��ل��ف امل���راح���ل ال�����س��ن��ي��ة، وق���ال: 
�سمن  ال���ل���ع���ب���ة  احت��������اد  "وا�سل 
بالعبي  ال����دف����ع  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه، 

اأغ�سط�س  للم�ساركة  االأول  ال�سف 
املا�سي يف )كاأ�س اإيزنهاور( البطولة 
الهواة،  ل��الع��ب��ني  ع��امل��ي��اً  االأ���س��خ��م 
ذاتها  اال�سرتاتيجية  موا�سلة  قبل 
واكت�ساب  امل��وه��ب��ة  ل�سقل  ال��ه��ادف��ة 
وتطوير  ال��ق��وي  االحتكاك  خ��رات 

نومورا(  )كاأ�س  يف  بامل�ساركة  االأداء 
اليوم  ل��ن��ع��ود  ال�����س��اب��ة  ب��ال��ع��ن��ا���س��ر 
الالعبني  من  االأول  الرعيل  وع��ر 
بطولة  ا���س��ت��ح��ق��اق  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
اآ���س��ي��ا وامل��ح��ي��ط ال���ه���ادي، يف ثالث 
اأحدث هم االأكر عاملياً املخ�س�سني 

•• �لد�ر �لبي�ساء -و�م:

�سوليل  دو  “ فلري  امل��ه��رة  ح�سدت 
العائدة  اخليل  �سباقات  الإدارة   "
اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  ل�سمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزي��ر دي��وان الرئا�سة لقب املحطة 
الثالثة ع�سرة لكاأ�س �ساحب ال�سمو 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
م�سمار  يف  اأقيمت  ال��ت��ي  االأ�سيلة 
اأم�س  البي�ساء  بالدار  الرملي  اأنفا 
�سباقات  ���س��ل�����س��ل��ة  ���س��م��ن  االول، 
والع�سرين  ال��ت��ا���س��ع��ة  ال��ن�����س��خ��ة 
للكاأ�س الغالية التي حققت جناحا 
مبهرا يف ثالث حمطاتها العربية، 
ب���ع���د خ���ت���ام ج���والت���ه���ا االأوروب�����ي�����ة 

واالأمريكية.
ال�سباقات باهتمام  وحتظى �سل�سلة 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�سة،  دي������وان  وزي�����ر  ال��������وزراء 
الإعالء �ساأن اخليل العربي االأ�سيل 
ال�سباقات  يف  ح�������س���وره  وت���ع���زي���ز 
ال��ع��امل��ي��ة، ودع���م امل���الك وامل���رب���ني ، 
ال�سيخ  ل��ه  املغفور  لنهج  ا�ستمرارا 
“طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 

اهلل ثراه”.
" فلري دو �سوليل"  ومتكنت املهرة 

 X امل���ن���ح���درة م����ن ن�����س��ل )م���ن���ج���ز
املدربة  باإ�سراف  عامر(،  بنت  ذيبة 
اليزابيث برنارد جان فران�سو حتت 
برنارد،  اإيكيم جيان  الفار�س  قيادة 
املغربية  املحطة  اقتنا�س لقب  من 
يف ظل م�ساركة 16 خياًل من �سن 
4 �سنوات فما فوق مل�سافة 1750 
م����رتا ب��ع��د م��ن��اف�����س��ة ق���وي���ة حتى 
االأم��ت��ار االأخ���رية، التي اأك���دت قوة 
للظفر   " �سوليل  دو  "فلري  وع���زم 

بلقب الكاأ�س الغالية.
�سوليل"  دو  ف���ل���ري   " وجن����ح����ت 
بزمن  ال�����س��ب��اق  م�����س��اف��ة  ق��ط��ع  يف 

باملرتبة  وحلت  1:10:48دقيقة، 
ربيع" للمالك  اأم  " اأ�سراء  الثانية 
وامل��������درب زك����ري����ا ����س���م���ايل وق���ي���ادة 
الفار�س عبدالرحيم ف�سول، وجاء 
يف املركز الثالث اأجدال دي جرين 
للمالك وامل��درب جمال باجو حتت 

قيادة جريالد مو�سى.
ح�سر ال�سباق وتوج االأبطال �سعادة 
الظاهري  اأح��م��د  �سعيد  الع�سري 
�سفري الدولة لدى اململكة املغربية، 
م�سرف  الرحماين  في�سل  و�سعادة 
رئي�س  ك��اأ���س  �سباقات  �سل�سلة  ع��ام 

الدولة للخيول العربية.

���س��ع��ادة الع�سري  م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال 
" �سعداء  ال��ظ��اه��ري  اأح��م��د  �سعيد 
كاأ�س  ���س��ب��اق��ات  �سل�سلة  مب��وا���س��ل��ة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة 
ل��ل��خ��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا يف 
امتدادا  ال�سقيقة،  املغربية  اململكة 
ال��ر���س��ي��دة مل�سرية  ال��ق��ي��ادة  ل��دع��م 
اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي يف ك��اف��ة م�سامري 
اإرث  اإط��ار احلفاظ على  العامل، يف 
واإع�����الء �ساأن  االإم�������ارات االأ���س��ي��ل 
اخليول العربية، ونثمن النجاحات 
الكاأ�س  �سباق  حققها  التي  الكبرية 
الغالية يف املغرب وامل�ساركة الوا�سعة 

واملربني  امل���الك  وت��ف��اع��ل  للخيول 
مكانة  على  مهما  دلياًل  اإال  هو  ما 

احلدث وم�سريته التاريخية".
امل�سرف  الرحماين  في�سل  وتوجه 
كاأ�س  �سباقات  �سل�سلة  على  ال��ع��ام 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
والتريكات  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  االأ���س��ي��ل��ة 
اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  ل�سمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير ديوان الرئا�سة مبنا�سبة فوز 
بلقب  �سوليل"  دو  "فلري  امل���ه���رة 
يعك�س  مب��ا  امل��غ��رب،  حمطة  �سباق 
ت��ف��وق خ��ي��ول ي��ا���س ل��ل�����س��ب��اق��ات يف 

خمتلف م�سامري العامل.
اأي�������س���ا  وق���������ال " ن���ه���ن���ئ �����س����م����وه 
ال��ت��ي �سجلها  امل��ب��ه��رة  ب��ال��ن��ج��اح��ات 
توجيهات  اأن  خ���ا����س���ة  احل��������دث، 
يف  دائما  التميز  اإىل  تقودنا  �سموه 
بهذه  نفخر  ونحن  املحطات،  كافة 
االإجن�������ازات ال���ك���رى ال��ت��ي جت�سد 
الغالية  ل��ل��ك��اأ���س  امل��رم��وق��ة  امل��ك��ان��ة 
واأه���م���ي���ت���ه���ا ب���اع���ت���ب���اره���ا م����ن اأه����م 
العامل،  يف  الكال�سيكية  ال�سباقات 
والتقدير  ب��ال�����س��ك��ر  ن��ت��وج��ه  ك��م��ا 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة امل���ل���ك���ي���ة ل���ل���ف���ر����س يف 

املغرب".

اأبي�ض الغولف يد�سن م�سواره يف اآ�سيوية ماليزيا

املهرة »فلري دو �سوليل« تتوج بلقب كاأ�ض رئي�ض الدولة للخيول العربية يف املغرب

•• دبي-�لفجر

ل��ل��خ��ي��ول العربية  ن���ال م��رب��ط دب���ي 
املعادن  وكل  االأف�سلية  األقاب  اأغلب 
جلمال  ال��ع��امل  بطولة  يف  النفي�سة 
م�ساء  اختتمت  التي  العربية  اخليل 
العا�سمة  يف  ال�سبت  اأم�س  اأول  اأول 
ا�ستقطبت  والتي  باري�س،  الفرن�سية 
و�سفوة  ال���دول���ي���ة  امل����راب����ط  اأق������وى 
العامل  االأ�سيلة يف  العربية  اخليول 
�سمن م�سهد تناف�سي عايل امل�ستوى 

و�سديد االإثارة والت�سويق.
وكما كان متوقعا، كان مربط دبي يف 
األوان  كل  باإحراز  التميز  مع  املوعد 
األقاب  من  وع��ددا  البطولة،  كوؤو�س 
االأيقونة  امل��ه��ر  اأح�����رز  االأف�����س��ل��ي��ة. 
ال���واع���د دي ����س���رار وه����و م���ن فحل 
ال��ع��امل��ي اجل��دي��د دي �سراج  االإن���ت���اج 
والفر�س العاملية اإف تي �سيلة الكاأ�س 
باالإجماع  االأمهار  لبطولة  الذهبية 
ليجدد اإجنازه الذهبي الذي حققه 
نف�س  ويف  ال�����س��اب��ق��ة.  ال��ن�����س��خ��ة  يف 
�سهار وهو  املهر دي  البطولة متكن 
اإك�سكاليبور  ال��ع��امل��ي  ال��ف��ح��ل  م���ن 
من  �سيهانة  دي  وال��ف��ر���س  اإي����ه  اإي 

وناف�ست  الرونزية.  الكاأ�س  اإح��راز 
من  وه��ي  اإك�سبو  دي  الفاتنة  املهرة 
اإيلي  وال���ف���ر����س  ����س���راج  دي  ال��ف��ح��ل 
ل���ق���ب بطولة  ع���ل���ى  ب���ق���وة  ج����ه����راء 
وا�ستطاعت  ال�����س��ن��ة  ب��ع��م��ر  امل���ه���رات 
الف�سية ليكتمل عقد  الكاأ�س  اإحراز 
مربط  ح�سيلة  يف  النفي�سة  امل��ع��ادن 
دبي يف بطولة العامل جلمال اخليل 
دائرة  وات�����س��ع��ت   .2022 ال��ع��رب��ي��ة 
ب�سمات احل�سور االإنتاجي للمربط 
الفحل  م��ن  بي�سان  دي  امل��ه��رة  بنيل 
ات�س  اي����ه  ار  وال���ف���ر����س  ����س���راج  دي 
ال�سقب  مل��رب��ط  وامل��م��ل��وك��ة  روزي�����ال 
للمهرات،  الف�سية  الكاأ�س  القطري 
ث���م ال���ف���ر����س دي ع���زي���زة وه����ي من 
والفر�س  من�سيون  عجمان  الفحل 
هنايا  مل��رب��ط  ج��ي��ه  كي�س  م��ي��دن��اي��ت 
الف�سية  ال��ك��اأ���س  بنيل  ال�سوي�سري 

لبطولة االأفرا�س.

األقاب باجلملة
دفة  ل��ق��ي��ادت��ه  ح��ا���س��م��ة  دالل�����ة  ويف 
مربط  نال  املعا�سر،  العاملي  االإنتاج 
دبي عددا كبريا من األقاب االأف�سلية 
ال��ع��امل��ي��ة؛ ل��ق��ب اأف�����س��ل م���زرع���ة يف 

مربي  مالك  اأف�سل  ولقب  ال��ع��امل، 
فحل  اأف�سل  لقب  ن��ال  كما  ومنتج. 
منتج وكان من ن�سيب فحل االإنتاج 
لقب  ثم  �سراج،  دي  اجلديد  العاملي 
اأف�������س���ل ف���ر����س م��ن��ت��ج��ة وك������ان من 
ن�سيب الفر�س العاملية اإف تي �سيال. 
االأمل  درع  جن��الء  دي  املهرة  ونالت 
كما  ال��ب��ط��ول��ة.  يف  االإن����اث  للخيول 
اأف�����س��ل راأ�س  ح��از م��رب��ط دب��ي لقب 
بني املهور يف الفئة )ا( للمهور زكان 
���س��ه��ار، ولقب  امل��ه��ر دي  م��ن ن�سيب 
اأف�سل راأ�س بني املهور يف الفئة )ب( 
�سرار.  دي  امل��ه��ر  ن�سيب  م��ن  وك���ان 

اإنتاج  بي�سان من  دي  املهرة  ومنحت 
مربط دبي مربط ال�سقب القطري 
)اأ(  املجموعة  يف  راأ����س  اأف�سل  لقب 

بني املهرات.

اأف�سلية متجددة
االأكرث  امل��رب��ط  دب��ي  مربط  ويعتر 
ح�سادا لالألقاب يف اأقوى البطوالت 
التي  العامل  الدولية، ومنها بطولة 
جددت للمربط يف الن�سخة ال�سابقة 
االإنتاجي  ب�����دوره  خ��ا���س��ا  اع���رتاف���ا 
اأف�سل  لقب  مبنحه  وذل��ك  النوعي، 
ولقب  الرابعة،  للمرة  ومنتج  مربي 

اأف�����س��ل ف��ح��ل م��ن��ت��ج جم�����ددا وكان 
العاملي  االإن��ت��اج  اأي��ق��ون��ة  ن�سيب  م��ن 
ر�سيم،  اإل  اإي���ه  اإف  الفحل  املعا�سر 
وكان  منتجة  ف��ر���س  اأف�����س��ل  ول��ق��ب 
م���ن ن�����س��ي��ب ال��ف��ر���س ال���ول���ود اإيلي 

فالمينكا.
ك��م��ا مت��ك��ن م��رب��ط دب���ي م��ن ح�سد 
ذه��ب��ي��ت��ني ث��م��ي��ن��ت��ني؛ اأواله����م����ا مع 
البطل  م��ن  وه��ي  بي�سان  دي  امل��ه��رة 
والثانية  ���س��راج،  دي  الفحل  العاملي 
م��ع امل��ه��ر دي ���س��رار م��ن الفحل دي 
الرونزية  الكاأ�س  اأح��رز  كما  �سراج. 
مع املهر دي �سيماز وهو من الفحل 
اإف اإيه اإل ر�سيم. و�سجل اإنتاج مربط 
دبي مزيدا من االإجن��ازات الذهبية 
مزيان  دي  امل��ه��ر  م���ع  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
الفل�سطيني  ال�سيخ  ملربط  اململوك 

وهو من الفحل اإف اإيه اإل ر�سيم.

التوحيدي: هدف اأ�سمى
التوحيدي  حممد  املهند�س  اأع���رب 
امل�����س��رف ال���ع���ام م���دي���ر ع����ام مربط 
�سعادته  ع��ن  العربية  للخيول  دب��ي 
بطولة  يف  للمربط  الكبري  بالتاألق 
العايل  ب��امل�����س��ت��وى  م��ن��وه��ا  ال���ع���امل، 

العربية.  اخل���ي���ل  ج������ودة  ل���ت���ط���ور 
تعتر  التوحيدي:" البطولة  وقال 
ل��ق��ي��ا���س م�ستوى  االأق�����وى  امل��ق��ي��ا���س 
املرابط  وج���ه���ود  ال���ع���امل���ي  االإن����ت����اج 
كل  دب��ي  ن��ال مربط  وق��د  القيادية. 
ي�ستحق  النفي�سة، وما  املعادن  األوان 
م��ن األ���ق���اب االأف�����س��ل��ي��ة ال��ت��ي اأكدت 
�سدارتنا العاملية يف االإجناز واالإنتاج 

منذ �سنوات".
اأف�سلية  التوحيدي:"  واأ�����س����اف 
االإن���ت���اج ك��ان��ت م��ن��ذ ال��ب��داي��ة هدفا 
ملبدع  ال�سامية  الروؤية  �سمن  اأ�سمى 
م��رب��ط دب��ي ف��ار���س ال��ع��رب والعامل 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ب���اأن  -رع������اه اهلل- ك��ن��ا ع��ل��ى ي��ق��ني 
مدر�سة املركز االأول �ستكلل جهودنا 
مقوماته.  ك����ل  ل����وج����ود  ب���ال���ن���ج���اح 
للمربط  ماحتقق  على  اهلل  ونحمد 
م�ستمر  وت���ط���ور  ع���امل���ي  م���ن مت��ي��ز 
الإنتاجنا الذي و�سع ب�سمات جودته 
تربية  م���واط���ن  اأق�����وى  ال��ف��ائ��ق��ة يف 

اخليل العربية االأ�سيلة".

املرزوقي: اعرتاف عاملي
ملربط  التنفيذي  املدير  عر  ب��دوره 
دب�����ي ع���ب���دال���ع���زي���ز امل�����رزوق�����ي عن 
مل�ساركة  اجل��ي��دة  بالنتائج  ���س��ع��ادت��ه 
مربط دبي يف بطولة العامل، م�سيدا 

بني  احلما�سية  التناف�سية  باالأجواء 
اخليول  م��ن  العاملي  االإن��ت��اج  �سفوة 
مربط  املرزوقي:"  وق��ال  العربية. 
املنا�سبات  ك��ل  يف  ب��ق��وة  حا�سر  دب��ي 
ال��دول��ي��ة ال��ك��رى، واإن��ت��اج��ن��ا اأ�سبح 
املهتمني  ل����ك����ل  م���ط���م���ح���ا  ال�����ي�����وم 
ب����اجل����ودة، ومي���ث���ل االإم���������ارات خري 
متثيل. ونحن م�ستمرون يف حتقيق 
اأف�سل امل�ستويات التي تخدم تطوير 
اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي��ة، وامل��ح��اف��ظ��ة على 
يف  امل��رب��ط  و���س��ع��ت  ال��ت��ي  املكت�سبات 
العامل،  يف  املنتجة  امل��راب��ط  مقدمة 
وهو ما اأكدته الن�سخة االأخرية بعد 
عامليا  اع��رتاف��ا  للمربط  ج���ددت  اأن 

باالأف�سلية".

مربط دبي يحرز كل املعادن النفي�سة يف بطولة العامل 2022

»�سيلة« و»دي �سراج« ي�سيئان باري�ض بلقب الأف�سل اإنتاجا

جمعية ال�سحفيني الإماراتية تد�سن 
»خيمة كاأ�ض العامل« باأبوظبي

•• �أبوظبي -�لفجر:

يف  الثقايف  امل��رك��ز  بحديقة  مقرها  يف  االإم��ارات��ي��ة  ال�سحفيني  جمعية  د�سنت 
القدم والتي  العامل لكرة  كاأ�س  العامل" ملتابعة مباريات  كاأ�س  "خيمة  اأبوظبي 
ت�ست�سيفها العا�سمة القطرية الدوحة خالل الفرتة من 20 نوفمر اإىل 18 

دي�سمر املقبل.
وح�سر فعاليات اليوم االأول من بطولة كاأ�س العامل يف اخليمة حممد احلمادي 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية ال�سحفيني االإماراتية وح�سني املناعي نائب الرئي�س 
اأع�ساء  االإع��الم��ي��ني  م��ن  وع���دد  االإدارة  جمل�س  ع�سو  امل��ن�����س��وري  اأح��م��د  ود. 
خلدمة  تاأتي  تد�سينها  مت  التي  اخليمة  اإن  احل��م��ادي  حممد  وق��ال  اجلمعية. 
وتوفري  العاملي  احل��دث  ه��ذا  ملتابعة  يجمعهم  مكان  وتوفري  اجلمعية  اأع�ساء 
�سبل الراحة لهم، و�سكر احلمادي �سركاء اجلمعية يف تنفيذ هذه اخليمة، وزارة 
الثقافة وال�سباب ونادي تراث االإمارات و�سكر �سركة "ات�ساالت اند" ال�سريك 

الداعم الأن�سطة وفعاليات اجلمعية. 
وحتى  االأول  اليوم  من  اب��ت��داًء  ال�سحفيني  العامل"  كاأ�س  "خيمة  و�ست�ستقبل 
ومتابعة  ال��زم��الء  بني  والتوا�سل  لاللتقاء  فر�سة  و�ستكون  البطولة  نهاية 

مباريات كاأ�س العامل يومياً و�سط اأجواء ريا�سية وحما�سية جميلة.
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الفجر الريا�ضي

•• �أبوظبي- و�م: 

اأكدت ماري�سول كا�سادو رئي�سة االحتاد الدويل للرتايثلون، ان ا�ست�سافة 
اأبوظبي لنهائيات بطولة العامل للرتاياثلون "اأبوظبي 2022" اأ�سبحت 
الرتايثلون  مناف�سات  تنظيم  يف  التميز  م��ن  م�ستوى  الأع��ل��ى  م��ع��ي��اراً 
التي  االوىل  الن�سخة  منذ  تقدميه  مت  مبا  قيا�ساً  ال��ع��امل،  م�ستوى  على 

ا�ست�سافتها اأبوظبي يف عام 2015.
وي��ن��ظ��م جم��ل�����س اأب���وظ���ب���ي ال��ري��ا���س��ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع االحت�����اد ال����دويل 
 "2022 "اأبوظبي  للرتاياثلون  العامل  بطولة  نهائيات  للرتاياثلون 
اجل��اري، يف  نوفمر   26 اإىل   23 الفرتة من  "�سمان"، خ��الل  برعاية 
جزيرة يا�س، مب�ساركة 130 من نخبة واأبطال ريا�سة الرتاياثلون حول 

العامل.
انطالق  مبنا�سبة  امل�ساركة  للوفود  موجهة  لها  كلمة  يف  كا�سادو،  وقالت 
اأف�سل  ا�ست�سافة  من  ُتن�سى  ال  �سنوات  �ست  م��دار  "على  غ��دا:  البطولة 
بطولة يف تاريخ بطوالت العامل للرتايثلون منذ الن�سخة االأوىل هنا يف 
اأكر نهائيات  اأخرى يف  اأبوظبي مرة  اإىل  اأن نعود  2015، ي�سعدنا  عام 

لبطولة العامل للرتايثلون 2022".
للرتايثلون  ال��ع��امل  لبطوالت  اأب��وظ��ب��ي  ا�ست�سافة  "اأ�سبحت  وت��اب��ع��ت: 

يف  الرتايثلون  ريا�سة  �سعيد  على  التميز  م��ن  م�ستوى  الأع��ل��ى  م��رادف��اً 
العامل، ومثلما كانت انطالقة مو�سمنا متميزة فان ختام املو�سم �سيكون 

اأي�سا يف غاية التميز باإقامة بطولة العامل يف اأبوظبي "2022".
ومنذ عام 2015 بداأت اأبوظبي يف ا�ست�سافة �سل�سلة البطوالت الدولية 
التي  املجتمعية  ال�سباقات  م��ن  جمموعة  تنظيم  مت  كما  للرتاياثلون، 
تنا�سب جميع االأعمار والقدرات اإىل حانب ذلك، ما اأدى اإىل منو اأعداد 

ممار�سي ريا�سة الرتاياثلون يف االإمارات ب�سكل وا�سح.
العامل وجود  الن�سخة اجلديدة يف بطولة  ما مييز  اهم  ان  اإىل  واأ�سارت 
النخبة  فئات  ذلك  يف  مبا  املناف�سات،  يف  م�ساركة  متنوعة  فئة  من  اكرث 
والفئات العمرية وفئات اأ�سحاب الهمم، وفئات حتت 23 عاًما والفئات 

العمرية.
وقالت: "لدينا بطوالت رائعة وتقدير متميز على مر ال�سنني، ومثل هذه 
والرتويج  باالهتمام  وااللتزام  اجلاد  العمل  لكل  تتويجاً  تعد  النهائيات 
املنظمة  للجنة  ال�سكر  ت��ق��دمي  منا  ي�ستوجب  مب��ا  امل��م��ي��زة،  لريا�ساتنا 
�سركاءنا  اأ�سكر  اأن  "اأود  واأ�سافت:  الريا�سي".  اأبوظبي  املحلية وجمل�س 
يف جمل�س اأبوظبي الريا�سي على دعمهم امل�ستمر وتفانيهم يف بذل كافة 
اجلهود الإجناح هذه البطوالت، ودعمهم للجهات املحلية واحتاد االإمارات 

للرتايثلون، واإىل مدينة اأبوظبي ككل، على م�ساعدتهم لنا".

•• �لعني -و�م:

العني  ن��ادي  يف  للبوت�سيا  ال��ث��اين  التجمع  الوطنية  الباراملبية  اللجنة  نظمت 
الأ�سحاب الهمم، مب�ساركة 48 العبا والعبة من خمتلف اأندية ومراكز اأ�سحاب 
الهمم بالدولة، بواقع 40 العبا و8 العبات، وات�سمت املناف�سات بالقوة والندية 

واالإثارة بني امل�ساركني يف املع�سكر.
وحتر�س هذه التجمعات على اإتاحة الفر�سة املنا�سبة لتاأهيل العنا�سر الواعدة 

التي ميكنها املناف�سة بامل�ساركات االإقليمية والدولية القادمة.
"عبد  الثقة  ن��ادي  الع��ب  ح�سول  ع��ن   BC1 بفئة  اخلا�سة  النتائج  واأ���س��ف��رت 
الرحمن بادي" على املركز االأول، وجاء ثانياً زميله "�سامل املدهني، اأّما املركز 

الثالث فذهب اإىل �سالح العلي العب نادي دبّي.
كما اأ�سفرت نتائج فئة BC2 عن فوز العب العني "اأحمد ال�سام�سي" باملركز 
الثالث  املركز  ثم يف  البلو�سي"،  "يو�سف  دبّي  نادي  و�سيفاً العب  وتاله  االأول، 
العب خورفكان خالد مرا�سده. ويف فئة االإناث ح�سلت العبة نادي اأبوظبي منى 
احلمادي على املركز االأول، فيما ح�سلت �سلمى ر�سا العبة نادي خورفكان على 

املركز الثاين، ونغم جمال الدين العبة نادي دبي على املركز الثالث.
العبة  بح�سول  الن�سائي  للعن�سر  الفتاً  تاألقاً   BC3 فئة  مناف�سات  و�سهدت 
�ساحب  م��ع  �سر�سة  مناف�سة  بعد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  على  الكعبي"  "هدى  ال��ع��ني 
ال�سدارة خليفة اأحمد العب نادي دبّي ، وحل ثالثاً عمر الفال�سي العب نادي 

دبّي اأي�سا.
"رئي�سة  الدولّية  الالعبة  ح�سول  خ��الل  من  البوت�سيا  �سّيدات  تاألق  وا�ستمّر 

القبي�سي  التي ح�سل فيها حميد   ،  BC4 الفال�سي" على املركز الثاين يف فئة
العب نادي الظفرة على املركز االأول، فيما حل حممد عبداهلل العب نادي دبي 

يف املركز الثالث.

ماري�سول كا�سادو: اأبوظبي حتقق اأعلى معايري التميز 
واجلودة يف تنظيم بطولت العامل للرتاياثلون

جناح لفت للتجمع الثاين لالعبي ولعبات 
البوت�سيا يف نادي العني لأ�سحاب الهمم

•• �أبوظبي - و�م:

االحتاد  ج��ائ��زة  مناف�سات  ختام  م��ع  ا�ستثنائية  ليلة  اأبوظبي  العا�سمة  عا�ست 
و�سط  يا�س  مر�سى  حلبة  على  اأقيمت  والتي   -1 للفورموال  الكرى  للطريان 

ح�سور جماهريي الفت من خمتلف دول العامل ملتابعة اأبطال ال�سباق العاملي.
كالعادة،  مبهر  تنظيم  و�سط  للغاية  اإيجابية  احل��ا���س��رة  االأف��ع��ال  ردود  وك��ان��ت 
�سواء داخل حلبة ال�سباق اأو خارجها يف ظل ح�سور جماهريي غفري من جميع 

اجلن�سيات جاوؤوا خ�سي�سا ملتابعة احلدث العاملي على اأر�س االإمارات.

العاملية حول جناح هذا احلدث  االأفعال  التنظيمي كانت ردود  النجاح  وبجانب 
اإمكانيات هائلة �ساهمت وال تزال يف  اأبوظبي من  حا�سرة، يف ظل ما تتمتع به 
توفري اأجواء اإيجابية جلميع احل�سور، وكذلك للم�ساركني يف ال�سباق الذي كان 

حمط اأنظار العامل على مدار االأيام االأربعة املا�سية.
تويرت  على  ال�سخ�سي  ح�سابه  على  فري�ستابن  ماك�س  الهولندي  ال�سائق  وغرد 
عقب انتهاء ال�سباق معربا عن �سعادته وموجها ال�سكر اإىل زمالئه قائال: "لقد 
ما  على  للجميع  �سكرا  لنا"،  بالن�سبة  املميز  املو�سم  الإنهاء  رائعة  طريقة  كانت 

قاموا به من عمل �ساق".

واحتفل اأي�سا احل�ساب الر�سمي لفريق ريد بول بنجمه ماك�س فري�ستابن، حيث 
غرد قائال: “كانت نهاية �سعيد ملو�سم 2022 ب�سباق اأبوظبي”.

وكانت ال�سحافة العاملية حا�سرة يف امل�سهد بعدما ر�سدت ال�سباق اأوال باأول، حيث 
حتدثت �سحيفة دي تليجراف الهولندية عن البطل ماك�س فري�ستابن موؤكدة 
اأبوظبي بعدما حقق اللقب تواليا  انه انهى مو�سم البطوالت باأف�سل تتويج يف 

يف على نف�س احللبة.
كما �سلطت �سحيفة اجلارديان ال�سوء على احلدث العاملي الذي اأقيم يف االإمارات 
اأنه حقق  اأكد  التتويج، والذي  العاملي فري�ستابن عقب  ناقلة ت�سريحات البطل 

جناحا ال يو�سف، متمنيا اأن يتكرر العام املقبل يف اأبو ظبي اأي�سا.
خط  قبل  به  قام  وما  فيتل  �سيبا�ستيان  رحيل  على  ال�سوء  ال�سحيفة  و�سلطت 

نهاية ال�سباق من حركات ا�ستعرا�سية معلنا ر�سميا اعتزاله.
لل�سائق  اأبوظبي  يف  ال��ف��وز  اأن   1 ال��ف��ورم��وال  ل�سباقات  الر�سمي  احل�ساب  واأك���د 
الفوز  حقق  اأن  بعد  طويل  ملو�سم  رائ��ع��ا  وختاما  للغاية  مميزا  ك��ان  فري�ستابن 

اخلام�س ع�سر له هذا املو�سم.
واأ�سار املوقع اأي�سا اإىل اأن �سباق اأبوظبي كان املحطة االأخرية لل�سائق �سيبا�ستيان 

فيتل يف دليل على متيز احلدث الذي اأقيم يف االإمارات.

•• دبي-�لفجر:

ال�سيخة  "دورة  من  العا�سرة  الن�سخة  مناف�سات  االثنني  اأم�س  م�ساء  اختتمت 
ينظمها  التي  نوعها  من  االأكر  الدورة  هند لالألعاب الريا�سية لل�سيدات"، 
جمل�س دبي الريا�سي حتت رعاية حرم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
"رعاه اهلل"  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم 
األعاب   10 وت�سمنت  مكتوم،  اآل  جمعة  ب��ن  مكتوم  بنت  هند  ال�سيخة  �سمو 

ريا�سية.
و�سيتم تتويج الفائزات يف جميع البطوالت خالل حفل كبري يقام يف ال�ساعة 6 
م�ساء اخلمي�س 24 نوفمر يف مكتبة حممد بن را�سد على خور دبي مبنطقة 

اجلداف.
لالإقامة  العامة  االإدارة  العبات  فوز  الطاولة  كرة  بطولة  مناف�سات  و�سهدت 
حممد  وعد  الالعبة  ف��ازت  حيث  والثاين،  االأول  باملركزين  االأجانب  و�سوؤون 
باملركز االأول تلتها اأمينة عادل يف املركز الثاين، وحلت هبة �سامي دروي�س من 

النيابة العامة يف املركز الثالث.
القاب�سة  الالعبة فرحة فريد من موؤ�س�سة دبي  اال�سكوا�س فازت  ويف بطولة 
العقارية باملركز االأول، تلتها �سامية تهلك من �سركة دو لالت�ساالت املتكاملة 
الثاين، وحلت مرمي خ��وري من هيئة كهرباء ومياه دبي )دي��وا( يف  يف املركز 

املركز الثالث.
ويف ب��ط��ول��ة االأل���ع���اب االل��ك��رتون��ي��ة ف���ازت ال��الع��ب��ت��ان ح��ن��ان ال��ن��ح��ا���س و�سيما 

دائرة  من  ون��دى  عائ�سة  تلتهما  االأول،  باملركز  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  من 
االقت�ساد وال�سياحة، وحلت الالعبتان عهود ونفي�سة من بلدية دبي يف املركز 

الثالث.
ويف بطولة الري�سة الطائرة فازت رو�سة الهلي من �سرطة دبي باملركز االأول يف 
فئة املواطنات، تلتها مرمي البلو�سي من كلية حممد بن را�سد يف املركز الثاين، 
وحلت اأمل مبارك من النيابة العامة يف املركز الثالث، ويف فئة املقيمات فازت 
برليان �سوفراجات من اأكادميية بروفي�سنال �سبورت باملركز االأول، تلتها رمي 
�سراج من موؤ�س�سة دبي لالإعالم يف املركز الثاين، وحلت جيانو مايا من �سوق 
دبي احلرة يف املركز الثالث. ويف ختام الدورة اأ�ساد جمل�س دبي الريا�سي بالدور 
ال��دورة من خالل  الكبري الذي لعبته االحت��ادات املحلية لالألعاب املدرجة يف 

اأثناء  ال��دورة وتوفري احلكام واخل��راء  الكامل الإجن��اح تنظيم  الدعم  تقدمي 
املناف�سات. وت�سمنت الن�سخة العا�سرة من الدورة 10 األعاب ريا�سية متنوعة 
املمزر،  للبولينغ يف منطقة  ال��دويل  دبي  اأقيمت يف مركز  التي  البولينغ  هي: 
و�سباق اجلري الذي اأقيم يف م�سمار ميدان، و�سباق الدراجات الهوائية الذي 
اأقيم يف م�سمار ميدان مل�سافتي 20 و30 كيلومرًتا، والبادل تن�س التي اأقيمت 
اأقيمت يف نادي لونا  التي  القوز، والكرو�س فت  يف نادي بادل بوينت مبنطقة 
الريا�سي لل�سيدات، واال�سكوا�س التي اأقيمت يف نادي دبي لل�سيدات، والري�سة 
وال�سطرجن  الريا�سي،  الن�سر  نادي  اأقيمتا يف  اللتني  الطاولة  الطائرة، وكرة 
التي اأقيمت يف نادي دبي لل�سطرجن، واالألعاب االلكرتونية التي اأقيمت يف مقر 

جمل�س دبي الريا�سي.

ردود اأفعال عاملية وا�سعة ت�سيد بنجاح جائزة الحتاد للطريان الكربى للفورمول-1 يف اأبوظبي

تتويج الفائزات يف حفل مبكتبة حممد بن را�سد اخلمي�س 

»دورة ال�سيخة هند لالألعاب الريا�سية لل�سيدات« تختتم مناف�ساتها بنجاح
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يخو�س النجم االأرجنتيني ليونيل مي�سي اخلطوة االوىل من رق�سته االأخرية 
يف �سفوف منتخب "األبي�سيلي�ستي"، عندما يواجه نظريه ال�سعودي على ملعب 
لو�سيل الثالثاء �سمن مناف�سات املجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022 يف 

كرة القدم التي ت�سهد مواجهة بني بولندا واملك�سيك على ا�ستاد 974.
وكان مي�سي احلائز على الكرة الذهبية �سبع مرات �سّرح يف ال�ساد�س من ت�سرين 
باأنه  �سك  وال  ل��ه،  االأخ���رية  �ستكون   2022 ن�سخة  ب��اأن  املا�سي  االأول-اك��ت��وب��ر 
املمكنة يف �سفوف  يريدها تتويجا مل�سرية مظفرة فاز خاللها بجميع االلقاب 
بر�سلونة اال�سباين ثم باري�س �سان جرمان الفرن�سي، كما تّوج مع بالده بكوبا 

امريكا عام 2021 ليقودها اإىل اّول لقب قاري منذ 1993.
له  نتيجة  اب��رز  وكانت  له  اخلام�س  املونديال  عاماً" يف   35" مي�سي  وي�سارك 

حلوله و�سيفا يف ن�سخة الرازيل عام 2014.
وقال مي�سي الذي يتاألق يف �سفوف باري�س �سان جرمان هذا املو�سم يف حديث 
لدينا  ج���داً.  متحّم�سون  "نحن  للعبة  اجلنوبي  االم��ريك��ي  االحت���اد  موقع  م��ع 
جمموعة جيدة جداً ومتلهفة للغاية. لكننا نفكر بال�سري خطوة خطوة. نعلم 

باأن جمموعات كاأ�س العامل لي�ست �سهلة".
مباراة   36 م��ن  ب�سل�سلة  مت�سلحة  البطولة  ه��ذه  غمار  االأرج��ن��ت��ني  وتخو�س 
دون خ�سارة على مدى ال�سنوات الثالث االخرية. ويف حال ُقّدر لها الفوز على 

ال�سعودية فاأنها �ستعادل الرقم القيا�سي املوجود يف حوزة املنتخب االيطايل.
باال�سافة  وتعتمد  و�سلبة  متجان�سة  ت�سكيلة  �سكالوين  ليونيل  امل��درب  وميلك 
ومهاجم  االيطايل  يوفنتو�س  جناح  ماريا  دي  انخل  املخ�سرم  على  مي�سي  اىل 
اإنرت االيطايل الوتارو مارتيني�س، باال�سافة اىل ثنائي قلب الهجوم كري�ستيان 
يونايتد  مان�س�سرت  من  مارتيني�س  ولي�ساندرو  االنكليزي  توتنهام  من  رومريو 

االإنكليزي اأي�ساً.
الذي  و1986   1978 بطل  االرجنتيني،  للمنتخب  جتربة  اآخ��ر  وكانت 
اكتفى بدور ثمن النهائي يف رو�سيا 2018 عندما خ�سر اأمام فرن�سا 4-3، 

فوزه ال�ساحق قبل اأيام على م�سيفه االماراتي بخما�سية نظيفة.
اإذا ما اأراد  يف املقابل، يتعني على املنتخب ال�سعودي خو�س مباراة العمر 

حتقيق نتيجة ايجابية امام العمالق االمريكي اجلنوبي.
وينعم املنتخب ال�سعودي الذي ي�سم 12 العباً من الهالل بطل اآ�سيا، 
باال�ستقرار الفني منذ تويل املدرب الفرن�سي هريفيه رونار تدريبه يف 
للمرة  النهائيات  اىل  قيادته  يف  جنح  حيث   ،2019 متوز-يوليو عام 

ال�ساد�سة يف تاريخه بعد ت�سدره جمموعة �سمت اليابان وا�سرتاليا.
ويحلم املنتخب ال�سعودي يف تكرار حلم التاأهل اىل الدور ثمن النهائي 

كما فعل يف باكورة م�ساركاته وحتديدا يف مونديال الواليات املتحدة عام 
1994 عندما �سجل له جنمه �سعيد العويران هدف الفوز التاريخي والرائع 

يف مرمى بلجيكا، قبل ان يخ�سر االأخ�سر �سد ال�سويد 3-1.
وميلك رونار خرة كبرية يف البطوالت القارية والعاملية، بعد اأن قاد زامبيا 

يف  جن��ح  ث��م   ،2012 ع��ام  اإفريقيا  اأمم  ك��اأ���س  اول لقب يف  اىل 
حتقيق االجن����از ذات���ه م��ع ���س��اح��ل ال��ع��اج ب��ع��ده��ا بثالث 

ال�سرف مع  ينال هذا  اول مدرب  لي�سبح  �سنوات، 
منتخبني خمتلفني يف البطولة القارية، كما 

قاد املغرب يف مونديال رو�سيا 2018.
اأمثال  ع��ل��ى  ي��ع��ّول  ال���ذي  رون����ار  وراأى 
���س��ل��م��ان ال��ف��رج و���س��امل ال��دو���س��ري يف 

ح��دي��ث ل��ف��ران�����س ب��ر���س ان���ه "لتقدمي 
عرو�س رائعة يف بطولة كرى، عليك 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ج�����داً  ق���وي���اً  ت���ك���ون  اأن 

اجلماعي".
"�سيكون  ق��ال  مي�سي،  مقابلة  وع��ن 

االأمر رائعاً! عندما تقّرر اأن ت�سبح 
ت��رغ��ب يف مواجهة  ف��اأن��ت  م���درب���اً، 

اأف�سل اخل�سوم".
�ستلعب  ال�سعودية  كانت  اإذا  وعما 

مونديال  اأق��رب  يف  ال�سغوط  حتت 
امل�سافة  ح���ي���ث  م����ن  ف���ي���ه  ت�������س���ارك 

العهد  �سمو ويل  ا�ستقبلَنا  لقد  "ال. 
بارك  �سلمان".  بن  حممد  "االأمري 

باأن  لنا التاأهل اإىل كاأ�س العامل موؤكداً 
الالعبني  على  مفرو�سة  �سغوطات  ال 

وباأنه علينا فقط اإظهار �سورة جميلة عن 
اأراها خطوة ذكية. هو  كرة القدم ال�سعودية. 

توا�سل مثايل وواقعي. لكن هذا ال يعني باأننا �سنت�ساهل 

يف اأداء مهمتنا".
يف املقابل، اعتر العب و�سط املنتخب ال�سعودي هتان باهري باأن مفتاح حتقيق 
نتيجة ايجابية �سد االأرجنتني يف م�ستهل م�سوار االخ�سر هو تكاتف املجموعة 

وبذل اق�سى اجلهود.
2018 يف اح��دى احل�س�س  ���س��ارك يف م��ون��دي��ال رو�سيا  ال��ذي  ب��اه��ري  وق��ال 
للغاية  �سعبة  جمموعة  يف  ال��ق��رع��ة  اوقعتنا  "لقد  ب���الده  ملنتخب  التدريبية 
ا���س��م��اء رن��ان��ة يف بداية  ي�����س��م  ال����ذي  ال��ع��ري��ق  و���س��ن��واج��ه منتخب االرج��ن��ت��ني 

امل�سوار".
التقى املنتخبات اربع مرات ففازت االرجنتني مرتني وتعادال مرتني.

املونديال  بالكامل من بني مالعب  �سُيفّكك  الذي  الوحيد   ،974 ا�ستاد  وعلى 
الثمانية، تتواجه بولندا وهدافها املخ�سرم روبرت ليفاندوف�سكي مع املك�سيك.

ت�سريفوين  بيالو  يعّول  و1982،   1974 يف  اأب��رزه��ا  التا�سعة،  م�ساركته  يف 
)اأبي�س واأحمر( على املهاجم اجلديد لر�سلونة االإ�سباين واأحد �سانعي اجماد 

بايرن ميونيخ االأملاين يف العقد االأخري.
عندما   ،2018 يف  حمبطة  م�ساركة  تعوي�س  والثالثني  الرابعة  اب��ن  يرغب 

تذيل فريقه جمموعته يف دور املجموعات واخفق يف ت�سجيل اأي هدف.
"طبعاً  134 مباراة دولية(  قال "ليفا"، اأف�سل هداف يف تاريخ بولندا )76 يف 
افكر يف كا�س العامل االخرية. �ساقوم بكل �سيء لتحقيق حلم الت�سجيل يف كاأ�س 
بالكرة  "االحتفاظ  رغبة  عن  ميخنييفيت�س  ت�سي�سالف  امل��درب  وعّر  العامل". 
اأطول وقت ممكن، بناء جمل �سريعة بعد اال�ستحواذ والتمرير ب�سرعة لتخفيف 
الو�سط  خ��ط  تنظيم  ان  م��ع��ت��راً  اخل�����س��م،  �سغط 

ي�سّكل "املع�سلة اال�سا�سية" بالن�سبة اليه.
دوري  م��ن  االأول  امل�ستوى  يف  ال�سمود  رغ��م 
ثالث  ب��ول��ن��دا  ت��ل��ق��ت  االأوروب�����ي�����ة،  االأمم 
بلجيكا  �سد  ثقيلة  واح��دة  بينها  هزائم، 

.6-1
ال�17،  للمرة  امل�����س��ارك��ة  املك�سيك  اأم���ا 
على  و1986   1970 يف  اأب���رزه���ا 
النهائي،  رب��ع  بلغت  عندما  اأر�سها 
فياأمل مدربها االأرجنتيني خرياردو 
"تاتا" مارتينو يف اأن يكون مهاجم 
راوول  االإن��ك��ل��ي��زي  ولفرهامبتون 

خيميني�س قادراً على امل�ساركة.
مل يلعب ابن ل�31 مع "اإل تري" منذ 
بفخذه،  ال�سابة  املا�سي  اآب-اأغ�سط�س 
بداية مو�سم متعرثة  بعد  وذلك 
با�سابة اأخرى بركبته.

ا�ستفاقت فرن�سا قبل �ساعات معدودة على انطالق مونديال قطر 2022 
عن  وغيابه  بنزمية  ك��رمي  ال��ع��امل  يف  الع��ب  اأف�سل  ا�سابة  �سدمة  على 
النهائيات، ما �سيعيد اإحياء الثنائية بني كيليان مبابي واأوليفييه جريو.

التي  ال�سراكة  ع��ودة  العام  لهذا  العامل  يف  العب  اأف�سل  اإ�سابة  وفر�ست 
اأنطوان  ال��ث��اين، مب���وؤازرة من  اأع���وام اىل لقبها  اأرب��ع��ة  ق��ادت فرن�سا قبل 

غريزمان.
اإ�سافة عثمان  امل��درب ديدييه دي�سان الهجوم برباعي مع  اإن قرر  وحتى 
دميبيليه اىل الثالثي، فاإن القوى املوجودة بحكم ال�سرورة تعيد اإحياء 

ذكرى مو�سكو اجلميلة.
بنزمية  ط��راز  من  هدافاً  خ�سروا  لو  حتى  �سيئاً  لي�س  الفرن�سي  الو�سع 
"الديوك"  ع��ن  2018 وغيابه  ع��ام  ف��ات��ه  م��ا  تعوي�س  م��ن  ال���ذي ح��رم 
اأن  اإذ  فالبوينا،  ماتيو  املنتخب  يف  ال�سابق  زميله  اب��ت��زاز  ق�سية  ب�سبب 
ال�����س��اب مبابي غ��ال��ب��اً م��ا ي��ت��األ��ق يف امل��واع��ي��د ال��ك��رى ح��ني ي��ك��ون النجم 
�سبابه  ا�ستعاد  بعدما  اأكرث من ممتاز  الرئي�س، وجريو يف و�سع معنوي 

عن 36 عاماً مع فريقه ميالن االإيطايل.
"دوري ويف م��وؤمت��ر ���س��ح��ايف اخل��م��ي�����س، ق���ال جريو 

املدرب،  مع  وا�سح  �سيء  كل  الفريق؟  ال يف 
عندما  الأ����س���ي���ف���ه.  �����س����يء  ي����وج����د 
ي��ح��ت��اج��ن��ي امل�������درب، ����س���اأح���اول اأن 

به  القيام  اأجيد  اأق��دم للفريق ما 
اأتي  عندما  دائ��م��اً.  احل���ال  كما 
اأقوم  الفرن�سي،  املنتخب  اىل 

بالعمل املطلوب مني".
ي��رت��ق��ي الالعب  اأخ�����رى،  م���رة 

للتقدم  معنى  ي��ع��رف  ال  ال���ذي 
بالعمر اىل م�ستوى احلدث مثل 

اللقب  وه���و  الفينيق"،  "طائر 
الذي يطلقه عليه بع�س 

من اأ�سدقائه.

ق���رر دي�����س��ان ع���دم اال���س��ت��ع��ان��ة ط��ي��ل��ة ع���ام مب��ه��اج��م اأر����س���ن���ال وت�سل�سي 
االإنكليزيني �سابقاً يف ظل وجود بنزمية يف الت�سكيلة، خ�سية منه باأنه قد 

ال يكون قادراً على االندماج يف املجموعة ب�سبب و�سعه املعنوي.
الت�سكيلة  يف  ج��ريو  �سيكون  ل��ل��دوح��ة،  بنزمية  م��غ��ادرة  وب��ع��د  االآن  لكن 
االأ�سا�سية و�سيح�سل على فر�سة حقيقية لي�سبح اأف�سل هداف يف تاريخ 
عليه  يتقدم  ال��ذي  )51 هدفاً(  تريي هرني  على  والتفوق  "الديوك" 

بهدفني.
اأن اإ�سابة ه��داف ري��ال مدريد االإ�سباين �سوف جتنب  واالأه��م من ذل��ك، 
املنتخب  اىل  بنزمية  اإع���ادة  ق��رار  �سوابية  ح��ول  االأ�سئلة  دي�سان  امل���درب 
وتقفل اىل حد ما امللف اجلديل الذي �سغل فرن�سا لفرتة طويلة وت�سبب 
ومونديال   2016 اأوروب����ا  ك��اأ���س  ع��ن  ال�سابق  ل��ي��ون  مهاجم  با�ستبعاد 

.2018
بالن�سبة ملبابي، الطريق بات مفتوحاً ليكون النجم االأوحد والتخل�س من 
عقدة ت�سارك االأ�سواء التي تالزمه يف فريقه باري�س �سان جرمان يف ظل 

وجود الرازيلي نيمار واالأرجنتيني ليونيل مي�سي.
 9 رق��م  اأن هناك  يعرف  امل���درب  احل��ري��ة.  م��ن  الكثري  "لدي  املنتخب  يف 
)راأ�س حربة( مثل "اأوليف" )جريو( الذي ُي�سِغُل الدفاعات )يف الفريق 
امل�ساحات، وطلب  التوغل يف  التحرك بحرية،  اخل�سم(، ما ميكنني من 
اأيلول-�سبتمر  يف  املنتخب  جتمع  خ��الل  مبابي  اأف��اد  ما  وف��ق  الكرات"، 

بغياب بنزمية يف حينها.
اأنا  "يف باري�س )�سان ج��رم��ان(، ال يوجد ه��ذا االأم��ر )احل��ري��ة(،  وتابع 

مطالب باأن األعب دوراً حمورياً )راأ�س حربة(".
�سان جرمان وغزل  كان مبثابة هجوم على  قاله مبابي يف حينها  ما 
جتاه جريو الذي "لعب متقدماً يف امللعب، ومتكنا نحن الثالثة )مع 
غريزمان( يف ايجاد بع�سنا البع�س )على اأر�س امللعب( دون اأن ننقطع 
ال��ف��وز على  بعد  �سان ج��رم��ان  ق��ال جن��م  م��ا  الفريق" بح�سب  باقي  ع��ن 

النم�سا )-2�سفر( يف اأيلول/�سبتمر.
اأن  اأي�ساً، �سئل مبابي عن و�سع الفريق بعد  يف تلك االأم�سية 
يعود بنزمية اليه، فاأجاب "هناك كرمي الذي �سيعود 

اأي�ساً، �سرنى ما �سيح�سل".
ويف ظل وجود جريو كراأ�س حربة، �سيح�سل 
مبابي على كل احلرية املمكنة من اأجل 
خلق الفارق الأن مهاجم ميالن ي�سغل 
ال���ك���رات وظهره  ب��ت��ل��ق��ي��ه  امل��داف��ع��ني 
و"خالل  اخل�������س���م  م����رم����ى  ن���ح���و 
اأحبوا  العبني  مع  لعبت  م�سريتي، 
ب��اإم��ك��ان��ه��م االعتماد  الأن���ه  اأ���س��ل��وب��ي 
ع��ل��ي ك��رك��ي��زة )ل��ل��ه��ج��م��ات(، وهذا 
اأم����ر ي��ح��ب��ه )م���ب���اب���ي(. ه���ذه ميزة 
ما  بح�سب  له"،  بالن�سبة  اإ�سافية 
مونبلييه  مهاجم  اخلمي�س  اأو�سح 

ال�سابق.
"يف ما يتعلق بكيليان، من  واأ�ساف 
املديح من  ت�سمع  اأن  دائماً  اجلميل 
بالن�سبة  جيد  اأم���ر  وه���ذا  زم��الئ��ك، 

للمرحلة املقبلة".
ت�سالح  ي���وؤك���د  امل���ت���ب���ادل  امل���دي���ح  ه����ذا 
ال��الع��ب��ني ب��ع��د ع���ام ون�����س��ف م���ن �سوء 
التفاهم الذي عكر التح�سريات لنهائيات 
اأوروب���ا ح��ني اتهم ج��ريو زميله عقب  ك��اأ���س 
فوز ودي على بلغاريا -3�سفر باأنه ال ميرر له 

الكرات، ما جعل العالقة بينهما متوترة.
اأن جريو  ي��ب��دو  ق��ط��ر،  اىل  ال��ط��ري��ق  ل��ك��ن يف 

ومبابي ي�سريان يف االجتاه ذاته.

مي�سي يبداأ رق�سته الأخرية يف مواجهة ال�سعودية  غياب بنزمية ُيعيد اإحياء ثنائية 
مبابي-جريو 

دي ماريا يحلم مبعانقة اللقب مع مي�سي 
لليونيل  م�ساعد  واأف�سل  الكبرية  املنا�سبات  ه��ّداف  رائ��ع،  مم��ّرر 
دي  اأنخل  �سيحاول  القدم،  لكرة  االأرجنتيني  املنتخب  يف  مي�سي 
الفوز  م�����س��وار  10 يف  ال��رق��م  ي��راف��ق �ساحب  اأن  م��اري��ا يف قطر 

باللقب العاملي الثالث لالألبي�سيلي�ستي.
قال دي ماريا يف مقابلة مع �سحيفة "ليكيب" الريا�سية الفرن�سية 
ل تقدمي متريرة حا�سمة  يف عام 2020 "لطاملا قلت ذلك: اأُف�سِّ

بداًل من ت�سجيل هدف. هذا ما ي�سعدين".
تاريخ منتخب  ب�سمته يف  ت��رك  االأع�سر  اجلناح  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 
2008، كان  ال�27. يف عام  الدولية  اأهدافه  بالده بهدفني من 
�سد  بكني  الأوملبياد  النهائية  امل��ب��اراة  يف  الوحيد  الهدف  �ساحب 
مرة  �سجل   ،2021 ع��ام  يف  تقريًبا،  ع��اًم��ا   15 وبعد  نيجرييا، 
اأخرى بت�سديدة �ساقطة بقدمه الي�سرى �سد الرازيل يف املباراة 
امل�سابقة منذ عام  اأمريكا ومنحه اللقب االأول يف  النهائية لكوبا 

.1993
للمنتخب  بالن�سبة  االأه�����داف،  اأو  احل��ا���س��م��ة  ال��ت��م��ري��رات  ���س��واء 
االأرجنتيني، �سيقّدم دي ماريا )34 عاًما( كل �سيء. قال "بالن�سبة 
النادي يكون  اأفعله يف  القمة. ما  اإنها  يل، ذلك فريد من نوعه، 
ال�11 يف املنتخب"،  اأكون بني الالعبني االأ�سا�سيني  اأن  اأجل  من 
بالق�سعريرة.  اأ�سعر  امللعب،  اأر�سية  اإىل  اأدخ��ل  "عندما  م�سيفاً 
اللعب بهذا القمي�س هو اللعب من اأجل 47 مليون اأرجنتيني".

اأنحاء  يف م�سريته الكروية مع االأندية، جال دي ماريا يف جميع 
اأذن��ي��ه البارزتني،  ال��ق��ارة ال��ع��ج��وز ب��ق��دم��ه ال��ي�����س��رى ال�����س��اح��رة، 
ي��دي��ه خ���الل ت�سجيله  ب��اأ���س��اب��ع  ق��ل��ب  ب��ر���س��م  ال�سهري  واح��ت��ف��ال��ه 
ل���الأه���داف. داف���ع ع��ن األ����وان االأن���دي���ة ال��ك��ب��رية ف��ق��ط. و���س��ل يف 
مدريد  ري��ال  اإىل  انتقل  ثم  الرتغايل،  بنفيكا  اإىل   2007 ع��ام 
جرمان  �سان  وباري�س  االإنكليزي  يونايتد  ومان�س�سرت  االإ�سباين 

الفرن�سي وحاليا مع يوفنتو�س االإيطايل.
قبل اأوروبا، تعلم كرة القدم يف بالده، يف رو�ساريو، مدينة م�سقط 
ا مدينة مي�سي. طفولته، يف �سارع بريدريال،  راأ�سه والتي هي اأي�سً
اأثرت عليه كثرًيا لدرجة اأنه ر�سمها بالو�سم على �ساعده "الوالدة 

يف بريدريال هي و�ستظل اأف�سل ما حدث يل يف حياتي".
ال�سغري  ال�سعبي يف رو�ساريو، �ساعد املالك  يف �سوارع هذا احلي 
"فيديو"  اأك�سبته بالفعل لقب  الذي يتمتع بلياقة بدنية نحيفة 
اأن يجد نف�سه  )ال�سعريية(، والده ميغل يف تو�سيل الفحم قبل 
ح���ول ك���رة ق���دم ب��رف��ق��ة اأ���س��دق��ائ��ه ال��ذي��ن م��ا زال����وا ك��ذل��ك حتى 

اليوم.
�سنرتال،  رو�ساريو  ن��ادي  فر�سده  رفاقه،  عن  كثرياً  متميزاً  كان 
اأحد اأقوى ناديني يف املدينة مع نيويلز اأولد بويز، وكانت والدته 

ترافقه يومياً اإىل احل�س�س التدريبية.
اأن: امراأة  "تخّيل  ل�"باليرز تريبيون":  قال الالعب يف ت�سريح 

تقود دراجة هوائية يف جميع اأنحاء رو�ساريو، مع طفل يف اخللف 
وفتاة �سغرية يف املقدمة، باالإ�سافة اإىل حقيبة ريا�سية بها حذاء 

ريا�سي واأكل".
الرد  املطر، يف  "كانت تقودنا يف مرتفع، منحدر، حتت  واأ�ساف 

ويف الليل. ال يهم، كانت اأمي جتوب �سوارع املدينة".
اإىل  ثم  �سنرتال،  لرو�ساريو  االأول  الفريق  حتى  موهبته  نقلته 
هدًفا.   27 و�سجل  م��ب��اراة   124 لعب  حيث  واملنتخب  اأوروب����ا 
وم��ع ذل��ك، تعر�س دي م��اري��ا يف بع�س االأح��ي��ان الن��ت��ق��ادات، كما 
حدث خالل كاأ�س العامل 2010، عندما دافع عنه مدربه وقتها 
االأ�سطورة دييغو اأرماندو مارادونا، قائال "اأنتم ال تعرفون ما هو 

+فيديو! فنياته ومهاراته ال ي�سدقان".
يف  ال�سهريين  الهدفني  بت�سجيل  وم��ه��ارات��ه  فنياته  ل��ه  �سمحت 
لقب  ملنح  كافيني  يكونا  مل  لكنهما  وال��رازي��ل،  نيجرييا  مرمى 
عاملي لالأرجنتني التي اكتفت ببلوغ املباراة النهائية فقط يف عام 
يف قمة م�ستواهما، ميكن  ومي�سي  ماريا  دي  مع  ولكن   .2014

لالألبي�سيلي�ستي تعليق اآمال على حتقيق ذلك يف قطر.
اأكد دي ماريا االأ�سبوع املا�سي يف ت�سريح ل�سحيفة "توتو�سبورت" 
هو  معه  اللعب  خ���ارق.  ال��ع��امل،  يف  االأف�سل  ه��و  "ليو  االإيطالية 
اأف�سل �سيء حدث يل يف م�سريتي. م�ساركة امللعب معه مثل حلم 

اأ�سبح حقيقة". طفال مدينة رو�ساريو م�ستعدان لغزو العامل.

•• طوكيو-و�م:

اكتملت قائمة منتخبنا االأول للجودو قبل ختام املرحلة الثانية 
طوكيو  بطولة  النطالقة  ا�ستعدادا  ال��ي��اب��ان،  يف  االإع����داد  م��ن 
دي�سمر  و4   3 يومي  �ستقام  التي  جراند �سالم لعام 2022، 

املقبل.
ومت اختيار العن�سر الن�سائي ملنتخبنا يف بداية م�سواره التناف�سي 
�سم  مت  حيث   ،2024 باري�س  الأوملبياد  التاأهل  برنامج  �سمن 
الالعبتني بات�سو "25 �سنة"، وميثاء النيادي " 22�سنة" التي 

جودو  مثلت  اأن  و�سبق  اليابانية،  اجلامعات  اإح��دى  يف  تدر�س 
االإمارات يف العديد من البطوالت االإقليمية والدولية.

خالل  ب��ان��ت��ظ��ام  ت��دري��ب��ات��ه  ل��ل��ج��ودو  االأول  منتخبنا  وي��وا���س��ل 
مع�سكره احلايل يف طوكيو ا�ستعدادا للتحدي اجلديد، بعد اأن 
االآن  حتى  م�ساركتها  اأك��دت  والتي  امل�سجلة  املنتخبات  عدد  بلغ 
دول عربية هي االإمارات، والبحرين،   6 بينهم  من  دولة   67
وال�سعودية، والكويت، وقطر، وم�سر، وهي التي ت�سعى لزيادة 
اأوملبياد باري�س  التاأهل، تطلعا للم�ساركة يف  ح�ستها من نقاط 

القادم.

يف  املتواجدة  للجودو  منتخبنا  لبعثة  النهائية  القائمة  وت�سم 
اأمني  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  االأم���ني  التميمي  نا�سر  م��ن  ك��ل  طوكيو 
�سندوق االحتاد الدويل للجودو رئي�سا للبعثة، ومعه 6 اأفراد ، 
من بينهم 4 العبني هم جورام الذي ي�سارك يف مناف�سات وزن 
حتت 66 كجم، وتاتا يف وزن حتت 81 كجم، وارام يف مناف�سات 
وزن حتت 90 كجم، وظفار يف الوزن الثقيل حتت 100 كجم، 
عن  يغيب  بينما  وبات�سو.  ال��ن��ي��ادي  ميثاء  الالعبتني  بجانب 
امل�ساركة الالعب عمر حممد وزن فوق 100 كجم، والذي ما 

زال يف فرتة التاأهيل والتدريب بعد االإ�سابة التي حلقت به .

اعتماد القائمة النهائية ملنتخبنا للجودو قبل انطالقة طوكيو جراند �سالم

منذ  االأوىل  للمرة  م��اين  �ساديو  ال�سنغايل  النجم  حت��دث 
اإ�سابته وا�ستبعاده من قائمة "اأ�سود التريانغا" امل�ساركة يف 
كاأ�س العامل 2022. ن�سر ماين على ح�سابه يف اإن�ستغرام 
وقال:  ال�سنغال،  منتخب  والع��ب��ي  اجل��م��ه��ور  اإىل  ر���س��ال��ة 
"م�ساء اخلري جميعاً، اأر�سل لكم ر�سائل دعم بعد اإ�سابتي". 
منت�سف  يف  اأجريتها  التي  اجل��راح��ة  هلل،  "احلمد  وت��اب��ع: 
االأ�سبوع �سارت ب�سكل جيد، واأريد اأن اأغتنم الفر�سة الأظهر 

تقديري لكم جميعاً".
واأ�ساف: "�ستتناف�س بالدنا يف كاأ�س العامل قطر 2022، 
اأنا متاأكد من اأن ال�سنغال �ستتخطى كل مبارياتها وتتعامل 
باأن  "اأنا مقتنع  ووا�سل:  نهاية حقيقية".  اأنها  معها على 
وت�سجيع  لدعم  ال�سا�سة  اأم���ام  �سيكونون  ال�سنغاليني  ك��ل 
منتخبنا الوطني، اأنا مقتنع باأن زمالئي �سيقاتلون كرجل 

واحد كما يفعلون دائماً، حتيا ال�سنغال".

وفريقه  رون��ال��دو  كري�ستيانو  ب��ني  ال��ت��وت��رات  ت�ساعد  م��ع 
التلفزيونية  مان�س�سرت يونايتد، ال�سيما عقب ت�سريحاته 
االأخ�������رية، ك�����س��ف��ت ب��ع�����س امل��ع��ل��وم��ات ع���ن ت��ف��ك��ري النجم 

الرتغايل بالعودة اإىل ريال مدريد.
نف�سه  عر�س  رون��ال��دو  ف��اإن  "�سبورت"،  �سحيفة  وبح�سب 
على العمالق االإ�سباين بعقد مدته �ستة اأ�سهر، كبديل عن 

كرمي بنزميا امل�ساب يف يناير.
العامل كرمي  اأف�سل العب يف  ا�ستبعاد  ال�سبت،  واأعلن ليل 
كاأ�س  يف  "الديوك" امل�ساركة  منتخب  ت�سكيلة  من  بنزميا 

العامل الذي انطلق االأحد، ب�سبب االإ�سابة.

يونايتد  مان�س�سرت  ملالك  الذع��ة  انتقادات  رونالدو  ووج��ه 
وجن��وم��ه ال�����س��اب��ق��ني، وق���ال اإن���ه ال ي��ح��رتم امل��دي��ر الفني 
االإعالمي  م��ع  مقابلة  وذل���ك يف  ه���اغ،  ت��ني  اإري���ك  للفريق 

ال�سهري بري�س مورغان.
وبعد ذلك، ك�سف تقرير اإعالمي اأن اإدارة نادي مان�س�سرت 
ي��ون��اي��ت��د االإجن���ل���ي���زي ت���در����س اإل���غ���اء ع��ق��د جن���م الفريق 
املثرية  االأخ����رية  ت�سريحاته  ب��ع��د  رون���ال���دو،  كري�ستيانو 

للجدل.
كاأ�س  بطولة  خل��و���س  قطر  يف  حاليا  رون��ال��دو  وي��ت��واج��د 
العامل مع منتخب الرتغال، للمرة اخلام�سة يف م�سريته.

ماين يتحدث للمرة الأوىل بعد ا�ستبعاده من املونديال

رونالدو يقدم نف�سه لريال مدريد بديال لكرمي بنزميا



البلدة هذه  يف  يعي�ض  ملن  دولر  األف   30
تقدم بلدة بريزيت�سي، يف مقاطعة ليت�سي باإقليم بوليا االإيطايل، 
يرغب  �سخ�س  االأم����وال الأي  اإي��ط��ال��ي��ا،  �سرقي  ج��ن��وب  ال��واق��ع يف 
ومناخ  داف��ئ  بطق�س  اال�ستمتاع  يف  يرغب  ومل��ن  اإليها  االنتقال  يف 

متو�سطي.
ووفقا ل�سبكة "�سي اإن اإن" االإخبارية االأمريكية تعمل بريزيت�سي 
والوجوه اجلديدة  بالتنوع  الرتحيب  ال��زوار مبحاولة  اإقناع  على 
متاما. وقال ع�سو املجل�س املحلي األفريدو بالي�س: "هناك العديد 
ب��ن��اوؤه قبل عام  ال��ذي مت  التاريخي  املركز  امل��ن��ازل اخلالية يف  من 
�سكان  اأخ��رى مع  م��رة  روؤيتها على قيد احلياة  ن��ود  والتي   1991

جدد"، بح�سب ما نقلت �سحيفة ال�سن الريطانية.
دوالر،   25000 ح��وايل  املنطقة  يف  امل��ن��زل  تكلفة  متو�سط  ويبلغ 
و�سي�سرتي لك هذا املبلغ من املال منزال مب�ساحة 500 قدم مربع 
�سالينتو،  م��ن  بالقرب  النائية  اجلميلة  البلدة  وتقع  البلدة.  يف 
التي تقع مبا�سرة يف اجلزء اخللفي االأ�سفل من اإيطاليا )منطقة 
الرائعة  وال�سواطئ  اجلميلة  ال�سافية  املياه  من  بالقرب  الكعب(، 
 30 اإىل  ي�سل  ما  "�سنقدم  بالي�س:  وتابع  لوكا.  دي  ماريا  ل�سانتا 
األف دوالر لالأ�سخا�س الراغبني يف االنتقال اإىل هنا و�سراء اأحد 
اإجمايل التمويل  "�سيتم تق�سيم  هذه امل�ساكن املهجورة". واأ�ساف 
اإىل ق�سمني: �سيخ�س�س جزئيا ل�سراء منزل قدمي وجزئيا الإعادة 

ت�سميمه، اإذا لزم االأمر".

مقتل راق�سة على يد �سقيقها 
اأفادت م�سادر عراقية، مبقتل فتاة عراقية تعمل راق�سة يف ملهى 

ليلي على يد �سقيقها، مبحافظة بغداد.
ا اأقَدم على قتل �سقيقته باأ�سلوب الطعن  وقال م�سدر اإن "�سخ�سً
بال�سكني واإطالق الر�سا�س عليها �سمن حي ال�سرطة يف منطقة 

الدورة بالعا�سمة بغداد"، وفًقا لقناة ال�سومرية.
باملنطقة  وت�سكن  ليلي  ن��اٍد  يف  راق�سة  تعمل  "الفتاة  اأن  واأ���س��اف 

املذكورة اأعاله مع �سديقاتها".
ذويها،  هاربة من  كونها  �سقيقها  قبل  قتلها من  "مت  اأن��ه  واأو�سح 

والذ بالفرار اإىل جهة جمهولة، بح�سب ادعاءات �سديقتها".

يتعر�ض لالعتداء بال�سكاكني و�سط ال�سارع 
�س �ساب يف الكويت، العتداء عنيف وطعن من قبل اأ�سخا�س  تعرَّ
جم��ه��ول��ني ا���س��ت��وق��ف��وه يف اأح���د ال�����س��وارع ال��ع��ام��ة وان��ه��ال��وا عليه 

بال�سرب قبل اأن يلوذوا بالفرار.
اإحدى  "الد�سمة"  مبنطقة  الد�سمة  ���س��ارع  يف  احل��ادث��ة  ووق��ع��ت 
مناطق حمافظة العا�سمة، حيث ا�ستوقف 4 اأ�سخا�س ال�ساب الذي 
له  ووج��ه��وا  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  م�ساهري  من  باأنه  قيل 
ب�سع طعنات بال�سكاكني ثم الذوا بالفرار، وفق ما ذكرته ح�سابات 
ب�ساأن  بياًنا  الكويتية  الداخلية  وزارة  واأ���س��درت  حملية.  اإخبارية 
م بالًغا اإىل اجلهات االأمنية  احلادثة، واأكدت اأن "املعتَدى عليه قدَّ
ومت ت�سجيل ق�سية "اعتداء بال�سرب" وجار التحقيق واتخاذ ما 
يلزم". ومل يك�سف البيان الر�سمي عن هوية املعتَدى عليه اإن كان 

مواطًنا اأو وافًداأ اأو حتى اأ�سباب عملية االعتداء.
وكانت احل�سابات االإخبارية تداولت "تقريًرا طبيًّا و�سورة" اأفادت 
ب�سكل  بذراعني م�سمدتني  وقد ظهر  عليه  املعتَدى  لل�ساب  باأنها 

�سبه كامل، يف حني مل يظهر وجهه يف ال�سورة املتداولة.
واأظ��ه��ر ال��ت��ق��ري��ر ال��ط��ب��ي امل���ت���داول اإ���س��اب��ة ال�����س��اب ب��ج��رح قطعي 

بال�ساعد االأمين والع�سد االأمين، وجروح باأ�سابع اليد الي�سرى.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأزياء من القمامة حماية للمناخ
اأعاد ن�سطاء مراهقون معنيون باملناخ يف اأكر مدن نيجرييا تدوير القمامة اإىل مالب�س من اأجل "ترا�سون �سو" 
اأو عر�س اأزياء من النفايات. قال ت�سينيدو موغبو موؤ�س�س مبادرة االأ�سابع اخل�سراء للحياة الرية وهي جماعة 

حمافظة تعمل مع ن�سطاء اإن املعر�س يهدف لزيادة الوعي مب�سكلة التلوث البيئي.
الغو�س واحدة من اأكرث املدن االأفريقية ازدحاما ال�سكان حيث يزيد عدد �سكانها عن 15 مليون ن�سمة، وتنتج ما ال 

يقل عن 12 األف طن مرتي من النفايات يوميا، ح�سبما تقول ال�سلطات.
يف ظل الرتاخي يف تطبيق قوانني البيئة، يقدر البنك الدويل اأن التلوث يقتل ما ال يقل عن 30 األف �سخ�س يف هذه 
املدينة كل عام. جاء معر�س هذا العام يف الوقت الذي اختتم فيه قادة العامل للتو اأ�سبوعني من حمادثات تقودها 

االأمم املتحدة ب�ساأن املناخ يف م�سر.
بالتعاون مع الن�سطاء والعار�سني ال�سباب تقول مبادرة االأ�سابع اخل�سراء للحياة اإنها تعيد تدوير اأكر قد ممكن 

من املواد البال�ستيكية يف جمتمع تلو االآخر.
تنظم املبادرة عمليات تنظيف للنفايات يف املجتمعات، يف قنوات ال�سرف ال�سحي وال�سواطئ.

ثم يتم ا�ستخدام النفايات البال�ستيكية يف �سنع اأقم�سة لعر�س االأزياء.
من جانبها، قالت ناثانيال اإيديغوا البالغة من العمر 16 عاما، وهي مغطاة مبالعق بال�ستيكية حمراء وقما�س، 

اإنها ان�سمت اإىل ن�سخة هذا العام كعار�سة اأزياء "الإحداث تغيري".
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م�سجع كندي يذهب لكاأ�ض العامل لت�سجيل رقم قيا�سي
�سيحاول م�سجع كندي ت�سجيل رقم قيا�سي جديد يف �سجل غيني�س لالرقام 

القيا�سية من خالل ح�سور اأكر عدد من مباريات كاأ�س العامل يف امللعب.
 41 "44 عاماً" حا�سراً يف قطر يف حماولة حل�سور  و�سيكون يل كريم�س 
مباراة من مباريات كاأ�س العامل من داخل مالعب البطولة، ليحطم الرقم 
القيا�سي امل�سجل با�سم امل�سجع اجلنوب اأفريقي ثوالين نغوبو الذي ح�سر 
31 مباراة يف مونديال 2010 الذي اأقيم يف جنوب اأفريقيا. وقال كريم�س 
من مطار الدوحة حيث كان ينتظر للقاء طاقم من امل�سجعني الكنديني: 
"االأمر لي�س �سهاًل، لكني اأحبه كثرياً". ونظراً الأن فريق كرة القدم الكندي 
كرم�س  يحاول   ،1986 منذ  العامل  كاأ�س  يف  االأوىل  للمرة  يظهر  للرجال 
حتطيم الرقم القيا�سي الأكرث املباريات ح�سوراً يف كاأ�س العامل الذي ينظم 
وك��ان كريم�س يخطط  الفيفا.  القدم  ال��دويل لكرة  اإ���س��راف االحت��اد  حتت 
اأكرث من عام من منزله يف �سا�سكاتون.  ملحاولة ك�سر الرقم القيا�سي منذ 
حتى اأنه كان على ات�سال مع نغوبو الذي قدم له الدعم وامل�سورة. و�سيحتاج 
كريم�س اإىل الو�سول يف الوقت املنا�سب لكل مباراة من املباريات املوزعة على 
ثمانية مالعب. ويحتاج اأي�ساً اإىل �ساهدين يف كل مباراة للتوقيع على اأنه 
كان يف مقعده طوال فرتة اللعب، مما يعني عدم الذهب اإىل دورة املياه اأثناء 

تواجد الالعبني على اأر�س امللعب، بح�سب �سحيفة تاميز كولوني�ست.

الأرجنتني والأرغواي ت�سحنان 2000 كيلو من اللحوم للمونديال
بقارة  القدم  ك��رة  ال��ل��دودان يف  واالأورغ����واي اخل�سمان  االأرجنتني  حت��اول 
اأمريكا اجلنوبية تعزيز فر�سهما يف مونديال قطر 2022 بتغذية الالعبني 
باللحم البقري املمتاز. و�سحنت كل من الدولتني ما جمموعه نحو 2000 
اال�ستمتاع  م��ن  العبوهما  يتمكن  حتى  قطر  اإىل  اللحوم  م��ن  كيلوغرام 
اأ�سادا  وتعتر  فراغهم.  اأوق���ات  خ��الل  اأ���س��ادا  ي�سمى  تقليدي  ���س��واء  بحفل 
اإليها على  وُينظر  اأمريكا اجلنوبية  امل�سهد االجتماعي يف  من  هاماً  ج��زءاً 
املتحدة.  اململكة  االأح��د يف  يوم  التقليدية  اللحم  �سواء  تعادل حفالت  اأنها 
واأو�سح ليونيل �سكالوين مدرب االأرجنتني "وجبات مثل هذه ت�سكل جزءاً 
كبرياً من هويتنا وثقافتنا. هذه التجمعات جزء هام من احلياة االأ�سرية 
يف االأرجنتني وتخلق جواً جيداً يف املجموعة". النجم ليونيل مي�سي لديه 
"�سواية" -  اإىل  وال��ذي ُيرتجم   - لل�سداأ  املقاوم  الفوالذ  اأ�سادا �سخم من 
اأي�ساً  مناف�ستها  مثل  االأوروغ�����واي،  ب��اري�����س.  يف  منزله  مطبخ  يف  م��دم��ج 
األون�سو،  دييغو  امل��درب  العامل. وفريق  البقر يف  اأكر م�ستهلكي حلوم  من 
اللحوم  بتناول  �سي�ستمتعون  نونيز،  داروي��ن  ليفربول  ذلك مهاجم  مبا يف 
والنقانق املمتازة التي يقدمها املعهد الوطني للحوم يف البالد. ورتبت كل 
من االأرجنتني واأوروغواي اأ�سادا لت�سكيلتيهما عند و�سولهما اإىل االإمارات. 
لالحتفال  الدوحة  القطرية  العا�سمة  اإىل  مبا�سرة  االأرجنتينيون  و�سافر 

ت�سميم مذهل ملدينة 

عمالقة تطفو على املاء
امل�سممني  م�����ن  ف�����ري�����ق  ي�����اأم�����ل 
ببناء مدينة متحركة  االإيطاليني 
تطفو فوق املاء على �سكل �سلحفاة، 
األ���ف   60 ق������ادرة ع��ل��ى ا���س��ت��ي��ع��اب 
"الزاريني  �سخ�س. ون�سرت �سركة 
ديزاين �ستوديو" ت�سميما للمدينة 
يبلغ  والتي  "باجنيو�س"،  العائمة 
 609 وعر�سها  مرتا   550 طولها 
ومراكز  ف���ن���ادق  و���س��ت�����س��م  اأم���ت���ار، 
مطارا  وح���ت���ى  وح����دائ����ق  ت�������س���وق 

�سغريا.
"ديلي  ن��ق��ل��ت ���س��ح��ي��ف��ة  وح�����س��ب��م��ا 
القائمني  عن  الريطانية  �ستار" 
ع��ل��ى امل�������س���روع، ف����اإن ال��ع��م��ل عليه 
 8 و�سي�ستغرق   ،2023 يبداأ يف  قد 

�سنوات ال�ستكمال ت�سييده.
البناء  تكلفة  تبلغ  اأن  املتوقع  ومن 
مليارات   8 للم�سروع  االإج��م��ال��ي��ة 
�سيتطلب  ب��ن��اءه  اأن  ع��ل��م��ا  دوالر، 
قدم   2000 مب�������س���اح���ة  ر����س���ي���ف���ا 

مربع.
الطاقة  ع��ل��ى  امل��دي��ن��ة  و�ستح�سل 
اخلاليا  من  كبرية  جمموعة  من 
اأي�سا  �ستوؤمن  وال��ت��ي  ال�سم�سية، 
ت�سغيل 9 حمركات كهربائية بقوة 
ب�سرعة  لدفعها  ح�سان،   16800

ت�سل اإىل 5 عقد اأثناء رحالتها.
"باجنيو�س"  املدينة  ا�سم  وا�ستق 
ق���ارة  ���س��ب��ه  وه����ي  "باجنيا"،  م���ن 
 200 قبل  موجودة  كانت  عمالقة 

مليون اإىل 335 مليون �سنة. 

ال�سد.. فيلم ير�سد التغريات 
ال�سيا�سية يف ال�سودان 

للمخرج  ال�������س���د  ف���ي���ل���م  ي���ر����س���د 
االنتفا�سة  ���س��ّري  ع��ل��ي  ال��ل��ب��ن��اين 
الب�سري  عمر  نظام  اأ�سقطت  التي 
يف ال�سودان عام 2019 من منظور 
خم��ت��ل��ف م���ن خ����الل ق�����س��ة �ساب 
ل��ل��ط��وب يعتمد  م�����س��ن��ع  ي��ع��م��ل يف 
مروي  �سد  عند  النيل  طمي  على 
وحراكها  ال��ع��ا���س��م��ة  ع���ن  ب��ع��ي��دا 
م��اه��ر بطل  ي��ب��دو  وبينما  ال��ث��ائ��ر. 
ال��وق��ت يظل  ه��ادئ��ا ط���وال  الفيلم 
ه��ن��اك ���س��ر غ��ام�����س ي��ت��ع��ل��ق ببناء 
ي��ع��ك��ف ع��ل��ى ت�����س��ي��ي��ده ب��ع��ي��دا عن 
اأعني النا�س خا�سة عندما يتحول 
اإىل  اللقطات  بع�س  يف  البناء  هذا 

كائن يتحدث مع ماهر.
وال ي��ت��وق��ف ال��ف��ي��ل��م ع��ن��د ح���دود 
حتليل  اإىل  مي��ت��د  ب���ل  ال�����س��ي��ا���س��ة 
الغ�سب  ح��ال��ة  لت�ساعد  ���س��اع��ري 
خالل  من  الب�سرية  النف�س  داخ��ل 
ي�سنعه  ال������ذي  ال���غ���ري���ب  ال���ب���ن���اء 
م�ساحة  ي�����س��ن��ع  وال��������ذي  م����اه����ر 
وا�سعة للخيال حتتمل الكثري من 

التاأويالت.
ومن  دق��ي��ق��ة   80 م���دت���ه  ال��ف��ي��ل��م 
بطولة ماهر اخلري ومدثر مو�سى 
و�سانتينو اأجوير دينج واأبو القا�سم 
�سر اخلتم ويناف�س �سمن امل�سابقة 
الدولية للدورة الرابعة واالأربعني 
ال�سينمائي  القاهرة  مهرجان  من 

الدويل.
وك�����س��ف امل���خ���رج ع��ل��ي ����س���ّري بعد 
اإن  امل���ه���رج���ان  ال��ف��ي��ل��م يف  ع���ر����س 
بالفعل  هو  ماهر  �سخ�سية  م��وؤدي 
اأحد العمال احلقيقيني ومل ي�سبق 
اأن���ه مل  ل��ه التمثيل م��ن ق��ب��ل ك��م��ا 
يتلقى اأي تدريبات قبل الت�سوير.

موعد غرامي يجمع دي 
كابريو وجيجي حديد

ال ت����زال ال��ع��الق��ة ال��ع��اط��ف��ي��ة ال��ت��ي جتمع 
النجم العاملي ليوناردو دي كابريو وعار�س 
االأزياء العاملية جيجي حديد حمط اهتمام 
اجلمهور، وذلك ب�سبب فارق العمر الكبري 
ب��ي��ن��ه��م��ا، وت���اري���خ دي ك��اب��ري��و ال�����س��ي��ئ مع 

العالقات العاطفية.
التقاط  من  الباباراتزي  عد�سات  ومتكنت 
اأحد  اأثناء مغادرتهما  لهما  جمموعة �سور 
ن��ي��وي��ورك حيث ك��ان��ا يف موعد  امل��ط��اع��م يف 
غرامي، وحاوال التخفي من ال�سحافة قدر 

االإمكان من ال�سحفيني.
وي���ت���واع���د ج��ي��ج��ي ح���دي���د ول���ي���ون���اردو دي 
املا�سي،  اأيلول-�سبتمر  �سهر  منذ  كابريو 
البع�س،  بع�سهما  ب��روؤي��ة  ي�ستمران  وه��م��ا 
�سورة  يف  ن��راه��م��ا  اأن  ال�����س��ع��ب  م���ن  ل��ك��ن 

يتبادالن القبل.

ممر�سة حاولت النتحار فقتلت زميلها
اإثر  م�سرعه،  م�سري  اأم��ن  ف��رد  لقي  غريبة،  واق��ع��ة  يف 
بامل�ست�سفى  ال�ساد�س  الطابق  من  عليه  ممر�سة  �سقوط 
باأزمة  مل��روره��ا  االن��ت��ح��ار  حماولتها  اأث��ن��اء  عمله،  حم��ل 
االأمنية يف م�سر  االأجهزة  التفا�سيل، تلقت  نف�سية. ويف 
ُيفيد باإلقاء ممر�سة نف�سها من الطابق ال�ساد�س  بالغاً 
اإنهاء حياتها،  ال�سيخ اجلامعي، حماولة  مب�ست�سفى كفر 
ب��اأزم��ة نف�سية ح���ادة. وت��ب��ني م��ن خالل  ب�سبب م��روره��ا 
اأمن  ف���رد  راأ�����س  ع��ل��ى  �سقطت  امل��م��ر���س��ة  اأن  ال��ت��ح��ري��ات، 
بامل�ست�سفى، متزوج قبل عام ولديه طفل، فاأ�سيب باإ�سابات 
بالغة وك�سور وجروح، وتويف بعد الواقعة ب�ساعات متاأثراً 
بامل�ست�سفى.  للعالج  املمر�سة  حجز  مت  كما  ب��اإ���س��اب��ت��ه، 
ال�سحة  مفت�س  بانتداب  امل�سرية  العامة  النيابة  واأم��رت 
حتريات  وطلبت  حدوثها،  وكيفية  ال��وف��اة  �سبب  ملعرفة 

املباحث، فيما �سرحت بدفن اجلثة.

الإعدام ل�ساب قتل �سقيقته نحرا 
جرمية  على  ال�ستار  الكويتية،  التمييز  حمكمة  اأ�سدلت 
قتل وقعت قبل عام، وراحت �سحيتها فتاة لقيت م�سرعها 
يف  تيماء  منطقة  يف  منزلهما  يف  �سقيقها  يد  على  نحًرا 
اأعلى حمكمة  التمييز، وهي  حمافظة اجلهراء. وق�ست 
�سنقا جراء جرميته  القاتل  باإعدام  الكويت،  ق�سائية يف 
التي ارتكبها بحق �سقيقته التي ا�ستنجدت برجال االأمن 

قبيل نحرها، وفًقا حل�سابات اإخبارية حملية.
ووقعت اجلرمية يف اأيلول- �سبتمر العام 2021، حيث 
اأقدم اجلاين وهو من فئة املقيمني ب�سورة غري قانونية 
قبل  ب�سكني  �سقيقته  قتل  على  "البدون"،  ب�  واملعروفني 
اأن يتم القب�س عليه من قبل رجال االأم��ن الذين كانوا 

متواجدين خارج املنزل حلظة وقوع اجلرمية.
وك�سفت م�سادر اأمنية ل�سحيفة "القب�س" املحلية اآنذاك، 
قتلها  قبيل  الداخلية  عمليات  اأبلغت  عليها  املجني  "اأن 
اجلاين  دفع  ما  م�سكنها،  يف  �سهرين  منذ  حمتجزة  اأنها 
وذكرت  الإنقاذها".  النجدة  و�سول  قبل  ب�سكني  لنحرها 
هذه امل�سادر "اأن القاتل حاول طعن رجال جندة اجلهراء 
باأداة اجلرمية نف�سها حماواًل الهرب، لكنهم متكنوا من 

ال�سيطرة عليه دون وقوع اإ�سابات".

العثور على 4 ُعمانيني فقدوا يف عر�ض البحر
الذين  االأرب��ع��ة  الُعمانيني  ال�سيادين  اأق��رب��اء  اأح��د  اأعلن 
ُفقدوا يف عر�س البحر عقب خروجهم برحلة �سيد، منذ 
يوم اجلمعة، العثور عليهم عقب قرابة يوم ون�سف اليوم 

من فقدانهم وانقطاع االت�سال بهم.
وقال قريب ال�سيادين ويدعى �سامي ال�سيادي ل�سحيفة 
"مت العثور على ال�سيادين االأربعة  اإنه  "اأثري" الُعمانية 

وهم ب�سحة جيدة".
بوالية  االأ�سماك  ب��دائ��رة  االأ�سماك  ق�سم  رئي�س  واأو���س��ح 
ال�سويق، حممد ال�ساحلي، اأنه "مت العثور على املفقودين 
االأربعة من ِقبل اأحد املواطنني يف بحر امل�سنعة على بعد 
وعبداملجيد،  "اآدم،  ه��م  وال�سيادون  ا".  بحريًّ مياًل   50
وهاين" اأبناء عبداهلل ال�سيادي، وع�سام بن علي ال�سويل. 
على  ح�سابه  عر  بتغريدة  ال�سيادي  علي  املهند�س  واأك��د 
"تويرت"، العثور على ال�سيادين االأربعة، الفًتا اإىل اأنهم 

ب�سحة جيدة.

تعرف على اأف�سل التطبيقات لتتبع كاأ�ض العامل
العامل  اأنحاء  القدم من جميع  كرة  ي�ستعد م�سجعو 
امل��ح��ب��وب��ني يف  مل�����س��اه��دة ف��رق��ه��م املف�سلة والع��ب��ي��ه��م 
ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ال��ع��امل ال��ت��ي ب����داأت اأم�����س االأول ومع 
ذل���ك ق���د ال ي��ت��م��ك��ن اجل��م��ي��ع م���ن م�����س��اه��دة جميع 
اأو  بالعمل  االأ�سباب كاالن�سغال  للعديد من  املباريات 
�سحيفة  اأوردت  ال�سبب  ولهذا  االأخ��رى.  االلتزامات 
التي  التطبيقات  م��ن  جمموعة  اإك�����س��ر���س،  اإن��دي��ان 
ميكن اأن ت�ساعد يف تتبع مباريات كاأ�س العامل واأخبار 
الريا�سي  احل����دث  ب��ه��ذا  يتعلق  م��ا  وك���ل  ال��الع��ب��ني 
 :  FotMob تطبيق  ال��ت��ايل:  النحو  على  ال��ك��ب��ري، 
مثل  بطوالت  القدم خالل  كرة  ملتابعة  رائ��ع  تطبيق 
ك���اأ����س ال���ع���امل. ي��ت��ي��ح ل���ك ال��ت��ط��ب��ي��ق حت��دي��د الفرق 
عر�س  و�سيتم  ب�سهولة،  لديك  املف�سلني  والالعبني 
كل �سيء حول الفرق والالعبني، مبا يف ذلك نتائج 

املباريات وحتديثات االإ�سابة واملباريات القادمة.
الذكية  االأدوات  بع�س  م��ع  اأي�����س��اً   FotMob ي��اأت��ي 
على  تثبيتها  ميكنك  وال��ت��ي  اأن��دروي��د  على  االأن��ي��ق��ة 
تختاره،  ال���ذي  الفريق  ملراقبة  الرئي�سية  �سا�ستك 

وجدول املجموعة وجميع االأخبار ب�سكل عام.

االفرتا�سي  غوغل  بحث  تطبيق  يعد  غوغل:  بحث 
رائعاً  م�سدراً  اأن��دروي��د  هواتف  معظم  على  املوجود 
التوجيه  م��ي��زات  ل��ك  تتيح  للمعجبني.  للمعلومات 
ومواكبة  املف�سلة  ف��رق��ك  تتبع  اخل��ا���س��ة  الريا�سي 
االأخبار واملزيد. ما عليك �سوى البحث عن الفرق اأو 
الالعبني املف�سلني لديك للبدء. ميكنك اأي�ساً تثبيت 
الرئي�سية  ال�سفحة  على  املبا�سرة  امل��ب��اري��ات  نتائج 
من  النتيجة  ملراقبة  املف�سل  فريقك  يلعب  عندما 
 FIFA يعد تطبيق   :  FIFA  + اأي تطبيق. تطبيق 
تطبيق  ه��و  عنه  تبحث  م��ا  ك��ان  اإذا  مثالياً  الر�سمي 
ر�سمي ب�سيط وموثوق، اإذ ميكنك تتبع فرقك املف�سلة 
من خالل البطولة واأي�ساً متابعة اأخبار موثوقة عن 
 FIFA الالعبني والفرق والت�سكيالت. ياأتي تطبيق
+ اأي�ساَ مع الكثري من املحتوى االأ�سلي الذي ميكنك 
 World م�ساهدته عندما ال ت�ساهد مباراة. تطبيق
Football Scores: اأب�سط تطبيق ال�ستخدامه يف 
هذه القائمة، ال يطلب منك اختيار اأي فرق مف�سلة، 
وهو تطبيق رائع الأولئك الذين يرغبون يف الرتكيز 

على البطولة باأكملها.

املمثلة االأمريكية ماري�سكا هارجيتاي لدى و�سولها حل�سور حفل توزيع جوائز املو�سة لعام 2022 من جمل�س 
م�سممي االأزياء يف اأمريكا بوالية نيويورك. ا ف ب

�ساكريا تظهر باكية
 يف �سارع عام

�سعبة،  باأيام  مرورها  بعد  وتبكي،  منهارة  وه��ي  ع��ام  �سارع  يف  �ساكريا  �سوهدت 
واتفاق نهائي ب�ساأن الطالق مع بيكيه، وح�سانة االأطفال.

وبح�سب االتفاق بني الطرفني، �ستعود املغنية الكولومبية اإىل ميامي مع 
وظهرت  ذل��ك  بعد  يبدو  فيما  نف�سها  متالك  ت�ستطع  مل  لكنها  اأطفالها، 
باكية يف مكان عام. وظهرت �ساكريا يف ال�سارع برفقة اأ�سدقاء وهي ترتدي 

بذلة ريا�سية ومن دون اأي م�ساحيق جتميل، بينما كانت تتحدث على 
الهاتف باللغة االإجنليزية وبدت متوترة وم�ستتة االنتباه.

وب��داأت تبكي،  الهاتف  �ساكريا  اأغلقت  اأ�سدقائها، فقد  وبح�سب 
وهي تتمتم: "لقد كان �سيئا و�ساحب وجه �سيىء".


