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ع�ضرات ال�ضحايا بحرائق غابات مدمرة يف واليات جزائرية 
الإمارات تت�ضامن وتعزي 

اجلزائر يف �ضحايا احلرائق 
•• �أبوظبي-و�م-�أ ف ب:

عربت دولة الإمارات عن تعازيها ال�ضادقة وت�ضامنها مع اجلمهورية 
اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية ال�ضقيقة، جراء احلرائق املنت�ضرة 
يف عدد من الوليات يف �ضرقي البالد، والتي اأدت اإىل مقتل واإ�ضابة 

الع�ضرات.
ال����دويل ع��ن خ��ال�����ص تعازيها  واأع���رب���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 
ال�ضحايا يف  اأهايل وذوي  واإىل  اإىل احلكومة اجلزائرية  وموا�ضاتها 

هذا امل�ضاب اجللل، ومتنياتها بال�ضفاء العاجل جلميع امل�ضابني.
ويف اجل��رائ��ر وا���ض��ل رج���ال الإط��ف��اء اجل��زائ��ري��ون  اأم�����ص اخلمي�ص 
على  �ضخ�ضاً   38 بحياة  اأودت  التي  احل��رائ��ق  م��ن  �ضل�ضلة  مكافحة 
الأقل وخّلفت دماراً وا�ضعاً يف حني باتت حرائق الغابات املميتة كارثة 

تواجهها البالد �ضنوًيا.
وخدمات  حمليون  �ضحفيون  بينها  م��ن  م��ت��ع��ّددة  م�ضادر  واأ���ض��ارت 
38 �ضخ�ضاً، معظمهم يف ولية  اإىل مقتل ما ل يقل عن  الإط��ف��اء، 
الطارف يف �ضمال �ضرق اجلزائر قرب احلدود مع تون�ص، حث بلغت 

احلرارة 48 درجة مئوية.
اأو م�ضاكل يف  ح��روق  اآخ��ر من  �ضخ�ص   200 يقل عن  ما ل  وعانى 

اجلهاز التنف�ضي ب�ضبب الدخان، بح�ضب و�ضائل اإعالم جزائرية.
وو�ضف �ضحايف يف الطارف »م�ضاهد دمار« على الطريق اإىل القلعة 
ات�ضال هاتفي  وقال يف  البالد.  �ضرق  �ضمال  اأق�ضى  ال�ضاحل يف  على 
النريان اجتاح كل �ضيء يف  »اإع�ضاراً من  اإّن  مع وكالة فران�ص بر�ص 
ثواٍن«، م�ضيفاً اأّن »معظم الذين لقوا حتفهم حو�ضروا اأثناء زيارتهم 
ملتنزه احلياة الربية«. كما اأ�ضار اإىل اأّن خدمات الطوارئ كانت ل تزال 

تكافح حريقاً حول بحرية طونغا.
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رئي�س الدولة يهنئ هاتفيا ملك الأردن 
مبنا�ضبة خطبة جنله الأمري احل�ضني بن عبد اهلل

•• �أبوظبي-و�م: 

اأجرى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
»حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د 
اأخيه  م���ع  ه��ات��ف��ي��ا  ات�����ض��ال  اأم�������ص  اهلل« 
الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة  �ضاحب 
ب���ن احل�����ض��ني ع��اه��ل امل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة 
ال�����ض��ق��ي��ق��ة.. ه���ن���اأه خالله  ال��ه��ا���ض��م��ي��ة 
امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  خطبة  مبنا�ضبة 
الأمري احل�ضني بن عبداهلل الثاين ويل 
عهد الأردن.  واأعرب �ضموه عن خال�ص 
تهانيه واأمنياته بهذه املنا�ضبة اإىل عائلة 
متمنيا  ال��ك��رمي��ة  الأردن  م��ل��ك  ج��الل��ة 
ل�ضمو الأمري احل�ضني بن عبد اهلل حياة 

�ضعيدة هانئة موفقة.
من جانبه اأعرب �ضاحب اجلاللة امللك 
ع��ب��د اهلل ال���ث���اين ع���ن ج��زي��ل ���ض��ك��ره و 
ل�ضموه  �ضموه.. متمنيا  لتهنئة  تقديره 

دوام ال�ضحة وال�ضعادة.
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هل خ�ضر ماكرون الرهان؟

 اأ�ضاد بدور كوادر العمل االإن�ضاين يف يومهم العاملي
حممد بن را�ضد: فخورون برواد العمل الإن�ضاين يف الإمارات 
و�ضنوا�ضل توفري كل الإمكانيات من اأجل ازدهار �ضناعة اخلري

•• دبي -و�م: 

حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأك��د 
ن��ائ��ب رئي�ص  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ض��د 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
دبي، رعاه اهلل، اأن العن�ضر الب�ضري 
هو الأ�ضا�ص واملكون الأهم والأكرث 
الإيجابي  الأث����ر  ت��ع��زي��ز  يف  ت���اأث���رياً 
اخلريية  امل���ب���ادرات  ت�ضنعه  ال���ذي 
والإن�ضانية يف حياة ماليني الب�ضر، 
واإجن������از اأه���داف���ه���ا ال�����ض��ام��ي��ة حول 

العامل.
وقال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
ب��ن را���ض��د يف ت��دوي��ن��ة ع��رب ح�ضاب 
�ضموه على »تويرت« مبنا�ضبة اليوم 
العاملي للعمل الإن�ضاين: »العاملون 
الإن�ضانية  املبادرات  يف  واملتطوعون 
التاأثري  بتكامل جهودهم  يحدثون 
الإي��ج��اب��ي الأك���رب والأه���م يف حياة 
املاليني من الب�ضر لأنهم مينحون 
ملن  واهتمامهم  وطاقاتهم  وقتهم 
هم اأوىل بالدعم والعون وامل�ضاندة، 
وحتركهم وحتفزهم اأ�ضمى الروابط 

واأجلها..روابط الإن�ضانية«.

حتذير رو�ضي من ا�ضتفزازات اأوكرانيا خالل زيارة غوتري�ش

مو�ضكو ترف�س اقرتاح الأمم املتحدة بنزع ال�ضالح من حميط زابوريجيا 
جورجيا 2008 واأوكرانيا 2022:

لهذا ف�ضلت فرن�ضا يف اإحالل ال�ضالم مرة اأخرى

موؤ�ضرات اإيجابية لت�ضهيل احلوار يف ال�ضودان
•• �خلرطوم-وكاالت:

ال�ضودان  يف  م�ضتمرة  ال�ضيا�ضية  الأزم���ة  ت���زال  ل  فيما 
كافة  احل��وار بني  لت�ضهيل  الأممية  امل�ضاعي  توا�ضل  مع 
الأفرقاء املعنيني، اأكد ممثل الحتاد الإفريقي والناطق 
با�ضم الآلية الثالثية، ال�ضفري حممد بلعي�ص، اأن هناك 

موؤ�ضرات اإيجابية.
وق���ال اأم�����ص اخل��م��ي�����ص: ن��اأم��ل ق��ري��ب��ا يف ج��م��ع ك��ل روؤى 

ومقرتحات املبادرات يف حوار �ضوداين �ضوداين.

ك��م��ا اأو���ض��ح اأن الآل��ي��ة ال��ث��الث��ي��ة )ال��ت��ي ت�ضم ك��ال من 
احلكومية  والهيئة  الإفريقي  والحت��اد  الأممية  البعثة 
للتنمية-اإيغاد(، تدعم اأي جهد ي�ضجع احلوار ال�ضوداين 

ال�ضوداين.
اإىل ذلك، �ضدد على اأن الآلية مل�ضت موؤ�ضرات اإيجابية من 
كافة الأط��راف، معرباً عن اأمله باأن تهداأ النفو�ص حتى 
ينطلق احلوار يف اأجواء اإيجابية. وكانت البعثة الأممية 
يف ال�����ض��ودان اأط��ل��ق��ت قبل اأ���ض��ه��ر ع��دة م��ب��ادرة م��ن اأجل 

اإطالق حوار بني كافة الأفرقاء ال�ضودانيني.

ليفبفر  �لفجر -ماك�سيم   ••

-ترجمة خرية �ل�سيباين

كل  ك��ان��ت  بينما  ع��اًم��ا،   14 قبل 
حيث  بكني  اإىل  متجهة  الأن��ظ��ار 
الأوملبية  الأل���ع���اب  دورة  ت��ف��ت��ت��ح 
والع�ضرون  ال��ت��ا���ض��ع��ة  ال�ضيفية 
اندلعت  احل����دي����ث،  ال��ع�����ض��ر  يف 
ورو�ضيا.  ج��ورج��ي��ا  ب��ني  احل����رب 
وعلى املحك املناطق النف�ضالية 
اأب���خ���ازي���ا  امل���وال���ي���ة ل���رو����ض���ي���ا يف 
امللحقة  اجل��ن��وب��ي��ة،  واأو���ض��ي��ت��ي��ا 

ر�ضمًيا بجورجيا.
الت�ضابه  اأوجه  العديد من  هناك 
بني هذا ال�ضراع وال�ضراع الذي 
فرباير:  منذ  اأوكرانيا  يف  اندلع 
رو���ض��ي��ا ب��وت��ني »ال����ذي ك����ان، عام 
2008، بالتاأكيد رئي�ًضا للوزراء 
بني رئا�ضتني، لكنه ظل الرئي�ص 
احل��ق��ي��ق��ي ل���ل���ب���الد« ت���ت���دخ���ل يف 
املوالية  الن��ف�����ض��ال��ي��ة  امل���ن���اط���ق 

حركي  فرن�ضي  ورئي�ص  للرو�ص، 
�ضلمي  ي�ضعى اىل حتقيق خم��رج 
فرن�ضا  وتتوىل  ال�ضتباكات،  من 
اأ�ضهر  �ضتة  كل  الدورية  الرئا�ضة 
)الثالثي  الأوروب���������ي  ل���الحت���اد 
الأول  الثالثي   ،2008 ال��ث��اين 

.)2022
ماكرون،  اإمي��ان��وي��ل  ي�ضتطع  مل 

على الرغم من ات�ضالته املتكررة 
اإىل  ورحلته  الرو�ضي  نظريه  مع 
اأن يحول  ف��رباي��ر،   7 مو�ضكو يف 
عام 2022 دون اندلع ال�ضراع 
وم���ن ث���م جت��م��ي��ده، ب��ي��ن��م��ا لعب 
ن��ي��ك��ول ���ض��ارك��وزي ع���ام 2008 
�ضريعة  ن��ه��اي��ة  يف  رئ��ي�����ض��ًي��ا  دوًرا 

للحرب. )التفا�ضيل �ص10(

•• عو��سم-وكاالت:

زابوريجيا  موقع  يف  الو�ضع  ب�ضاأن  جديد  رو�ضي  حتذير  يف 
اأكدت  اأوروب���ا،  الأك��رب يف  النووية  املحطة  اأوك��ران��ي��ا،  �ضرقي 
املقرتحات  اأن  اخلمي�ص،  اأم�����ص  الرو�ضية  اخلارجية  وزارة 
النووية  الطاقة  حمطة  ح��ول  ال�ضالح  ن��زع  ب�ضاأن  الدولية 

غري مقبولة.
كما اتهمت القوات الأوكرانية جمدداً »بال�ضتفزاز النووي«، 

بح�ضب ما نقلت وكالة رويرتز.
نووية  كارثة  وق��وع  الدفاع من خماطر  وزارة  ح��ذرت  فيما 
هناك  »ل�ضتفزاز«  بالتخطيط  الأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات  متهمة 
ال��ي��وم اجلمعة خ��الل زي���ارة ل��الأم��ني ال��ع��ام ل��الأمم املتحدة 

اأنطونيو غوتريي�ص، من اأجل اإلقاء اللوم على مو�ضكو.
الدول  ليغطي  ينت�ضر  اأن  ميكن  الإ�ضعاع  اأن  اإىل  نبهت  كما 

ي�ضار اإىل اأن املحطة القريبة من اخلطوط الأمامية للقتال، 
النار يف الأ�ضابيع املن�ضرمة،  كانت تعر�ضت م��رارا لإط��الق 
ب�ضاأن  التهامات  ورو�ضيا  اأوكرانيا  من  كل  تبادلت  اإذ  فيما 

امل�ضوؤولية عن الق�ضف.
النريان  تطلق  الأوكرانية  القوات  اأن  مو�ضكو  اأك��دت  ففيما 
ع�ضوائيا على املحطة، اتهمت كييف القوات الرو�ضية بتعمد 

ا�ضتخدام املحطة كقاعدة ل�ضن الهجمات.
كما اتهمت الرو�ص بق�ضف املحطة لإلقاء اللوم على القوات 

الأوكرانية يف اأي انقطاع لحق للتيار الكهربائي.
ي��ذك��ر اأن ال���ق���وات ال��رو���ض��ي��ة ك��ان��ت اح��ت��ل��ت جم��م��ع مفاعل 
زابوريجيا النووي، وهو الأكرب يف اأوروب��ا، بعد وقت ق�ضري 
الأرا����ض���ي  اإىل  اجل���ن���ود  م���ن  الآلف  ع�����ض��رات  دخ�����ول  م���ن 
مو�ضكو  اأ�ضمته  فيما  امل��ا���ض��ي  ف��رباي��ر   24 يف  الأوك��ران��ي��ة 

»عملية ع�ضكرية خا�ضة«.

مفاعل  عليه  يحتوي  م��ا  رب��ع  اأط��ل��ق  م��ا  اإذا  ال�ضكندنافية 
وقال  ال��ن��ووي��ة.  املحطة  لتلك  ال�ضتة  املفاعالت  م��ن  واح��د 
كونا�ضينكوف  اإيجور  الرو�ضية  الدفاع  وزارة  با�ضم  املتحدث 
لل�ضحفيني اإن مو�ضكو تتخذ اإجراءات ل�ضمان ال�ضالمة يف 

املجمع، نافياً ن�ضر اأ�ضلحة ثقيلة داخل املحطة اأو حولها.
يف حني اأكد اإيجور كرييلوف قائد القوات الرو�ضية للحماية 
اأنظمة  اأن  والكيميائية  والبيولوجية  النووية  الأ�ضلحة  من 
الق�ضف.  نتيجة  ت�����ض��ررت  للمحطة  الح��ت��ي��اط��ي��ة  ال��دع��م 
واأ�ضاف خالل اإفادة ام�ص اأي�ضا اأنه يف حالة وقوع حادث يف 
املحطة فاإن املواد امل�ضعة �ضتغطي اأملانيا وبولندا و�ضلوفاكيا.

اأتت تلك التحذيرات بعد اأن اأ�ضار يفجيني باليت�ضكي، رئي�ص 
الإدارة الرو�ضية يف منطقة زابوريجيا، يف وقت �ضابق اإىل اأن 
هناك خطرا من اأن يوؤدي الق�ضف اإىل اإتالف نظام التربيد 

يف جممع املفاعل.

اإ�ضرائيل تطالب اأوروبا بوقف 
تقدمي تنازلت لالإيرانيني

•• �لقد�س-وكاالت:

كرر رئي�ص الوزراء الإ�ضرائيلي، يائري لبيد، يف حديث مع امل�ضت�ضار الأملاين اأولف �ضولت�ص، 
موقف بالده من امللف النووي الإيراين واملعار�ص للعودة لأي اتفاق مع طهران.

وراأى يف بيان اأ�ضدره مكتبه،  اأم�ص اخلمي�ص، اأن هناك �ضرورة لنقل ر�ضالة حادة ووا�ضحة 
من قبل اأوروبا مفادها عدم تقدمي املزيد من التنازلت لالإيرانيني.

اإي��ران يف  اأ�ضلوب املماطلة الذي تتبعه  اأوروب��ا معار�ضة  اأنه يتعني على  كما اعترب لبيد 
املفاو�ضات. كذلك رف�ص لبيد متاماً خطط اأمريكا الرامية للعودة لالتفاق النووي.

اإي��ران مرحلة حا�ضمة، قد تف�ضي قريباً  جاء ذلك بعدما دخلت املفاو�ضات النووية مع 
العديد من  راأى  ما  بح�ضب  املماطلة،  اأخ��رى من  اأو جولة  النور،  يب�ضر  اتفاق  اإىل  اإم��ا 

املراقبني، ل�ضيما اأن طهران ووا�ضنطن ل تف�ضالن الإعالن عن موت هذا التفاق.
يف حني تعكف حاليا الأطراف املعنية بالتفاق حول الربنامج النووي الإيراين، خ�ضو�ضا 
لالحتاد  مقرتح  على  طهران  به  تقدمت  ال��ذي  ال��رّد  درا���ض��ة  على  ووا�ضنطن،  بروك�ضل 

الأوروبي، يهدف لإجناز تفاهم يف مباحثات اإحياء التفاق الذي وقع عام 2015.

�ص 07

�ص 13

�ص 19

القمة العاملية للحكومات تطلق تقرير التحوالت 
املطلوبة الإجناح الفعاليات الكربى ما بعد كورونا

اأخبار االإمارات

تايوان ت�ستعر�ص قوتها.. وبكني 
حتذر من اال�ستهانة بقدرتها

عربي ودويل

ذهبية وف�سية للإمارات يف بطولة 
العامل للفنون القتالية املختلطة 

الفجر الريا�سي

رئي�س الدولة يعني �ضلطان النعيمي مديرا عاما لالإقامة 
و�ضوؤون الأجانب يف الهيئة الحتادية للهوية واجلن�ضية

•• �أبوظبي-و�م:
اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�ص الدولة »حفظه اهلل« مر�ضوماً احتادياً بتعيني 

مديراً  النعيمي،  عبدالرحمن  يو�ضف  �ضلطان  اللواء 
عاماً لالإقامة و�ضوؤون الأجانب يف الهيئة الحتادية 

للهوية واجلن�ضية واجلمارك واأمن املنافذ.
)التفا�ضيل �ص2(

دور  ����ض���م���وه م���ث���م���ن���اً  واأ�������ض������اف 
اخلدمات  جم����ال  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
العمل  ب���رواد  فخور  الإن�ضانية: 
العاملني  وج��م��ي��ع  الإن���������ض����اين، 
امل����ي����دان  ه������ذا  اإىل  وامل���ن���ت���م���ني 
وموؤ�ض�ضات،  اأف��������راداً  امل�������ض���رف، 

اأف���ك���ارك���م  يف دول������ة الإم�����������ارات، 
وجهودكم وعطاءاتكم اأ�ضهمت يف 
ومتّيزها  ال��دول��ة  مكانة  تر�ضيخ 
دولية  و���ض��اح��ة  ع��امل��ي��ة  كعا�ضمة 

لنطالق العمل الإن�ضاين.
)التفا�ضيل �ص2(

اأمريكا ت�ضتعر�س ع�ضالتها 
اأمام ال�ضني بالقاذفات النووية

•• و��سنطن-وكاالت:

حّلقت قاذفات بع�ضها قادر على حمل اأ�ضلحة نووية اأمريكية فوق املحيط 
الهادي، يف ا�ضتعرا�ص قوة ياأتي مع تزايد التوتر مع ال�ضني التي تريد مد 
نفوذها اإىل هذه املنطقة. وطارت قاذفتان من طراز »بي- 2« فوق املحيط 
الهادئ، ومعهما 4 مقاتالت من طراز »اإف-اإيه 18«، بالإ�ضافة اإىل طائرة 

جت�ض�ص اأ�ضرتالية من طراز »اإيه- 7 اإيه«.
وو�ضف �ضالح اجلو الأمريكي هذا التحليق باأنه جزء مهمة تدريب ثنائي 

مع اأ�ضرتاليا، مبا ي�ضمح للطرفني بال�ضتجابة لأي اأزمة حمتملة.
الأمريكي يف منطقة  �ضالح اجلو  قيادة  ن�ضرت  القوة،  وتعزيزا ل�ضتعر�ص 
املحيط الهادئ، ومقرها هاواي، �ضورا للتدريبات الع�ضكرية على ح�ضابها 

مبوقع »تويرت«. 
اأخ��ط��ر ط��ائ��رات اجلي�ص الأم��ريك��ي ويبلغ ثمنها  2« م��ن  وال��ق��اذف��ة »ب��ي- 
ر�ضدها. وكانت تقارير و�ضور  من  الرادار  يتمكن  ول  دولر،  مليار   1.9
املرعبة  القاذفة  هذه  من  كبري  عدد  متركز  ر�ضدت  قد  ا�ضطناعية  اأقمار 
مع  بالتزامن  التدريب  ه��ذا  وياأتي  املا�ضية.  الأ�ضابيع  خ��الل  اأ�ضرتاليا  يف 
�ضواريخ  اأق���وى   ،»3 »مينيتمان  ���ض��اروخ  اختبار  املتحدة  ال��ولي��ات  اإع���الن 
3 روؤو���ص نووية وتدمري اأهداف  اإن��ه ق��ارد على حمل  اإذ  ال��ردع الأمريكية، 
بعد اآلف الكيلومرتات. ويف مطلع اأغ�ضط�ص اجلاري، ت�ضاعدت التوتر بني 
النواب  جمل�ص  رئي�ضة  زي��ارة  اإث��ر  قيا�ضية،  م�ضتويات  اإىل  ووا�ضنطن  بكني 

الأمريكي، نان�ضي بيلو�ضي اإىل تايوان. 

مقاتالت رو�ضية تخرتق جمال فنلندا
•• عو��سم-وكاالت:

اأعلنت فنلندا اأن هناك ا�ضتباه باأن طائرتني رو�ضيتني من طراز ميغ 31 
اخرتقتا جمالها اجلوي يف منطقة خليج فنلندا �ضباح اأم�ص اخلمي�ص.

بيان  يف  هل�ضنكي  يف  احلكومة  قالت  لالأنباء،  »بلومربغ«  لوكالة  ووفقاً 
الفنلندية قامت برحلة  ال��ق��وات اجل��وي��ة  اإن  الإل��ك��رتوين  ال��ربي��د  ع��رب 
ت�ضغيلية لتحديد الهوية بعد النتهاك امل�ضتبه به للمجال اجلوي. وبداأ 

حر�ص احلدود حتقيقاً اأولياً.
ياأتي احلادث بعد يومني فقط من اإعالن فنلندا اأنها تعتزم خف�ص عدد 
، وذلك على  �ضبتمرب  اعتبارا من  ال�ضياحية ملواطني رو�ضيا  التاأ�ضريات 

خلفية احلرب الرو�ضية يف اأوكرانيا.

•• مو�سكو-وكاالت:

ك�����ض��ف��ت رو���ض��ي��ا م���وؤخ���را عن 
���ض��اروخ��ه��ا ال�����ض��ب��ح��ي اجل���دي���د م���ن طراز 

اخ��ت��ب��اره خ��الل العمليات  59«، وال���ذي مت  »خ��ا- 
عدة  اأوك��ران��ي��ا  يف  اخل��ا���ض��ة  ال��رو���ض��ي��ة  الع�ضكرية 

مرات.
وال�����ض��اروخ امل��ج��ن��ح ف��ائ��ق ال��دق��ة وم��ت��ع��دد املهام، 
الع�ضكري  امل��ن��ت��دى  خ���الل  م���رة  لأول  ع��ر���ض��ه  مت 
�ضمن  ه��و  مبو�ضكو،  احل���ايل  »اجلي�ص2022-« 

فئة ال�ضواريخ التكتيكية »جو- اأر�ص«.
59« خم�ض�ص  اإت�ص  »ك��اي  اأو   »59 »خ��ا-  اأن  كما 
الأر�ضية  الأه�������داف  م���ن  وا����ض���ع  ط��ي��ف  ل��ت��دم��ري 
التعرف  ميكن  ل  التي  تلك  ذل��ك  يف  مبا  الثابتة، 
ت�ضاري�ص  خلفية  ب�ضبب  ا  وب�ضريًّ ����ا  راداريًّ عليها 

الأر�ص، وفًقا لوكالة »تا�ص« الرو�ضية.
ال�ضبحي اجلديد،  ال�����ض��الح  ه��ذا  رو���ض��ي��ا  اخ��ت��ربت 
امللقب يف الغرب ب�»ذبابة اخليل«، خالل العمليات 

الع�ضكرية الرو�ضية يف اأوكرانيا اأكرث من مرة.
ففي اأبريل املا�ضي، اأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، 
بوقوع انفجار اإثر اإطالق القوات الرو�ضية �ضاروخ 
ال�ضاروخ  اأن  واأك����دت  اأودي�����ض��ا،  مدينة  على  ك���روز 
اأ�����ض����راًرا  اأوق�����ع  Kh-59، ح��ي��ث  ه���و م���ن ط����راز 
باملدينة  وامل�ضتودعات  ال��زراع��ي  امل�ضروع  مبنطقة 

الأوكرانية.
ا�ضتخدمه  ك��م��ا 

اجل����ي���������ص ال�����رو������ض�����ي يف 
م��دي��ن��ة ن��ي��ك��ولي��ف الأوك���ران���ي���ة، 

وف��ًق��ا مل��وق��ع »رو���ض��ي��ا ال��ي��وم« ال���ذي ق��ال اإن 
ال�����ض��اروخ اجل����وي ف��ائ��ق ال��دق��ة م��ن ط����راز »كاي 
خمتلف  لإ�ضابة  خم�ض�ص   ،»2 ك��ا  اإم   -59 اأت�����ص 

الأهداف الأر�ضية.
ال�ضاروخ موا�ضفات تقنية تكتيكية ممتازة  ولهذا 
الروؤية  ح��ت��ى يف ظ����روف  امل���ه���ام  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ت�����ض��م��ح 
املحدودة، وفًقا ملوقع »ميليرتي ووت�ص« الأمريكي 

الع�ضكري.
عليه  ويطلق   ،»2 كا  اإم   59 اإت�ص  »ك��اي  ال�ضاروخ 
املالحة  69«، مزود مبنظومتي  اإت�ص  »كاي  ا  اأي�ضً
امل��رّك��ب��ة وال���ق���ي���ادة امل�����ض��ت��ق��ل��ة، وق���د ي���رّك���ب خارج 

الطائرة اأو يف ق�ضمها الداخلي.
يبلغ  الرو�ضية،  غازيتا«  »رو�ضي�ضكايا  ملجلة  وفًقا 
و�ضرعته  كيلومرًتا،   290 ال�ضاروخ  عمل  م��دى 

من 700 - 1000 كيلومرت بال�ضاعة.

التيار ال�ضدري: جل�ضة احلوار زادت غ�ضب العراقيني
•• بغد�د-وكاالت:

بعد مقاطعته جل�ضة احلوار العراقي التي عقدت اأم�ص بدعوة من رئي�ص 
الوزراء، م�ضطفى الكاظمي، من اأجل اخلروج من الأزمة ال�ضيا�ضية التي 
تغرق فيها البالد منذ اأ�ضهر، اأعلن التيار ال�ضدري رف�ضه نتائجها، معترباً 

اأنها ل تهمه ولن تاأِت باأي منفعة على ال�ضعب العراقي، وفق تعبريه.
ب� "وزير  فقد وجه �ضالح حممد العراقي، الذي يعرف حملياً واإعالمياً 
ال�ضدر"، انتقاداً لذعاً لتلك اجلل�ضة يف تغريدة عرب ح�ضابه على تويرت، 

اأم�ص اخلمي�ص.
مبا�ضر  ب��ث  ع��رب  علنية  ح��وار  ب��اإج��راء جل�ضة  ال�ضيا�ضية  ال��ق��وى  وط��ال��ب 

ُيعر�ص على ال�ضعب العراقي، ل�»ملء الكر�ضي اخلايل«.
اإىل ذلك، اعترب اأن تلك اجلل�ضة التي تبّناها رئي�ص الوزراء »م�ضكوراً«، مل 
ت�ضفر اإل عن بع�ص النقاط التي ل ت�ضمن ول تغني من جوع، وفق قوله.
كما راأى اأنها مل تت�ضمن اأي بنود تخ�ص ال�ضعب اأو ت�ضتجيب لتطلعاته، 
موؤكداً اأن اأغلب الأطراف ال�ضيا�ضية التي ح�ضرت ل يهمها �ضوى التم�ضك 

مبن�ضبها.
�ضعب  التحكم مب�ضري  اإىل  بال�ضعي  املجتمعة  ال�ضيا�ضية  الأط��راف  واتهم 

رف�ص تواجدها، وتزوير النتخابات جلعلها على مقا�ضهم.

احلكومة الإثيوبية تتهم متمردي 
تيغراي برف�س مفاو�ضات ال�ضالم 

•• �أدي�س �أبابا-�أ ف ب:

اّتهمت  اأم�ص اخلمي�ص احلكومة 
اأعربت  التي كانت قد  الإثيوبية، 
عن نيتها بدء مفاو�ضات �ضريعة 
متمّردي  ال���ن���ار،  اإط�����الق  ل��وق��ف 
تيغراي  ���ض��ع��ب  حت���ري���ر  ج��ب��ه��ة 

برف�ص اإجراء حمادثات �ضالم.
الفدرالية  احل��ك��وم��ة  وت��ت��واج��ه 
�ضعب  حت����ري����ر  ج���ب���ه���ة  وق���������وات 
م�����ض��ّل��ح منذ  ن������زاع  ت���ي���غ���راي يف 
ت�ضرين الثاين-نوفمرب 2020. 
اأ�ضابيع  م��ن��ذ  اجل��ان��ب��ان  وي���ق���ول 
لكن  للتفاو�ص،  ج��اه��زان  اإن��ه��م��ا 
مل تبداأ بعد اأي مفاو�ضات ب�ضبب 
ان���ق�������ض���ام ال���ط���رف���نينْ ح�����ول عدة 

�ضروط.

»ذبابة اخليل«.. �ضاروخ 
رو�ضي جديد فائق الدقة

»ذبابة اخليل«.. �ضاروخ 
رو�ضي جديد فائق الدقة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -و�م: 

الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأك��د 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، اأن العن�ضر الب�ضري هو الأ�ضا�ص 
واملكون الأهم والأكرث تاأثرياً يف تعزيز الأثر الإيجابي الذي ت�ضنعه املبادرات 
اخلريية والإن�ضانية يف حياة ماليني الب�ضر، واإجناز اأهدافها ال�ضامية حول 

العامل.
وقال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد يف تدوينة عرب ح�ضاب �ضموه على 
للعمل الإن�ضاين: "العاملون واملتطوعون يف  العاملي  اليوم  "تويرت" مبنا�ضبة 
املبادرات الإن�ضانية يحدثون بتكامل جهودهم التاأثري الإيجابي الأكرب والأهم 
يف حياة املاليني من الب�ضر لأنهم مينحون وقتهم وطاقاتهم واهتمامهم ملن 
الروابط  اأ�ضمى  وحتفزهم  وحتركهم  وامل�ضاندة،  وال��ع��ون  بالدعم  اأوىل  هم 

واأجلها..روابط الإن�ضانية".
" فخور  الإن�ضانية:  العاملني يف جمال اخلدمات  دور  �ضموه مثمناً  واأ�ضاف 
امل�ضرف،  امليدان  اإىل هذا  برواد العمل الإن�ضاين، وجميع العاملني واملنتمني 
اأفراداً وموؤ�ض�ضات، يف دولة الإمارات، اأفكاركم وجهودكم وعطاءاتكم اأ�ضهمت 
لنطالق  دولية  و�ضاحة  عاملية  كعا�ضمة  ومتّيزها  الدولة  مكانة  تر�ضيخ  يف 
املحتاجني  ال��ن��اج��ح��ة لإغ��اث��ة ودع���م  ال�����ض��راك��ات  الإن�����ض��اين وتفعيل  ال��ع��م��ل 
وال�ضعفاء والأقل حظاً والأوىل بامل�ضاعدة." واأ�ضاف �ضموه: "جنحنا بتكاتف 
جهود 145 األف موظف ومتطوع يف مبادراتنا عام 2021 يف الو�ضول اإىل 
97 دولة، وامل�ضتقبل �ضيحمل املزيد من الإجنازات."  يف  اإن�ضان  مليون   90
كل  ب��ب��ذل  التزامنا  بتجديد  الإن�����ض��اين  العمل  ي��وم  "ن�ضتقبل  �ضموه:  وق���ال 
و�ضنوا�ضل متكني  الإن�ضاين  العمل  الإمكانيات يف جمال  كل  وتوفري  اجلهد 
وتاأهيل ودعم الكوادر وح�ضد الطاقات من اأجل ازدهار �ضناعة اخلري والعمل 
الإن�ضاين، وتو�ضيع دائرة ثماره واآثاره يف خمتلف اأنحاء العامل، وحيثما ُوجد 

اأخ لنا يف الإن�ضانية بحاجة اإىل الدعم وامل�ضاعدة".

ت�ضافر جهود العمل االإن�ضاين.
وحتتفي موؤ�ض�ضة مبادرات حممد بن را�ضد اآل مكتوم العاملية، باليوم العاملي 
اأغ�ضط�ص من كل عام، وال��ذي تركز فيه الأمم   19 املوافق  للعمل الإن�ضاين 
الإن�ضاين  للعمل  العاملي  التحالف  تعزيز  اأهمية  على  ال�ضنة  ه��ذه  املتحدة 
يف  املتطلبات  زي���ادة  مب���وازاة  الإن�ضانية،  الأزم���ات  ملواجهة  اجل��ه��ود  وت�ضافر 
م�ضتوى  على  �ضيما  ل  عاملياً،  قيا�ضية  معدلت  اإىل  الإن�ضاين  العمل  جم��ال 

الأمن الغذائي والتغرّي املناخي والرعاية ال�ضحية والتعليم وال�ضتدامة.
م�ضاريعها  مبختلف  العاملية  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  م��ب��ادرات  وو�ضلت 
وبراجمها الإن�ضانية اإىل 90 مليون �ضخ�ص يف 97 دولة لتكون بجهود اأكرث 
الأزمات  من  العديد  يف  الأول  امل�ضتجيب  ومتطوع  موظف   145،000 من 
ال�ضحية  وتبعاتها  كوفيد19-  بجائحة  منها  املرتبطة  �ضيما  ل  وال��ك��وارث، 

والقت�ضادية والجتماعية يف خمتلف اأنحاء العامل.
كما خ�ض�ضت مبادرات حممد بن را�ضد اآل مكتوم العاملية، وعرب 35 موؤ�ض�ضة 
حتت مظلتها ما جمموعه 2.3 مليار درهم خالل عامي 2020 و2021 

للربامج وامل�ضاريع الإن�ضانية.

متكني رّواد العمل االإن�ضاين يف خم�ضة حماور.
وتوا�ضل مبادرات حممد بن را�ضد اآل مكتوم العاملية متكني التعاون امل�ضرتك 
وت�ضافر اجلهود حملياً واإقليمياً وعاملياً بني كوادر العمل الإن�ضاين و�ضراكاته 
امل�ضاعدات  حم���ور  وه���ي  اخل��م�����ض��ة،  عملها  حم���اور  خ���الل  م��ن  وموؤ�ض�ضاتها 
وحمور  املر�ص،  ومكافحة  ال�ضحية  الرعاية  وحم��ور  والإغاثية،  الإن�ضانية 
متكني  وحم��ور  وال��ري��ادة،  امل�ضتقبل  ابتكار  وحم��ور  وامل��ع��رف��ة،  التعليم  ن�ضر 

املجتمعات.

تعاون االإغاثة وامل�ضاعدات.
وجنحت كوادر املدينة العاملية للخدمات الإن�ضانية، وموؤ�ض�ضة بنك الإمارات 
للطعام، وموؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لالأعمال اخلريية والإن�ضانية، وموؤ�ض�ضة 
والهبة،  الوقف  العاملي ل�ضت�ضارات  را�ضد  بن  الإم��ارات، ومركز حممد  �ضقيا 
العاملية  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  م��ب��ادرات  مظلة  حتت  جميعها  املندرجة 
التعاون  م�ضارات  تو�ضيع  يف  والإغ��اث��ي��ة  الإن�ضانية  امل�ضاعدات  حم��ور  �ضمن 
الو�ضول  حقق  ما  وهو  املحلية،  واملجتمعات  املعنية  املوؤ�ض�ضات  مع  وال�ضراكة 
اإىل 22.9 مليون اإن�ضان خالل عام 2021، مبخ�ض�ضات و�ضلت اإىل 417 
الأب��رز يف  الذي يعد  املحور  واملبادرات يف هذا  امل�ضاريع  مليون درهم لتمويل 

ال�ضتجابة ال�ضريعة للكوارث والأزمات بال�ضراكة مع الأطراف كافة.
ومن �ضمن املبادرات النوعية يف حمور امل�ضاعدات اخلريية والإن�ضانية، حملة 
 47 220 مليون وجبة يف  جنحت يف توزيع  والتي  وجبة"  مليون   100"

دولة، متجاوزة حجم وقيمة الدعم امل�ضتهدف للمبادرة. .

�ضراكات لتعزيز ال�ضحة والوقاية.
وتعاون موظفو موؤ�ض�ضتني تابعتني ملبادرات حممد بن را�ضد اآل مكتوم العاملية 
دبي  ن��ور  موؤ�ض�ضة  وهما  امل��ر���ص،  ومكافحة  ال�ضحية  الرعاية  حم��ور  �ضمن 
وموؤ�ض�ضة اجلليلة لدعم التعليم والأبحاث يف املجالت الطبية، مع املوؤ�ض�ضات 
املحلية واملنظمات الدولية يف ع�ضرات الدول �ضمن حمور الرعاية ال�ضحية 
ومكافحة املر�ص، ما اأثمر بالو�ضول اإىل 14.6 مليون �ضخ�ص عام 2021، 

مبخ�ض�ضات بلغت 51.2 مليون درهم.
عدد  الأر���ص  على  اجلهود  وت�ضافر  امل�ضرتك  التعاون  رفع  ال�ضياق،  هذا  ويف 
الذي  الرتاخوما  مر�ص  �ضد  العالج  قدمت  التي  املبادرات  من  امل�ضتفيدين 
ي�ضيب العني اإىل 14.5 مليون اإن�ضان خالل عام 2021، فيما قامت مبادرة 
لعالج  دره���م  مليون   11 بقيمة  دع��م  بتقدمي  للموؤ�ض�ضة  التابعة  "عاون" 

املر�ضى.

تو�ضيع نطاق العمل االإن�ضاين يف التعليم واملعرفة.
املوؤ�ض�ضات  ومتنوعة من خالل  رفيعة  خ��ربات  الإن�ضاين  العمل  ك��وادر  وق��دم 
واملبادرات املندرجة حتت موؤ�ض�ضة مبادرات حممد بن را�ضد اآل مكتوم العاملية 
وموؤ�ض�ضة  العطاء،  دب��ي  موؤ�ض�ضة  وه��ي  واملعرفة،  التعليم  ن�ضر  حم��ور  �ضمن 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم للمعرفة، وقمة املعرفة، وجائزة حممد بن را�ضد 
واملدر�ضة  الإلكرتوين،  العربي  للتعليم  للمعرفة، ومن�ضة مدر�ضة  اآل مكتوم 
العربية،  للغة  را�ضد  بن  وجائزة حممد  را�ضد،  بن  ومكتبة حممد  الرقمية، 

وحتدي القراءة العربي.
املجال  ه��ذا  املتخ�ض�ضة  موؤ�ض�ضاتها  �ضمن  وامل��ت��ط��وع��ون  امل��وظ��ف��ون  و���ض��ّه��ل 
عام  خ��الل  اإن�����ض��ان  مليون   48.4 اإىل  امل���ب���ادرات  و���ض��ول  احل��ي��وي  التنموي 

درهم. مليون   253 الإجمالية  قيمتها  بلغت  مب�ضاريع   2021
واملدار�ص  التعليمية  واملناطق  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  م��ع  التن�ضيق  وبف�ضل 
 22 اإىل  ال�ضاد�ضة  دورت���ه  العربي يف  ال��ق��راءة  الأم���ور و�ضل حت��دي  واأول��ي��اء 
مليون م�ضارك من 44 دولة لتمكينهم يف جمالت التح�ضيل العلمي واملعريف 
املمتعة  املعلومات  على  واحل�ضول  واملطالعة  القراءة  مهارات  من  ومتكينهم 

واملفيدة.

م�ضتقبل العمل االإن�ضاين.
اآل مكتوم العاملية �ضمن  وعززت كوادر وموؤ�ض�ضات مبادرات حممد بن را�ضد 
ومبادرة  امل�ضتقبل،  متحف  ت�ضمل  وال��ت��ي  وال��ري��ادة  امل�ضتقبل  ابتكار  حم��ور 
ال�ضغرية  امل�ضاريع  را�ضد لتنمية  مليون مربمج عربي، وموؤ�ض�ضة حممد بن 
واملتو�ضطة، وجائزة حممد بن را�ضد لدعم م�ضاريع ال�ضباب، وجائزة حممد 
العاملية  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  وج��ائ��زة  لالأعمال،  مكتوم  اآل  را�ضد  بن 
وتطوير  الريادي  للفكر  داعمة  ومعايري  مبادئ  تر�ضيخ  على  العمل  للمياه، 
لبناء  العاملي  التوّجه  مع  ين�ضجم  مبا  املجتمعية،  للتحديات  مبتكرة  حلول 
لتحقيق  املتقدمة  التكنولوجيا  وا�ضتثمار  املعرفة،  على  قائمة  اقت�ضادات 

اخلري للب�ضرية وبناء م�ضتقبل اأكرث ازدهاراً ومناًء لل�ضعوب.
2.9 مليون  اإىل   2021 ع��ام  امل��ح��ور  ه��ذا  امل��ب��ادرات �ضمن  ب��رام��ج  وو�ضلت 
وبرامج  مل�ضاريع  اأف��ردت��ه��ا  دره���م،  مليون   337 بلغت  مبخ�ض�ضات  �ضخ�ص 

العمل الإن�ضاين يف هذا القطاع احليوي.
و�ضمن هذا املحور، يعد متحف امل�ضتقبل، الذي مت افتتاحه يف فرباير املا�ضي 
من�ضة عاملية ل�ضت�ضراف امل�ضتقبل، فيما تهدف مبادرة مليون مربمج عربي، 
يف  ال�ضباب  متكني  اإىل  دول��ة،   80 من  و�ضابة  �ضاب  مليون   2.9 دّرب��ت  التي 

الوطن العربي وت�ضليحهم باملهارات الأ�ضا�ضية للغة املربجمة.

متكني املجتمعات.
والدولية  املحلية  الربامج  يف  وموؤ�ض�ضاتها  امل��ب��ادرات  ك��وادر  جهود  وتت�ضافر 
لالإدارة  را���ض��د  ب��ن  كلية حممد  خ��الل  م��ن  املجتمعات،  �ضمن حم��ور متكني 
احل�ضاري،  للتوا�ضل  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ومركز  احلكومية، 
رواد  وج��ائ��زة  وقمة  العربية،  ال�ضحافة  وج��ائ��زة  العربي،  الإع���الم  ومنتدى 
التوا�ضل الجتماعي العرب، وموؤمتر دبي الريا�ضي الدويل، وجائزة حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم لالإبداع الريا�ضي، واملنتدى ال�ضرتاتيجي العربي، ومركز 

حممد بن را�ضد لإعداد القادة، ومبادرة �ضّناع الأمل.
وقد طالت الآثار الإيجابية لربامج العمل الإن�ضاين يف مبادرات حممد بن 
اإن�ضان،  2.1 مليون  العاملية �ضمن حمور متكني املجتمعات  اآل مكتوم  را�ضد 

بحجم اإنفاق اإجمايل بلغ 88.7 مليون درهم.
ويف هذا املجال، و�ضل عدد امل�ضتفيدين من مبادرات وفعاليات مركز ال�ضيخ 
األف   32 عن  يزيد  ما  اإىل  احل�ضاري  للتوا�ضل  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 

�ضخ�ص يف 2021.

املليار وجبة ومبادرات اإطعام الطعام.
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأطلقها  التي  وجبة  املليار  مبادرة  وج��اءت 
را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل" العام اجلاري، ونظمتها "مبادرات حممد بن را�ضد اآل مكتوم العاملية"، 
هي  ق���ارات،   4 يف  دول��ة   50 يف  واملحتاجني  للفقراء  الغذائي  الدعم  لتقدم 

مبثابة مليار ر�ضالة اإن�ضانية من دولة الإمارات للعامل.
وتعك�ص املبادرة التي توا�ضل عمليات توزيع الدعم الغذائي تباعاً روؤية �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد يف تو�ضيع مبادرات العمل اخلريي والإن�ضاين، 
وتدمي  تدعمها،  التي  ال�ضرتاتيجية  وال�ضراكات  امل�ضرتكة  اجلهود  وتعزيز 
�ضاماًل ي�ضاندها وميّكن العاملني  اأثرها، وتخلق حراكاً جمتمعياً وموؤ�ض�ضياً 

واملتطوعني وامل�ضاهمني فيها.
"املليار وجبة"، بتعاونها مع برنامج الأغذية العاملي و�ضبكة  وجت�ضد مبادرة 
بنوك الطعام الإقليمية واملفو�ضية ال�ضامية لالأمم املتحدة ل�ضوؤون الالجئني، 
وانعدام  التغذية  و�ضوء  اجل��وع  لتحدي  مبا�ضرة  واإقليمية  دولية  ا�ضتجابة 
الأمن الغذائي لدى الفئات الأقل حظاً يف العديد من مناطق العامل، الب�ضمة 
الإمارات  الأف��راد واملجتمعات من دولة  املوؤثرة يف حياة  الإيجابية  الإن�ضانية 
املجتمعات  الأم��ل يف  البت�ضامة وغر�ص  ور�ضم  اإيجابية  نتائج  اإح��داث  بهدف 
"100 مليون  "املليار وجبة" منجزات حملة  الأقل حظاً. وت�ضتكمل مبادرة 
وجبة" التي نظمتها مبادرات حممد بن را�ضد اآل مكتوم العاملية عام 2021 
ماليني   10" وحملة  دول��ة،   47 يف  وجبة  مليون   220 يعادل  ما  ووزع��ت 
تداعيات  من  املت�ضررين  لدعم   2020 عام  املوؤ�ض�ضة  نظمتها  وجبة" التي 

جائحة كوفيد19- داخل الدولة.

مبادرات حممد بن را�ضد اآل مكتوم العاملية.
تاأ�ض�ضت مبادرات حممد بن را�ضد اآل مكتوم العاملية عام 2015 لتكون مظلة 
ال�ضيخ  ال�ضمو  يرعاها �ضاحب  التي  والإن�ضانية  املوؤ�ض�ضات اخلريية  لع�ضرات 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم منذ عقود، �ضمن روؤية تقوم على ماأ�ض�ضة العمل 
الإن�ضاين واملجتمعي، من خالل البتكار والتطوير امل�ضتمرين وبناء منظومة 
من  وذلك  امل�ضتدامة،  وال�ضرتاتيجيات  املدرو�ضة  اخلطط  على  قائمة  عمل 
وتعزيز  واللوج�ضتية،  وامليدانية  الت�ضغيلية  عملياتها  كفاءة  حت�ضني  خ��الل 
ومتكني  الب�ضرية،  القدرات  يف  الأمثل  وال�ضتثمار  ال�ضرتاتيجية،  �ضراكاتها 
من  املثلى  ال�ضتفادة  وحتقيق  ال��ق��درات،  وتوحيد  ومعرفياً،  ثقافياً  ال�ضباب 
الكفاءات واخلربات، وتلبية الحتياجات الأ�ضا�ضية للمجتمعات، مبا ي�ضهم يف 
تعزيز ال�ضتقرار وال�ضلم املجتمعي وغر�ص ثقافة الأمل كقوة دافعة من اأجل 

التغيري الإيجابي.

نائب رئي�ش الدولة:  
برواد العمل االإن�ضاين يف االإمارات، وجميع املنتمني اإىل هذا امليدان امل�ضرف، اأفرادًا وموؤ�ض�ضات • فخور 

• االإمارات عا�ضمة عاملية النطالق وتر�ضيخ العمل االإن�ضاين وتفعيل ال�ضراكات الدولية لدعم املحتاجني وال�ضعفاء واالأقل حظًا واالأوىل بامل�ضاعدة
• جنحنا بتكاتف جهود 145 األف موظف ومتطوع يف مبادراتنا عام 2021 يف الو�ضول اإىل 90 مليون اإن�ضان يف 97 دولة، وامل�ضتقبل �ضيحمل املزيد من االإجنازات

»ال�ضحة« جتري 261,318 فح�ضا وتك�ضف عن 703 اإ�ضابات جديدة بـ »كورونا« و673 حالة �ضفاء 
•• �أبوظبي-و�م:

  متا�ضيا مع خطة وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع لتو�ضيع وزيادة نطاق الفحو�ضات 
كورونا  بفريو�ص  امل�ضابة  احل��الت  وح�ضر  املبكر  الكت�ضاف  بهدف  الدولة  يف 
اإجراء  ال��وزارة عن  اأعلنت  19" واملخالطني لهم وعزلهم،  "كوفيد -  امل�ضتجد 
24 املا�ضية على فئات خمتلفة  ال�  261،318 فح�ضا جديدا خالل ال�ضاعات 

يف املجتمع با�ضتخدام اأف�ضل واأحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
الفحو�ضات على  وتو�ضيع نطاق  والفح�ص  التق�ضي  اإج��راءات  تكثيف  و�ضاهم     
كورونا  بفريو�ص  اإ�ضابة جديدة  703 حالت  الك�ضف عن  الدولة يف  م�ضتوى 
للرعاية  وتخ�ضع  م�ضتقرة  ح��الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�ضيات  من  امل�ضتجد 
 1،007،742 امل�ضجلة  احل���الت  جم��م��وع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�ضحية 

حالة.
الإ�ضابة بفريو�ص  بتداعيات  وفاة حالة م�ضابة وذلك  ال��وزارة عن  اأعلنت    كما 

كورونا امل�ضتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،341 حالة.
  واأعربت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع عن اأ�ضفها وخال�ص تعازيها وموا�ضاتها 
باأفراد  واأه��اب��ت  امل�ضابني،  جلميع  العاجل  بال�ضفاء  ومتنياتها  املتوفى،  ل��ذوي 
التعاون مع اجلهات ال�ضحية والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد  املجتمع 

الجتماعي �ضماناً ل�ضحة و�ضالمة اجلميع.
كورونا  بفريو�ص  مل�ضابني  جديدة  حالة   673 �ضفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت  كما     
امل�ضتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ص املر�ص بعد تلقيها الرعاية 
ال�ضحية الالزمة منذ دخولها امل�ضت�ضفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�ضفاء 

حالة.  986،102

•• دبي –�لفجر:

العاملي  ال��ي��وم  مبنا�ضبة  الإم����ارات  دول��ة  اخلري" اح��ت��ف��الت  "بيت  ت�ضارك 
اأعلنته  الذي  اليوم،  اإحياء هذا  منها يف  م�ضاهمة  وذلك  الإن�ضاين،  للعمل 
الإن�ضانية،  العاملني يف احلقول  ل�ضتذكار جهود  كمنا�ضبة  املتحدة  الأمم 
وما يواجهونه من م�ضاعب وحتديات، وذلك يف التا�ضع ع�ضر من اأغ�ضط�ص 

من كل عام.
على  وجبة  اخلري" 2000  "بيت  �ضتوزع  املنا�ضبة،  ه��ذه  م��ع  وبالتزامن 
العمال يف منطقة املحي�ضنة، بح�ضور وم�ضاركة عابدين طاهر العو�ضي، 
تعاطفاً  العام،  املدير  نائب  املزروعي،  مبارك  و�ضعيد  عام اجلمعية،  مدير 
اأ�ضعة ال�ضم�ص، وحر�ضاً منها  مع فئة العمال الذين يوؤدون واجبهم حتت 

على تكري�ص البعد الإن�ضاين يف عملها اخلريي.
من جانبه اأّكد العو�ضي ريادة دولة الإمارات و�ضعبها يف العطاء الإن�ضاين، 
وقال: "حققت دولة الإمارات بجهودها الإن�ضانية، اإجنازات تاريخية غري 
النبيلة  الإن�ضانية  للقيم  جت�ضيداً  الر�ضيدة،  قيادتها  بتوجيهات  م�ضبوقة، 

نهيان، طيب اهلل  اآل  �ضلطان  بن  زايد  ال�ضيخ  املوؤ�ض�ص  الوالد  اأر�ضاها  التي 
اخلري" التي  و"بيت  الإن�����ض��اين،  عطائها  يف  ال��ع��امل  دول  فت�ضدرت  ث���راه، 
هذه  لتج�ضيد  جاهدة  ت�ضعى  ال��دول��ة،  داخ��ل  اخل��ريي  بالعمل  تخ�ض�ضت 
القيم، من خالل م�ضاعدة اأكرث النا�ص حاجة، حيث  جتاوز حجم اإنفاقها 
مليار   2،5 عاماً   33 خالل  اخلريية  وامل�ضاريع  الإن�ضانية  الربامج  على 

درهم".
اهتمام  "ياأتي  العمال، قائاًل:  "بيت اخلري" بفئة  باهتمام  العو�ضي  ونّوه 
نه�ضة  يف  وم�ضاهماتهم  دوره��م  من  انطالقاً  املقيمني  بالعمال  اجلمعية 
املجتمع، وا�ضتجابة لل�ضريعة الإ�ضالمية التي وجهت اإىل اأهمية اإكرامهم 
اجلمعية  خ�ض�ضت  وقد  جهودهم،  وتقدير  حقوقهم  وحفظ  واحرتامهم 
م�ضروع "الطعام للجميع" لدعمهم، والذي قامت من خالله بتوزيع حوايل 
عام 2017 وحتى نهاية يوليو من  بداية  منذ  عليهم،  وجبة  ماليني   8
العام 2022، وذلك بالتن�ضيق مع اللجنة الدائمة ل�ضوؤون العمال بدبي، 
الأ�ضا�ضية،  العمال  احتياجات  توفري  بهدف  اجلمعية  معها  تتعاون  التي 

وتوفري الوجبات الغذائية لهم واإ�ضعادهم يف املنا�ضبات والأعياد".

•• �ل�سارقة-و�م:

اأعرب ال�ضيخ �ضقر بن حممد بن خالد القا�ضمي رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية 
ال�ضارقة اخلريية عن فخره واعتزازه بتبّوء دولة الإمارات العربية املتحدة 
�ضدارة الدول املانحة للم�ضاعدات الإن�ضانية عامليا لعدة اأعوام متتالية وهو 
و�ضام �ضرف لنا اأن نكون ر�ضالة لالإن�ضانية يف �ضورتها الرباقة التي تثبت اأن 

الإمارات رمز للعطاء والتاآخي.
وقال مبنا�ضبة اليوم العاملي الإن�ضاين الذي ي�ضادف ال 19 من اغ�ضط�ص 
اأن جمعية ال�ضارقة اخلريية لها ن�ضيب يف هذا العطاء تنفيذا لتوجيهات 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�ص 
املوؤ�ض�ضات  �ضيما  ول  واملوؤ�ض�ضات  الأف����راد  وب��دع��م  ال�ضارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
متوجها  جلمهورها  اجلمعية  ر���ض��ال��ة  تو�ضيل  يف  ع��ام  ب�ضكل  الإع��الم��ي��ة 

من  وت��رف��ع  اجلمعية  ت��دع��م  كلمة  وبن�ضر  بفكرة  �ضاهم  م��ن  لكل  بال�ضكر 
اأ�ضهمها اخلريية.

واأو�ضح اأن جمل�ص اإدارة اجلمعية يتطلع خالل الفرتة القادمة اإىل تنفيذ 
مزيد من امل�ضاريع التي تهدف يف املقام الأول اىل ال�ضتثمار يف الإن�ضان مبا 
الطريق  على  ثابتة  بخطى  قدما  وامل�ضي  نف�ضه  على  العتماد  من  ميكنه 
جديدة  اأف��ك��ار  و�ضع  مت  حيث  ال�ضارقة  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  ر�ضمه  ال��ذي 
وبحث عدد من امللفات الرئي�ضة من اأهمها مالمح �ضيا�ضة اجلمعية خالل 
اإىل جنب  اإىل عدة اقرتاحات ليتم جمعها جنبا  املقبلة وال�ضتماع  الفرتة 
و  ال�ضارقة  يف  اخل���ريي  بالعمل  الرت��ق��اء  نحو  اجلمعية  م�ضاعي  لتعزيز 
تطوير منظومة العمل اخلريي والإن�ضاين وتوطيد العالقات مع املوؤ�ض�ضات 
والدوائر احلكومية واخلا�ضة فيما �ضيتم الرتكيز على امل�ضاريع التي تلم�ص 

الحتياجات الأ�ضا�ضية لالإن�ضان وخا�ضة الأفراد والأ�ضر املتعففة.

خريية ال�ضارقة : اجلمعية ب�ضدد تنفيذ عدد »بيت اخلري« حتتفي بـ» اليوم العاملي للعمل الإن�ضاين«
من امل�ضاريع وال�ضتثمار يف الإن�ضان

اأ�ضاد بدور كوادر العمل االإن�ضاين يف يومهم العاملي

حممد بن را�ضد: العن�ضر الب�ضري وت�ضافر اجلهود اأهم مقومات العمل الإن�ضاين املوؤثر يف حياة املاليني حول العامل

•• �أبوظبي-و�م:

اأ����ض���در ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئي�ص 
الدولة "حفظه اهلل" مر�ضوماً احتادياً بتعيني اللواء �ضلطان يو�ضف 
يف  الأج��ان��ب  و���ض��وؤون  لالإقامة  ع��ام��اً  م��دي��راً  النعيمي،  عبدالرحمن 

الهيئة الحتادية للهوية واجلن�ضية واجلمارك واأمن املنافذ.
يتوىل مدير عام الإقامة و�ضوؤون الأجانب يف الهيئة اقرتاح واإعداد 
واإقامة  بدخول  املتعلقة  والت�ضريعات  وال�ضرتاتيجيات  ال�ضيا�ضات 

الأجانب للدولة، والإ�ضراف على اإ�ضدار تاأ�ضريات الدخول وت�ضاريح 
بتنظيم  املتعلقة  والإج����راءات  ال��ق��رارات  وتنفيذ  باأنواعها،  الإق��ام��ة 
الدخول واخلروج من املنافذ الربية والبحرية واجلوية املختلفة يف 
الدولة بالتن�ضيق مع اجلهات املعنية، والإ�ضراف على تنفيذ عمليات 
الرقابة والتفتي�ص امليداين على املن�ضاآت واملناطق احلرة بالتن�ضيق مع 
اجلهات املعنية للتاأكد من امتثالها لقانون دخول واإقامة الأجانب، 
حتقيق  يكفل  ومب��ا  بها  املرتبطة  اخل��دم��ات  تطوير  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

توجهات الدولة يف هذا ال�ضاأن.

رئي�س الدولة يعني �ضلطان النعيمي مديرا عاما لالإقامة 
و�ضوؤون الأجانب يف الهيئة الحتادية للهوية واجلن�ضية
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م:

اأك����د م��ع��ايل ال�����ض��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اآل ح���ام���د رئ��ي�����ص دائ����رة  حم��م��د 
اليوم  اأن����ه يف  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال�����ض��ح��ة 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ع��م��ل الإن�������ض���اين تتجه 
اأن���ظ���ار ال���ع���امل ل���دول���ة الإم������ارات 
ال��ت��ي ت��وا���ض��ل الح��ت��ف��اء ب����الإرث 
له  للمغفور  النبيلة  والقيم  امللهم 
اآل نهيان  �ضلطان  زاي��د بن  ال�ضيخ 
يف  �ضاهمت  ال��ت��ي  ث���راه  اهلل  طيب 
لالإن�ضانية  وط���ن���اً  دول��ت��ن��ا  ج��ع��ل 
ومنوذجاً عاملياً يحتذى يف العطاء 

والت�ضامح.
وقال معاليه - يف ت�ضريح مبنا�ضبة 
اليوم العاملي للعمل الإن�ضاين - اإن 
قيادتها  ظ���ل  يف  الإم�������ارات  دول����ة 
الر�ضيدة توا�ضل م�ضريتها امللهمة 
يف العطاء وخدمة الب�ضرية يف كل 
مكان حيث برزت على الرغم من 

جائحة  فر�ضتها  التي  التحديات 
ال����دول  اأوائ�������ل  م���ن  كوفيد19- 
الإن�ضانية  ل��ل��م��ب��ادرات  ال��داع��م��ة 
خ����الل اجل��ائ��ح��ة ووا����ض���ل���ت دعم 
مواجهتها  يف  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���ه���ود 
و�ضالمة  ���ض��ح��ة  ع��ل��ى  وح���ف���اظ���ا 

املجتمعات .
واأ����ض���اف :" جت�����ض��د ع��ط��اء دولة 

الإم���ارات من خالل �ضور عديدة 
الإن�ضانية  الإم����������ارات  ك��م��دي��ن��ة 
البلدان  رع��اي��ا  ا���ض��ت�����ض��اف��ت  ال��ت��ي 
لتقدمي  وال�����ض��ق��ي��ق��ة  ال�����ض��دي��ق��ة 
ال����رع����اي����ة ال���ع���الج���ي���ة واإج���������راء 
لهم  ال��الزم��ة  الطبية  الفحو�ص 
خدمات  وتقدمي  اجلائحة  خ��الل 
لفحو�ضات  امل���خ���ربي  ال��ف��ح�����ص 
ب���ك���وف���ي���د- امل���رت���ب���ط���ة   PCR
الدولة  خ���ارج  ب��ل��دان  ل��ع��دة   19
التحتية  بنيتها  م��ن  ب��ال���ض��ت��ف��ادة 
قطاعها  واإم����ك����ان����ات  امل����ت����ط����ورة 
ال�����ض��ح��ي ال����رائ����دة وامل�����ض��ارك��ة يف 
للتطعيمات  ال�ضريرية  التجارب 
وال��ع��ق��اق��ري ال����واع����دة والأب���ح���اث 
العلمية وال�ضريرية ونقل وتوزيع 
جرعة  م��ل��ي��ون   260 م���ن  اأك�����رث 
"ائتالف  العامل من خ��الل  ح��ول 
الأمل" الذي انطلق من العا�ضمة 

اأبوظبي".

•• �أبوظبي -و�م: 

قال امل�ضت�ضار الدكتور حمد �ضيف 
للدولة:  العام  النائب  ال�ضام�ضي 
اإن اليوم العاملي للعمل الإن�ضاين، 
بر�ضالة  ل��ن��ا  واع����ت����زاز  ف��خ��ر  ي����وم 
وم�ضريتها  الإن�ضانية،  الإم����ارات 
الرائدة عاملياً يف العمل الإن�ضاين.

ونوه باأن الإم��ارات كانت و�ضتبقى 
و�ضاحبة  ال�������ض���ّب���اق���ة  ال������دول������ة 
مبادرات العطاء الإن�ضاين، القائم 
متكاملة  ع���م���ل  م��ن��ظ��وم��ة  ع���ل���ى 
الأ�ضمى  ه���دف���ه���ا  وم�������ض���ت���دام���ة، 
وبناء  ب���ج���ودة احل���ي���اة،  الرت����ق����اء 

للمجتمعات،  امل�����ض��رق  امل�����ض��ت��ق��ب��ل 
، تكون  ف��اأي��ن��م��ا ظ��ه��رت احل���اج���ة 
الإم����ارات دائ��م��اً حا�ضرة مت��د يد 
بذلك  جم�����ض��دة  للجميع،  ال��ع��ون 
واحل�ضاري،  الإن�������ض���اين  ن��ه��ج��ه��ا 
الثقايف  م����وروث����ه����ا  م����ن  ال���ن���اب���ع 

والديني واملجتمعي الأ�ضيل.
اأ�ضل  الإن�ضانية  القيم  اأن  واأ�ضاف 
ثابت يف املجتمع الإماراتي، واإرث 
خالد للمغفور له ال�ضيخ زايد بن 
�ضلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
العمل  ب��اإب��داع ملهم،  ���ض��اغ  ال���ذي 
ليكون  الإم��ارات  بدولة  الإن�ضاين 
ح�ضاريا  و���ض��ل��وك��ا  ح��ي��اة  اأ���ض��ل��وب 

حافظت  ونهجا  الأجيال،  تتناقله 
ال��ر���ض��ي��دة، ف�ضار  ق��ي��ادت��ن��ا  ع��ل��ي��ه 

ا�ضرتاتيجيات  ف��ى  ثابتا  عن�ضًرا 
وبراجمها،  وخططها  احل��ك��وم��ة 
ح��ت��ى اأ���ض��ب��ح��ت دول�����ة الإم�������ارات 
لالإن�ضانية  ع��ا���ض��م��ة  ب��ح��ك��م��ت��ه��م 

واخلري والعطاء.
وا����ض���ار امل�����ض��ت�����ض��ار ال��دك��ت��ور حمد 
القيم  اأن  اإىل  ال�����ض��ام�����ض��ي  ���ض��ي��ف 
العمل  واأ�ض�ص  الرفيعة  الن�ضانية 
الن���������ض����اين م����ن م�����ب�����ادىء دول����ة 
الإمارات و�ضق من د�ضتورها، ومن 
اإعطاء  يف  الر�ضيدة  قيادتها  روؤى 
اأه��م��ي��ة خا�ضة  ال��ع��م��ل الإن�����ض��اين 
، لذلك فقد  ودعما غري حم��دود 
الإن�ضاين  ال��ع��م��ل  م��ف��ه��وم  اأ���ض��ب��ح 

ا�ضرتاتيجية  من  يتجزاأ  ل  ج��زءاً 
ونهجاً  وم����ب����ادرات����ه����ا،  ال�����دول�����ة 
وحا�ضرها  ما�ضيها  فى  ح�ضارياً 
ت���ق���دم م���ن خالله  وم�����ض��ت��ق��ب��ل��ه��ا، 
العطاء  يف  متفرداً  عاملياً  منوذجاً 

والعمل اخلريي.
العامة  ال���ن���ي���اب���ة  ح���ر����ص  واأك�������د 
يف  بفعالية  امل�ضاهمة  على  للدولة 
ت��اأث��ري م�ضتدام يف جمال  اإح���داث 
العمل الإن�ضاين مببادرات وبرامج 
ت��ر���ض��خ ق��ي��م اخل����ري وال���ع���ط���اء يف 
مكانة  وتعزز  الإم��ارات��ي،  املجتمع 
املجالت  يف  الإم���ارات عاملياً  دول��ة 

الإن�ضانية.

•• عجمان –�لفجر:

اأك��������دت م���وؤ����ض�������ض���ة م���ن���ار الإمي������ان 
ت�ضافر  اأهمية  بعجمان،  اخلريية 
اجل���ه���ود ب���ني ال��ع��ام��ل��ني يف جمال 
العمل الإن�ضاين مل�ضاعدة املحتاجني، 
العاملني  ت��ق��دي��ر  اأن  اإىل  م�����ض��رية 
يف ه����ذا امل���ج���ال ه���و واج����ب وطني 
ف��ه��م ج��ن��ود جمهولون  واإن�������ض���اين، 
نبني بف�ضلهم عاملاً ي�ضوده التعاون 

واملحبة بني كافة الفئات". 
اليوم  مبنا�ضبة  املوؤ�ض�ضة  واأ���ض��ارت 
للعام  الإن�������ض���اين  ل��ل��ع��م��ل  ال���ع���امل���ي 
الرائد لدولة  ال��دور  اىل   ،2022
للعاملني  وم�����ض��اع��دت��ه��ا  الإم������ارات 
اأداء  العاملي على  الإن�ضاين  باحلقل 
دورهم امليداين الإغاثي وتدعمهم 
ل��ل��ق��ي��ام ب��ال��واج��ب��ات امل��ن��وط��ة بهم 
يف مناطق ال��ك��وارث وال��ن��زاع��ات يف 
خمتلف نقاط النزاعات والكوارث. 
وق��������ال �����ض����ع����ادة ن���ا����ض���ر ب�����ن علي 

ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  املدير  اجلنيبي، 
م��ن��ار المي���ان اخل��ريي��ة بعجمان: 
الإم������ارات  دول�����ة  ُع���رف���ت  "لطاملا 
اخلريي  بنهجها  املتحدة  العربية 
مل�ضاعدة  امل����ت����وا�����ض����ل  وع���ط���ائ���ه���ا 
ال�ضعوب املختلفة، ويف اليوم العاملي 
اأن  اإل  ي�ضعنا  ل  الإن�����ض��اين،  للعمل 
ن��ت��ذك��ر ه����ذا ال��ع��ط��اء ال�����ذي �ضكل 
ن��ه��ج��اً اإم��ارات��ي��اً را���ض��خ��اً م��ن��ذ قيام 

الحتاد". 
واأ���ض��اف: " ب��داأ ه��ذا النهج املغفور 
ت����ع����اىل- ال����وال����د،  ل����ه -ب��������اإذن اهلل 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان، الذي كان 
ن��ربا���ض��اً ومن���وذج���اً ي��ح��ت��ذى ب��ه يف 
اإذ قدم يد  جمال العمل الإن�ضاين، 
تفرقة  اأي  دون  حمتاج  لكل  العون 
فغر�ص حب عمل اخلري يف قلب كل 

اإماراتي".
واأكد اأن قيادتنا الر�ضيدة بتوجيهات 
����ض���اح���ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�ص  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن 
"حفظه اهلل"، ت�ضري على نهج زايد 
العمل  اأهمية  تر�ضيخ  الإن�ضاين، يف 
الب�ضر،  اإ�ضعاد  اأج��ل  م��ن  الإن�����ض��اين 
وجعل عمل اخلري جزءاً اأ�ضا�ضياً يف 
احلالية  وخططها  ا�ضرتاتيجيتها 
وامل�ضتقبلية ب�ضكل ممنهج ومدرو�ص 
القيم  لن�ضر  امل��ج��الت  كافة  ي�ضمل 
وال�ضالم  الت�ضامح  مثل  ال�ضامية 

والأمل يف كافة اأنحاء العامل. 

•• �أبوظبي- و�م:

الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  اأك��د 
بقيادة �ضاحب  الإم���ارات  دول��ة  الإم��ارات��ي حر�ص  الأح��م��ر  الهالل  رئي�ص هيئة 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه اهلل" على منا�ضرة 
اأجل خري الإن�ضان و�ضعادته وحقه يف  املبادئ الإن�ضانية العاملية التي جاءت من 
وطاأة  من  للتخفيف  الإن�ضانية  مب�ضوؤولياتها  واللتزام  الكرمي  والعي�ص  احلياة 

املعاناة الب�ضرية.
العاملي  اليوم  اآل نهيان يف ت�ضريح مبنا�ضبة  زايد  ال�ضيخ حمدان بن  وقال �ضمو 
المارات  دول��ة  اإن  اأغ�ضط�ص  من  ع�ضر  التا�ضع  ي�ضادف  ال��ذي  الإن�ضاين  للعمل 
عززت جهودها الإن�ضانية ومبادراتها التنموية حول العامل بف�ضل دعم �ضاحب 
جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ومت�ضي قدما يف ذات النهج الذي اختطته ل�ضون 

الكرامة الإن�ضانية.
التي  الإم��ارات يف هذا ال�ضدد واملكانة  ال��ذي حققته  " اإن الإرث  واأ�ضاف �ضموه 
تبواأتها تفر�ص عليها التزاما اأكرب جتاه الق�ضايا الإن�ضانية وت�ضع على عاتقها 

دورا حموريا يف حت�ضني جودة احلياة ودرء املخاطر عن كاهل ال�ضعفاء".

واملر�ص  واجل��وع  الفقر  حدة  لتقليل  الدائمة  الدولة  مبادرات  اإىل  �ضموه  ون��وه 
املناخية  التغريات  عن  الناجمة  التداعيات  وجمابهة  التغذية  و�ضوء  والأوب��ئ��ة 
الأق��ل منوا من خالل  ال��دول  املعاناة يف  اإىل مبادراتها للحد من وط��اأة  اإ�ضافة 
توفري متطلبات احلياة الأ�ضا�ضية مل�ضتحقيها دون متييز جلن�ص اأو لون اأو عرق 

معيارها الوحيد هو احلاجة للدعم وامل�ضاعدة.
العاملي  باليوم  الحتفال  اأن  اإىل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حمدان  �ضمو  واأ���ض��ار 
للعمل الإن�ضاين ياأتي هذا العام متزامنا مع مرحلة التعايف من جائحة كوفيد-
19، وقال �ضموه " اإن الدولة بذلت جهودا كبرية خالل الأعوام املا�ضية للت�ضدي 
للجائحة يف ع�ضرات الدول حول العامل و�ضاهمت يف التخفيف من تف�ضيها على 

امل�ضتويني املحلي واخلارجي".
واأ�ضاف �ضموه " اإن تعامل الدولة مع تداعيات اجلائحة اأكد اأنها متتلك حلول 
ك��ب��رية يف جمابهة  ق���درة  ال��ط��ارئ��ة ول��دي��ه��ا  ناجعة وعملية يف ح���الت الأزم����ات 
امل�ضتجدات الإن�ضانية وال�ضحية وغريها وذلك بف�ضل اخلطط وال�ضرتاتيجيات 
ال�ضتباقية التي مت و�ضعها �ضمن روؤية �ضاملة من اأجل تعزيز اأوجه ال�ضتجابة 

واحلماية من اجلائحة وبلوغ مرحلة التعايف".
اأزمات  م��ن  م��ا يجري حاليا  اإن  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو  وق��ال 
الإن�ضانية  منظماتنا  ي�ضع  ال�ضاحات  من  العديد  يف  طبيعية  وك��وارث  ونزاعات 

وعمال  جبارة  وجهودا  قوية  وقفة  ي�ضتلزم  كبري  حتد  اأم��ام  الإغاثية  وهيئاتنا 
م�ضرتكا لتوفري ظروف حياة اأف�ضل للمتاأثرين يف تلك املناطق.

الإقليمية  وال��وك��الت  املنظمات  ب��ني  الت�ضامن  اأوج���ه  تعزيز  اإىل  �ضموه  ودع���ا 
والتعاون  الإن�ضانية  ال�ضراكة  قيم  واإع���الء  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  العاملة  وال��دول��ي��ة 
والتن�ضيق من اأجل عمل اإن�ضاين فاعل وموؤثر يواكب حجم التحديات واملخاطر 

التي حتيط بالأبرياء من املدنيني.
ونا�ضد �ضموه املجتمع الدويل لبذل املزيد من اجلهود لتنمية املجتمعات الأكرث 

ه�ضا�ضة والعمل �ضويا لدرء املخاطر املحدقة مباليني الب�ضر حول العامل.
الإن�ضانية عامليا  الأو�ضاع  اأن  نهيان على  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حمدان  �ضمو  واأك��د 
من  للحد  م�ضوؤولياتهم  بتحمل  اجلميع  لقيام  قبل  ذي  م��ن  ت��ك��ون  م��ا  اأح���وج 
وطاأتها. واأ�ضاف �ضموه "يجب على القوى اخلرية يف العامل اأن جتعل من اليوم 
العاملي للعمل الإن�ضاين منا�ضبة وفر�ضة طيبة حل�ضد الطاقات وت�ضافر اجلهود 
اخلطط  وو���ض��ع  بالب�ضرية،  املحدقة  املخاطر  ودرء  احل��ي��اة  لإن��ق��اذ  والم��ك��ان��ات 

البديلة ل�ضد الثغرات التي قد تنجم عن التحديات الإن�ضانية املاثلة".
يف  والعاملني  املتطوعني  جهود  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  وثمن 
احلقل الإن�ضاين خا�ضة املنت�ضبني للهالل الأحمر الإماراتي، م�ضيدا باإخال�ضهم 

وتفانيهم يف خدمة الإن�ضانية رغم التحديات التي يتعر�ضون لها داخل امليدان.

حمدان بن زايد: يف اليوم العاملي للعمل الإن�ضاين توا�ضل الإمارات تعزيز جهودها الإن�ضانية ومبادراتها التنموية

•• دبي-�لفجر:

لتخفيف  الرامية  اجلهود  �ضمن   
الفقرية  امل��ج��ت��م��ع��ات  ع���ن  ال���ع���بء 
حول  املحتاجني  ملنا�ضدة  وتلبيًة 
دعم  باأهمية  منها  واإمي��ان��اً  العامل 
امل�ضتدامة،  الإن�ضانية  امل�ضاعدات 
لالأعمال  دي��ه��اد  موؤ�ض�ضة  اأطلقت 
الإن�ضانية امل�ضتدامة وبالتعاون مع 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
الأ�ضخم  تعترب  اأدوي��ة  �ضحنة  اأول 
حجماً اإىل الفئات التي تعاين من 
الأم���را����ص امل��زم��ن��ة وال��ط��ارئ��ة يف 

كافة اأنحاء العامل.
وي������اأت������ي ه�������ذا ال����ع����م����ل اخل�����ريي 
��������ض�������م�������ن ج����������ه����������ود م����������ب����������ادرة  

   F O R E V E R C A R E
اأط��ل��ق��ت��ه��ا م��وؤ���ض�����ض��ة ديهاد  وال���ت���ي 
امل�ضتدامة  الإن�����ض��ان��ي��ة  ل��الأع��م��ال 
ب��ه��دف دع���م اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف 
قطاعي ال�ضحة والغذاء والوقوف 
وم�ضاعدتها  املحتاجة  الفئات  مع 
ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال��ع��امل م��ن خالل 
طبية  وم�ضتلزمات  اأدوي����ة  ت��وف��ري 
ت�ضل قيمتها اإىل 60 مليون درهم 
ال�ضركات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ���ض��ن��وي��اً 
وموؤمتر  م��ع��ر���ص  يف  امل�����ض��اه��م��ة 
ل��الإغ��اث��ة والتطوير  ال���دويل  دب��ي 
الأحمر  الهالل  هيئة  من  وبدعم 
بعملية  �ضيقوم  ال���ذي  الإم���ارات���ي 
ت��وزي��ع ���ض��ح��ن��ات وط����رود الأدوي����ة 
اأنحاء  ك��اف��ة  واإىل  ال���دول���ة  داخ����ل 

العامل.
وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ���ض��ع��ادة ال�ضفري 
الدكتور عبدال�ضالم املدين، رئي�ص 
موؤ�ض�ضة ديهاد لالأعمال الإن�ضانية 
البحر  ب��رمل��ان  و�ضفري  امل�ضتدامة، 
جمل�ص  دول  يف  املتو�ضط  الأبي�ص 
قمنا  "لقد  اخل��ل��ي��ج��ي:  ال��ت��ع��اون 

اليوم وبحمد اهلل بت�ضليم اأول 
مبادرة  �ضمن  الأدوي���ة  من  �ضحنة 
التي   FOREVERCARE
لالأعمال  ديهاد  موؤ�ض�ضة  اأطلقتها 
نعمل  والتي  امل�ضتدامة  الإن�ضانية 
من خاللها على ا�ضتكمال م�ضرية 
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  العطاء 
املتحدة حيث �ضنمد ج�ضور العمل 
اخل�������ريي ع���امل���ي���اً ب���ال���ت���ع���اون مع 

الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
ا�ضرتاتيجياً  �ضريكاً  تعترب  ال��ت��ي 
الإن�ضانية  ديهاد لالأعمال  ملوؤ�ض�ضة 

امل�ضتدامة منذ �ضنوات عديدة."
ال�ضالم:  الدكتور عبد  اأ�ضاف  كما 
لهذه  الإج��م��ال��ي��ة  القيمة  "تبلغ 
 60 2022 ح��وايل  امل��ب��ادرة لعام 
اإم��ارات��ي ن��رج��و من  مليون دره���م 
اأن���واع  ك��اف��ة  اإي�����ض��ال  على  خاللها 
امل�����ض��اع��دات ال��ط��ب��ي��ة وال���دع���م اإىل 

م�ضتحقيها حول العامل."
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال�����ض��ي��د حممد 
الزرعوين، م�ضت�ضار جمع التربعات 
يف ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي يف 
"نحن  ال�ضمالية:  والإم���ارات  دب��ي 
الطيب  التعاون  بهذا  ج��داً  �ضعداء 

مبادرة  �ضعار  حت��ت  ينب�ص  ال���ذي 
 F O R E V E R C A R E
جمال  يف  ال�ضتدامة  متثل  والتي 
ال���ع���م���ل الإن���������ض����اين وخ���ا����ض���ة يف 
القطاع الطبي والرعاية ال�ضحية 
اأو خارجها.   ال��دول��ة  داخ���ل  ���ض��واء 
الإن�ضانية  امل�����ض��اع��دات  �ضتت�ضمن 
املزمنة  لالأمرا�ص  اأدوي��ة  املقدمة 
ول��وازم طبية وتطعيمات خمتلفة 
ت���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع ع���ل���ى ال���ك���ث���ري من 
العالج  يحتاجون  ال��ذي��ن  الأف���راد 

ب�ضكل م�ضتمر."
من  "الهدف  ال��زرع��وين  واأ���ض��اف 
ه�����ذه امل�����ب�����ادرة اخل�������رِية ه����و دعم 
الطبي  وال���ق���ط���اع  امل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات 
خا�ضة  وخ����ارج����ه����ا،  ال�����دول�����ة  يف 

ملخيمات  ال���ت���اب���ع���ة  ال����ع����ي����ادات  يف 
ت���دي���ره���ا هيئة  ال���ت���ي  ال���الج���ئ���ني 
ال�����ه�����الل الأح������م������ر الإم�������ارات�������ي 
غري  امل�ضت�ضفيات  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

املجهزة ل�ضتقبال املر�ضى." 
وت���������������ع���������������م���������������ل م�������������������ب�������������������ادرة 
  F O R E V E R C A R E
الدورة  خ��الل  اإطالقها  مت  والتي 

الثامنة ع�ضرة من معر�ص وموؤمتر 
ل��الإغ��اث��ة والتطوير  ال���دويل  دب��ي 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  دب���ي  يف  "ديهاد" 
م��ع��ر���ص وم����وؤمت����ر دب����ي ال����دويل 
"دوفات"  والتكنولوجيا  لل�ضيدلة 
والداعمة  امل�����ض��ارك��ة  وال�����ض��رك��ات 
الأدوية  و�ضحن  حت�ضري  على  ل��ه، 
وامل�ضتلزمات الطبية وال�ضيدلنية 

م��ن خ���الل ال�����ض��راك��ة م��ع �ضركات 
وم�����ض��ن��ع��ي الأدوي���������ة يف ال���دول���ة 
املحتاجة  ل����ل����دول  ب���ه���ا  وال����ت����ربع 
جلية  ب�ضمة  يخلق  مما  والنامية 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 
وتعزيز  الإن�����ض��ان��ي��ة  امل���ي���ادي���ن  يف 
اأوجه التكافل والتالحم املجتمعي 

الدويل.

اأطلقتها موؤ�ض�ضة ديهاد لالأعمال االإن�ضانية بالتعاون مع هيئة الهالل االأحمر االإماراتي

مبادرة FOREVERCARE  تر�ضل �ضحنات اأدوية للمحتاجني بقيمة 60 مليون درهم �ضنويًا

النائب العام للدولة: اليوم العاملي للعمل الإن�ضاين ..يوم فخر واعتزاز مب�ضرية الإمارات الرائدة

مبنا�ضبة اليوم العاملي للعمل االإن�ضاين

»منار الإميان« توؤكد اأهمية ت�ضافر 
اجلهود مل�ضاعدة املحتاجني

•• �أبوظبي – �لفجر:

فعالية  م�ضفح،  بلدية  مركز  خ��الل  من  اأبوظبي،  مدينة  بلدية  نظمت 
جميع  ا�ضتهدفت  الإن�����ض��اين،  للعمل  العاملي  اليوم  مبنا�ضبة  افرتا�ضية 
فئات واأفراد املجتمع، وذلك بالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر الإماراتي، 
بهدف ن�ضر ثقافة التكافل والعمل الإن�ضاين، وتعزيز التعاون مع ال�ضركاء 

ال�ضرتاتيجيني.
وت�ضمنت الفعالية ور�ضة توعوية قدمها اأحد املحا�ضرين التابعني لهيئة 
الأعمال  اأهمية  م�ضتهلها  يف  اأو���ض��ح  والتي  الإم��ارات��ي،  الأح��م��ر  الهالل 

الإن�ضانية للب�ضرية وحت�ضني اأو�ضاع الكثري من الأفراد والأ�ضر، و�ضرورة 
بحياة  اجلميع  لينعم  الب�ضر  بني  والإن�ضاين  املجتمعي  التكافل  تعزيز 
املجال  يف  العاملني  بجهود  التعريف  اإىل  املحا�ضر  تطرق  كما  كرمية.  
ب��ه هيئة الهالل  ال��ذي تقوم  الإن�����ض��اين ب�ضكل ع��ام، وب��ال��دور الإن�����ض��اين 
حتدث  حيث  خا�ص،  ب�ضكل  الإن�ضانية  امل�ضاعدات  يف  الإم��ارات��ي  الأحمر 
ودولياً،  حملياً  الهيئة  وتنفذها  نفذتها  التي  الأع��م��ال  من  العديد  عن 
الأوبئة  الأولية، واحلماية من  التوعية والإ�ضعافات  مثل تنظيم برامج 
امل�ضاعدات  وت��ق��دمي  الج��ت��م��اع��ي��ة،  بالق�ضايا  واله��ت��م��ام  ومكافحتها، 

الإن�ضانية ملختلف الفئات.

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية افرتا�ضية 
مبنا�ضبة اليوم العاملي للعمل الإن�ضاين

جمموعة بريد الإمارات توقع 
اتفاقية تعاون مع »فينتك هايف«

•• دبي - و�م:

هايف"  "فينتك  مع  ا�ضرتاتيجية  الإمارات" اتفاقية  بريد  "جمموعة  اأبرمت 
لالأعمال �ضمن قطاع  م�ضّرع  واأك��رب  اأول  وهو  العاملي،  امل��ايل  دبي  ملركز  التابع 
وذلك  اآ�ضيا،  واأفريقيا وجنوب  الأو�ضط  ال�ضرق  املالية يف منطقة  التكنولوجيا 

دعماً لنطالق اجلولة الأوىل لربنامج م�ضرع التكنولوجيا املالية هذا العام .
وقع التفاقية كل من عبداهلل حممد الأ�ضرم، الرئي�ص التنفيذي ل� "جمموعة 
بريد الإمارات"؛ ورجاء املزروعي، نائب الرئي�ص التنفيذي ل� "فينتك هايف"، 

لتكون مبوجبها "جمموعة بريد الإمارات" ال�ضريك اللوج�ضتي للربنامج.
ه  اإن ال�ضراكة تاأتي يف اإطار ال�ضعي ملواكبة التوجُّ وقال عبداهلل حممد الأ�ضرم 
العاملي املت�ضارع نحو تبني التكنولوجيا، وتطوير التعاون مع ال�ضركات النا�ضئة 
يف قطاع التكنولوجيا املالية، والتي متتاز مبرونتها وكفاءتها يف تقدمي احللول 
املبتكرة ملواجهة التحديات ال�ضائدة، معربا عن التطلع ُقدماً للعمل مع �ضركات 
التكنولوجيا املالية النا�ضئة يف املنطقة ودعم منوها، متا�ضياً مع ال�ضرتاتيجية 

التنموية وال�ضتثمارية للمجموعة.
من  املالية  التكنولوجيا  م�ضّرع  برنامج  اإن  امل��زروع��ي  رج��اء  قالت  جانبها،  من 
اإذ  املالية،  م�ضتقبل قطاع اخلدمات  بناء  يف  هاماً  دوراً  يلعب  هايف"  "فينتك 
يعترب اأول واأكرب م�ضّرع لالأعمال �ضمن قطاع التكنولوجيا املالية يف املنطقة، 
وي�ضكل من�ضًة جتمع اأهم ال�ضركات النا�ضئة وتتيح فر�ص ال�ضراكة وال�ضتفادة 
"جمموعة بريد  م���ع  ال�����ض��راك��ة  ان  م���وؤك���دة  ال��ق��ط��اع،  ت��و���ض��ي��ات خ����رباء  م���ن 
الإيجابية  املبتكرة وترك ب�ضمتهم  اأفكارهم  مل�ضاعدتهم يف جت�ضيد  الإمارات"، 

على القطاع.
التكنولوجيا  م�ضرع  برنامج  يف  لوج�ضتي  ك�ضريٍك  املجموعة  م�ضاركة  وت��اأت��ي 
املالية حتقيقاً لروؤيتها الرامية اإىل ت�ضهيل الو�ضول اإىل احللول التكنولوجية 

املبتكرة لالرتقاء بتجربة املتعاملني.

•• �أبوظبي- و�م:

عقدت كليات التقنية العليا اللقاءات التعريفية للطلبة اجلدد للعام الأكادميي 
5796 طالبا وطالبة على م�ضتوى  – 2023 وا�ضتهدفت   2022 اجلديد 

فروع الكليات ال� / 16/ مبختلف مناطق الدولة.
وانتظم الطلبة على مدار يومني متتاليني يف برنامج تعريفي اإر�ضادي بهدف 
اطالعهم على كل ما يتعلق بعملية التحاقهم بالكليات وبدء درا�ضتهم بجاهزية 
وا�ضتعداد ، خا�ضة مع ا�ضتمرار الكليات يف تطبيق منوذج التعليم "الهجني". 
معاي�ضة  فر�ضة  لهم  �ضتتاح  والذين  املقبولني  اجل��دد  الطلبة  الكليات  وهناأت 
وامل�ضاركة  النجاح  اإدارة  مدير  امل��ال  اأحمد  واأو���ض��ح   ، متميزة  تعليمية  جتربة 
نوعي  تطبيقي  بتعليم  تتمتع  الكليات  اأن  العليا،  التقنية  بكليات  الطالبية 
يجمع ما بني التعلم عن بعد والتعليم احل�ضوري فيما ي�ضمى بنموذج التعليم 

الهجني الذي يتم تطبيقه مبا يتنا�ضب مع متطلبات الدرا�ضة التطبيقية.
�ضهادات احرتافية وفق  الطلبة فر�ضة احل�ضول على  �ضيكون لدى  اأنه  وذكر 
تخ�ض�ضاتهم ومعتمدة من اجلهات العاملية املانحة لها، كذلك تتميز الكليات 
بكونها اأول موؤ�ض�ضة تعليم عايل معتمدة بالدولة كمناطق اقت�ضادية ابداعية 
م�ضتقبلهم  وبناء  اخلا�ضة  م�ضاريعهم  تاأ�ضي�ص  من  طلبتها  متكن  بحيث  حرة 
الف�ضل  بدء  مع  ت�ضتقطب  اأن  تتوقع  الكليات  اأن  واأ�ضاف  مبكر.  ب�ضكل  املهني 
اللقاءات  يف  �ضاركوا  ممن  وطالبة  طالبا   5796 العام  لهذا  الأول  الدرا�ضي 
على  التعرف  من  لتمكينهم  اجل��دد  للطلبة  تخ�ض�ضيها  مت  والتي  التعريفية 
التطبيقي  للتعليم  داعمة  وامكانات  برامج  من  ت�ضمنه  ما  بكل  الكليات  بيئة 
الرقمية  التوا�ضل  واآل��ي��ات  الت�ضهيالت  وك��اف��ة  وم��راف��ق  واأن�ضطة  خ��دم��ات  و 
واملبا�ضرة وكافة اخلدمات الرقمية الداعمة لهم، ليكونوا على جاهزية كاملة 

لبدء الدرا�ضة.

»كليات التقنية« تعقد اللقاءات التعريفية للطلبة اجلدد

•• �أبوظبي-و�م:

لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ض�ضة  اأ����ض���ادت 
الإن�ضانية بجهود العاملني الذين يجازفون باأنف�ضهم يف 
عمليات الإغاثة وحالت الطوارئ وامل�ضاعدة الإن�ضانية.

واأكد �ضعادة حممد حاجي اخلوري املدير العام ملوؤ�ض�ضة 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�ضانية ، يف ت�ضريح 
مبنا�ضبة اليوم العاملي للعمل الإن�ضاين الذي ي�ضادف يوم 
بقيادة �ضاحب  الإمارات  اأن  عام،  اأغ�ضط�ص من كل   19
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
اهلل"، ا�ضتطاعت مواجهة التحديات الإن�ضانية  "حفظه 
ال��ع��امل وذل��ك من  املناطق ح��ول  امل�ضتجدة يف ع��دد م��ن 
والتنموية  الإغ��اث��ي��ة  وامل�����ض��اري��ع  امل���ب���ادرات  تبني  خ��الل 
املعاناة عن كاهل  ت�ضاهم يف حت�ضني احلياة، ورفع  التي 

ال�ضحايا واملتاأثرين من الكوارث والنزاعات واحلروب.
ال�ضريكة  واملنظمات  املتحدة  الأمم  اح�ضائيات  اإن  وقال 
 274 �ضيحتاج   2022 ع��ام  خ��الل  اأن���ه  اإىل  ت�ضري  لها 
احلماية  اإىل  ال��ع��ام  ح��ول  دول���ة   63 يف  �ضخ�ص  مليون 
ل  اأن��ه  اإىل  الأرق���ام  ه��ذه  وتظهر  الإن�ضانية..  وامل�ضاعدة 
من  الدولية  الإن�ضانية  اجلهود  وتكامل  ت�ضافر  من  بد 
اأجل الو�ضول اإىل من هم بحاجة اإىل امل�ضاعدة والدعم. 
واأ�ضاف : يف هذ املجال تلعب دولة الإم��ارات دوراً كبرياً 
اأجل  اإغ��اث��ة املت�ضررين م��ن احل���روب وال��ت��دخ��ل م��ن  يف 
النظر  بغ�ص  ك��ان،  اأينما  لالإن�ضان  اأف�ضل  حياة  �ضمان 
الإمارات  اأ�ضحت  حيث  اجلن�ص،  اأو  اللون  اأو  الدين  عن 
منوذجا م�ضرفا على خارطة العمل الإن�ضاين العاملي من 
خالل امل�ضاريع الإغاثية والتنموية التي تنفذها يف كافة 

اأنحاء العامل.

»خليفة الإن�ضانية« :الإمارات منوذج م�ضرف 
على خارطة العمل الإن�ضاين العاملي

عبد اهلل اآل حامد : الإمارات 
منوذج عاملي يف العمل الإن�ضاين
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-�لفجر:

�ضمن احتفاء مركز تريندز للبحوث وال�ضت�ضارات بيوم العمل الإن�ضاين 
ما  العامل  الإن�ضاين يف  "العمل  الثالث" ق�ضية  تريندز  "حوار  يف  ناق�ص 
وذلك  البعيد"،  املدى  على  للتحديات  امل�ضتدامة  احللول  اجلائحة:  بعد 
العطاء واخلري مبا يخدم  البحثية واملعرفية لتعزيز قيم  �ضمن جهوده 

الإن�ضانية جمعاء.
واأكد الدكتور جو�ضيبي �ضابا، املدير التنفيذي للمدينة العاملية للخدمات 
الإن�ضانية يف احلوار الذي جرى يف مقر "تريندز" �ضرورة تكاتف اجلهود 
العاملي  العام لليوم  التي عرّب عنها �ضعار هذا  التحديات  العاملية ملواجهة 

للعمل الإن�ضاين "يٌد واحدة ل ُت�ضفِّق".
العلي  الدكتور حممد عبداهلل  التي ح�ضرها  وقال يف اجلل�ضة احلوارية 
الرئي�ص التنفيذي ملركز تريندز للبحوث وال�ضت�ضارات وروؤ�ضاء قطاعات 
املركز، وجمع من الباحثني والإعالميني يف مقر "تريندز" يف اأبوظبي، 

اإن املجتمع الإن�ضاين يف عامل ما بعد جائحة كورونا ي�ضعى لإيجاد حلول 
للطوارئ،  ال���ض��ت��ج��اب��ة  امل��رون��ة يف  و���ض��م��ان  ال��ت��ح��دي��ات  مل��ع��اجل��ة  مبتكرة 

ومعاجلة اأوجه الق�ضور ال�ضابقة.
و�ضدد على اأهمية البحوث العلمية والتدريب يف مواجهة الكوات وحتديات 
العمل الإن�ضاين، م�ضيداً مبا يقوم به "تريندز" يف هذا ال�ضدد، وثمن يف 
هذا الإطار اأي�ضاً جهود دولة الإمارات العربية املتحدة يف جمال امل�ضاعدات 
الإن�ضانية، وقال اإنها قدمت خالل اجلائحة العديد من امل�ضاعدات ملختلف 

دول العامل ، وكانت رائدة ومت�ضدرة جهود العمل الإن�ضاين.
واأكد املدير التنفيذي للمدينة العاملية للخدمات الإن�ضانية جمدداً على 
الإن�ضاين  العمل  جم��ال  يف  اجلائحة  وع��رب  درو���ص  من  ال�ضتفادة  اأهمية 
و�ضرورة ا�ضراك املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص يف هذه اجلهود ل�ضمان 
اجلاهزية وال�ضتعداد التام لأي طارئ، داعياً اإىل الت�ضنيع املحلي ملعدات 
الإغاثة، �ضواء كانت طبية اأو غريها مما ي�ضهل عملية الإغاثة و�ضرعتها، 
ك��ان له دور فاعل يف  املجال، حيث  القطاع اخلا�ص يف ه��ذا  ب��دور  م�ضيداً 

القطاع الإن�ضاين.
وقال الدكتور جو�ضيبي �ضابا اإن جائحة كورونا اأثرت على اجلميع، وكان 
�ضرورياً العمل على اإيجاد احللول يف اإطار منظور جديد مبتكر للخدمات 
ومنظمات  واحلكومي  اخلا�ص  القطاع  بني  الفجوة  وجت�ضري  الإن�ضانية، 
وال�ضريعة،  التامة  اجلاهزية  اأجل  من  القطاعات  و�ضائر  املدين  املجتمع 

موؤكداً اأن املجتمع املدين ي�ضكل خط الدفاع الأول يف حالت الطوارئ.
وتناول املحا�ضر، دور مركز متيز الأعمال الإن�ضانية ومبادراته لت�ضجيع 
امل�ضاعدات  لتقدمي  احل��ل��ول  اأف�����ض��ل  واإي��ج��اد  وج��ودت��ه  الإن�����ض��اين  العمل 

الإن�ضانية لكل حمتاج حول العامل.
الإن�ضانية،  العاملية للخدمات  املدينة  اإىل جهود  الدويل  امل�ضوؤول  وتطرق 
ب���دءاً من  امل�����ض��اري��ع،  ال��رح��ل��ة بالعديد م��ن  ب���داأت تلك  اأن��ه��ا  اإىل  م�����ض��رياً 
جائحة  اأن  مو�ضحاً  والتن�ضيق،  والبيانات  ال�ضتعدادات  ثم  الأ�ضا�ضيات، 
والبنية  املعلومات  وت��ب��ادل  ال�ضتعداد  اأن  للعامل؛  در���ض��اً  اأع��ط��ت  ك��ورون��ا 
اأموٌر لبد من توفريها حلماية  التحتية واخلدمات اللوج�ضتية اجليدة 

العامل ودرء ما هو اأ�ضواأ.
واأ�ضار جو�ضيبي �ضابا اإىل اأن اليوم العاملي للعمل الإن�ضاين يجب اأن يكون 
لتكرمي  اأن��ه فر�ضة  كما  الإغ��اث��ة،  والعمل معاً يف جم��ال  للت�ضامن  يوماً 
وتذّكر اأولئك اجلنود املجهولني الذين ي�ضتجيبون ب�ضرعة مراراً وتكراراً 

لالأزمات.
اإدارة الدار�ضات ال�ضرتاتيجية  اأمل الربيكي نائب مدير  الباحثة  وكانت 
اأو�ضحت  ترحيبية،  بكلمة  احل��واري��ة  اجلل�ضة  ا�ضتهلت  ق��د  "تريندز"  ب��� 
كان  ولكنه  ك��ورون��ا،  بجائحة  قوياً  ارتباطاً  ارتبط   2020 ع��ام  اأن  فيها 
اأنه  اإىل  للت�ضامن الإن�ضاين كما مل يحدث من قبل، م�ضرية  اأي�ضاً عاماً 
بقدر ما خ�ضرنا خالل ذلك العام، فقد ك�ضبنا اأي�ضاً اأكرث منه بكثري من 
الإن�ضاين  النظام  اأن  وبينت  اجلماعي،  والعمل  واخل��ربة  الت�ضامن  حيث 
يف العامل تعر�ص ل�ضغوط هائلة ك�ضفت عن اأوجه الق�ضور التي تعرتيه، 
مما يتطلب العمل على حتديد اخلطوة التالية للنظام الإن�ضاين العاملي، 

وكيف ميكننا اأن نكون م�ضتعدين على نحو اأف�ضل.

•• �أبوظبي - و�م: 

اأكدت معايل نورة بنت حممد الكعبي، وزيرة الثقافة وال�ضباب اأن 
توجيهات �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  ل��ت��ع��زي��ز  اجل��ه��ود  بتكثيف  ال����دويل  وال��ت��ع��اون 
وال��ث��ق��اف��ة الإم��ارات��ي��ة وال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل���دى الطلبة ي���دل على 
الإم��ارات لهذه املحاور يف  القيادة يف دول��ة  التي توليها  الأولوية 
تربية الن�صء واإعدادهم ليكونوا قادة للم�ضتقبل وعنا�ضر فعالة 
الوطنية  الهوية  "تعزيز  معاليها:  وقالت  الإماراتي.  املجتمع  يف 
من مرتكزات عمل املوؤ�ض�ضات التعليمية يف دولة الإم��ارات، حيث 
ت�ضهم هذه املوؤ�ض�ضات بفاعلية يف تعزيز الهوية الوطنية وحتقيق 
الوطنية واملواطنة لدى التالميذ، ومن خالل املناهج والربامج 
التعليمية وطرق التدري�ص والأن�ضطة والفعاليات واملبادرات التي 

باملمار�ضة  الوطنية  الهوية  م��الم��ح  م��ن  بكثري  ال��ط��الب  ت��ع��ّرف 
الفعلية، وجتعلهم اأكرث تعلًقا واعتزازاً بهويتهم، واأقدر على حفظ 
مالحمها يف مواجهة عامل متعدد الثقافات من حولهم". واأكدت 
والقيم  الإماراتية  والثقافة  الوطنية  الهوية  تعزيز  اأن  معاليها 
املدار�ص  على  يقت�ضر  ل  الن�صء  لدى  العربية  واللغة  الإيجابية 
فقط، بل هو دور جميع اأفراد املجتمع، حيث قالت معاليها: "تلعب 
اأهمية عن دور منظومة التعليم يف  الأ�ضرة دوًرا حمورياً ل يقل 
تطوير الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع الإماراتي وبلورتها ، 
فالأ�ضرة هي املحطة الأوىل التي تزود الأجيال مبخزونها الثقايف 
وهويتها الوطنية، ويقع على عاتق الآباء والأمهات مهمة الرتبية 
راية  حمل  على  ق���ادرة  لأج��ي��ال  ال�ضحيحة  والتن�ضئة  ال�ضليمة 
الوطن، وتاأ�ضي�ص م�ضتقبل يقوده اأفراد ينتمون ملجتمع متما�ضك 
اإىل  معاليها  والإجناز"< ونوهت  الإب���داع  على  ق��ادر  وم��رتاب��ط 

تلتزم  املختلفة  براجمها  خالل  ومن  وال�ضباب  الثقافة  وزارة  اأن 
مو�ضحة  الأ�ضيلة،  والقيم  التوجيهات  هذه  بتعزيز  كامل  ب�ضكل 
املدار�ص  يف  الإم��ارات��ي��ة  الثقافية  لالأن�ضطة  الوطني  الإط���ار  اأن 
والذي اأعلن عنه يف وقت �ضابق يت�ضمن جمموعة من ال�ضيا�ضات 
يتكامل  مبا  الإم��ارات��ي��ة  الثقافية  لالأن�ضطة  املدر�ضية  واملعايري 
اجتماعية  اأن�ضطة  ا  اأي�ضً ت�ضمل  وال��ت��ي  الأك��ادمي��ي��ة،  املناهج  م��ع 
بالأر�ص  الن�صء  ارت��ب��اط  تعزيز  ج��ان��ب  اإىل  تقليدية  وري��ا���ض��ات 
من خالل الرحالت الثقافية الهادفة. واأكدت معاليها اأن بع�ص 
ال��وزارة ت�ضب وتخدم هذه  التي تقوم عليها  الربامج وامل��ب��ادرات 
التوجهات، مثل �ضهر القراءة الوطني ومبادرات تهتم بالت�ضجيع 
على ال�ضياحة الثقافية الداخلية، اإ�ضافة اإىل اهتمام خا�ص باللغة 
العربية واإطالق اإعالن الإمارات للغة العربية الذي ي�ضم ع�ضرة 

بنود اأ�ضا�ضية اأولها بند الهوية.

نورة الكعبي: الأ�ضرة والتعليم يلعبان دورا حموريا يف تطوير الهوية الوطنية للمجتمع الإماراتي

•• �أبوظبي- و�م:

التزامها  على  تاأكيداً  امل�ضتدام،  الإن�ضاين  عطاءها  الإم���ارات  دول��ة  وا�ضلت 
الدعم  ت��وف��ري  ع��رب  وال��ع��امل  املنطقة  ال�����ض��الم والزده�����ار يف  بتعزيز ج��ه��ود 

التنموي والإن�ضاين واخلريي للعديد من الدول حول العامل.
ووفقاً لبيانات حديثة �ضادرة عن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل فقد بلغ 
اإجمايل قيمة امل�ضاعدات اخلارجية التي قدمتها دولة الإمارات خالل الفرتة 
13 مليار  2021 وحتى منت�ضف اأغ�ضط�ص اجلاري نحو  منذ بداية العام 

درهم.
لدولة  اخلارجية  امل�ضاعدات  من  الأوف���ر  الن�ضيب  على  اليمن  وا�ضتحوذت 
�ضمت  فيما  دره���م،  مليون  و160  املليار  جت��اوز  اإج��م��ايل  مببلغ  الإم����ارات 
القائمة عدداً من الدول العربية والآ�ضيوية والأفريقية والغربية ، يف ترجمة 
وا�ضحة ل�ضمولية الدعم الإماراتي للم�ضاريع والحتياجات الإن�ضانية حول 
ول  منها،  امل�ضتفيدة  للدول  ال�ضيا�ضية  بالتوجهات  ترتبط  ل  والتي  العامل، 

البقعة اجلغرافية اأو العرق اأو اللون اأو الطائفة اأو الديانة.
امل�����ض��اع��دات ملجموعة وا���ض��ع��ة م��ن املجالت  ا���ض��ت��ه��داف  ال��ب��ي��ان��ات  واأظ���ه���رت 
الإمارات  دول��ة  من  املقدمة  امل�ضاعدات  برامج  تّنوع  يعك�ص  مبا  والقطاعات 

وا�ضتجابتها لطبيعة احتياجات الدول امل�ضتهدفة.

وت�ضدرت امل�ضاعدات التي ت�ضتهدف الربامج العامة قائمة القطاعات الأكرث 
547 مليون دره��م، تاله  4 مليارات  اأكرث من  بلغ  اإجمايل  ا�ضتفادة مببلغ 
امل�ضاعدات  ثم  دره��م،  مليون  و565  مليار   2 من  باأكرث  ال�ضحي  القطاع 
اخلدمات  ث��م  دره���م،  مليون  و989  مليار  م��ن  ب��اأك��رث  املختلفة  ال�ضلع  م��ن 
الجتماعية باأكرث من مليار و314 مليون درهم، تاله قطاع التعليم بنحو 

درهم. مليون   547
وبلغت قيمة امل�ضاعدات املقدمة للقطاعات املرتبطة بالنقل والتخزين اأكرث 
من 414 مليون درهم، فيما بلغت امل�ضاعدات املقدمة لدعم قطاع ال�ضالم 
والأمن ما يزيد عن 273 مليون درهم، وبلغ اإجمايل امل�ضاعدات لقطاع املياه 
وال�ضحة العامة اأكرث من 268 مليون درهم، فيما بلغ اإجمايل امل�ضاعدات 
املقدمة لدعم احلكومات واملجتمع املدين نحو 224 مليون درهم، ثم قطاع 
امل�ضاعدات  اإجمايل قيمة  212 مليون درهم، وبلغ  واإمدادها بنحو  الطاقة 

املقدمة لقطاع الزراعة اأكرث من 184 مليون درهم.
ال��ذي يحمل  العاملي للعمل الإن�ضاين،  وحتتفل دول��ة الإم��ارات غ��داً، باليوم 
هذا العام �ضعار "يد واحدة ل ت�ضفق"، للتعبري عن اأهمية اجلهد اجلماعي 

وتعزيز التحالف الدويل للعمل الإن�ضاين.
وحتمل املنا�ضبة رمزية كبرية بالن�ضبة لدولة الإمارات التي حققت اإجنازات 
كبرية جعلتها تقود جهود الإغاثة والعمل الإن�ضاين على امل�ضتويني الإقليمي 

والدويل، وهو الأمر الذي ج�ضده تبووؤها ل�ضنوات عديدة املراكز الأوىل عامليا 
�ضمن اأكرب اجلهات املانحة للم�ضاعدات اخلارجية يف العامل قيا�ضا اإىل دخلها 

القومي.
ويكت�ضب العمل الإن�ضاين يف دولة الإم��ارات متيزه وريادته من عدة �ضمات، 
اأبرزها اأنه عمل موؤ�ض�ضي يقوم على النهو�ص به العديد من اجلهات الر�ضمية 
ل  وال�ضمولية حيث  وهيئة،  موؤ�ض�ضة   43 ال���  ع��دده��ا  ف��اق  وال��ت��ي  والأه��ل��ي��ة 
يقت�ضر على تقدمي امل�ضاعدات املادية واإمنا ميتد اأي�ضا اإىل التحرك ملناطق 
الأزمات الإن�ضانية والتفاعل املبا�ضر مع م�ضكالتها، اإ�ضافة اإىل اأنه ميثل بعدا 

مهما من اأبعاد ال�ضيا�ضة اخلارجية للدولة.
والإن�ضاين  الإغاثي  العمل  الإم��ارات جتربة فريدة يف جمال  دولة  ومتتلك 
الإغاثة  عمليات  ا�ضتبدال  خالل  من  وذلك  التاأثري  ا�ضتمرارية  على  قائمة 
النمطية بتنفيذ م�ضروعات تنموية ت�ضب يف م�ضلحة �ضعوب الدول امل�ضتفيدة 
كبناء امل�ضاكن وامل�ضت�ضفيات و�ضق الطرق وبناء حمطات الكهرباء وحفر الآبار 
وهو ما وفر ا�ضتدامة توافر املوارد الأ�ضا�ضية وامل�ضاهمة يف حت�ضني الظروف 

املعي�ضية يف الدول امل�ضتهدفة.
وتطبق دولة الإمارات نهجا وا�ضحا يقوم على عدم ربط امل�ضاعدات الإغاثية 
التي تقدمها الدولة بالتوجهات ال�ضيا�ضية للدول امل�ضتفيدة منها، بل تراعي 
يف املقام الأول اجلانب الإن�ضاين الذي يتمثل يف احتياجات ال�ضعوب ما جعل 

الدولة حتظى باحرتام وتقدير املحافل الدولية.
ولطاملا ارتبط ا�ضم دولة الإمارات بالعطاء عرب اإطالق حمالت اإغاثية ت�ضاهم 
احلمالت  م��ن  العديد  اإىل  اإ�ضافة  الإن�����ض��اين  بالعمل  املعنية  اجل��ه��ات  فيها 
 ، الإم���ارات  دول��ة  �ضعب  قبل  للم�ضاركة من  الباب  فيها  يفتح  التي  الإغاثية 

والتي تتوزع على خمتلف قارات العامل، م�ضتهدفة الدول الأ�ضد احتياجا.
ويحتفل العامل باليوم الدويل للعمل الإن�ضاين يف 19 اأغ�ضط�ص من كل عام 
اإمياناً باأهميته يف تعزيز التنمية يف العديد من الدول التي تواجه حتديات 

وظروف اقت�ضادية اأو كوارث طبيعية.
 63 يف  �ضخ�ص  مليون   274 نحو  وج��ود  عن  املتحدة  الأمم  هيئة  وك�ضفت 
دولة �ضيحتاجون اإىل احلماية وامل�ضاعدة الإن�ضانية يف عام 2022، م�ضرية 
اإىل وجود زيادة كبرية بعدد الأ�ضخا�ص مقارنة بالعام املا�ضي الذي بلغ عدد 

املحتاجني فيه حوايل 235 مليون �ضخ�ص.
ال��ع��م��ل الإن�����ض��اين العاملي  ال��ع��ام��ة ع��ن  " اللمحة  ت��ق��ري��ر ح��م��ل ع��ن��وان  ويف 
2022" اأ�ضارت الأمم املتحدة اإىل جمموعة من التحديات التي تفاقم من 
اأعباء العمل الإن�ضاين حول العامل ومنها عدم انح�ضار فريو�ص كوفيد19-، 
والكوارث املرتبطة بتغري املناخ، والنزاعات ال�ضيا�ضية وتاأثريها على املدنيني، 
وارتفاع عدد الالجئني، وتزايد املجاعات، وانعدام الأمن الغذائي يف العديد 

من الدول.

•• �أبوظبي-�لفجر: 

امل�ضت�ضار  ن�����ض��ي��ب��ة،  زك���ي  م��ع��ايل  اأّك�����د 
رئي�ص  ال�������ض���م���و  ل�������ض���اح���ب  ال���ث���ق���ايف 
الأع���ل���ى جلامعة  ال��رئ��ي�����ص  ال���دول���ة- 
احتفاء  ،اأن  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
للعمل  ال���ع���امل���ي  ب���ال���ي���وم  الإم�����������ارات 
املُتحدة  الأمم  اأقّرته  ال��ذي  الإن�ضاين 
ياأتي  ع���ام،  ك��ل  م��ن  اأغ�ضط�ص   19 يف 
يف  العاملية  ال��دول��ة  ري��ادة  على  تاأكيداً 

جمال العمل الإن�ضاين اخلريي.
بهذه  ت�������ض���ري���ح  يف  م���ع���ال���ي���ه  وق�������ال 

املُتحدة  الأمم  "حتتفي  امل��ن��ا���ض��ب��ة: 
ه����ذا ال���ع���ام حت���ت ���ض��ع��ار "يد واح����دة 
من  ف��الب��د  وب���ال���ت���ايل،  ت�ضفق"،  ل 
ج��ه��ود م��ت�����ض��اف��رة مل��واج��ه��ة الأزم�����ات 
املُتزايدة  الإن�����ض��ان��ي��ة  والح��ت��ي��اج��ات 
ب�ضكل قيا�ضي يف جميع اأنحاء العامل. 
ويكفينا فخراً واعتزازاً باأن امل�ضاعدات 
الإن�ضانية التي توا�ضل دولة الإمارات 
بالتوّجهات  ت���رت���ب���ط  ل  ت���ق���دمي���ه���ا 
امل�ضتفيدة منها، ول  ال�ضيا�ضية للدول 
اللون،  العرق،  اأو  اجلغرافية،  البقعة 
ال��ط��ائ��ف��ة، اأو ال��دي��ان��ة، ب��ل ت��راع��ي يف 

امل��ق��ام الأول اجل��ان��ب الإن�����ض��اين الذي 
يتمثل يف دعم و�ضّد احتياجات الدول 
اإن�ضانية  كوارث  ت�ضهد  التي  وال�ضعوب 
م��ث��ل ال��ف��ي�����ض��ان��ات وال�������زلزل، وذلك 
ب���اإذن اهلل  ل��ه  املغفور  لنهج  ا���ض��ت��م��راراً 

ال�ضيخ زايد، طيب اهلل ثراه".
الدولة  م��وؤ���ض�����ص  ن��ه��َج  "اإن  واأ����ض���اف: 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ض��ي��خ زاي����د ب��ن �ضلطان 
، يف  ث��راه  ال نهيان رحمه اهلل وطيب 
العطاء الإن�ضاين الذي تخطى حدود 
ال��وط��ن، ُي��ع��ّد ق����دوًة ومن���وذج���اً ت�ضري 
ب��ق��ي��ادة �ضاحب  الإم����ارات  عليه دول���ة 

ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان، 
الإن�ضان  �ضخ�ضية  يف  متاأ�ضٌل  واإرٌث 

الإماراتي. 
اأر����ض���ى ال�ضيخ  " ل��ق��د  وم�����ض��ى ق��ائ��ال 
"رحمه اهلل" ثقافَة ح��بِّ اخلري  زاي��د 
وال���ع���ط���اء، واأب����ن����اء زاي�����د ت���رب���وا على 
التي  الراقية  وقيمها  الإن�ضانية  نهج 
بالتايل  لت�ضبح  نفو�ضهم  يف  غر�ضها 
اإىل  ج��ي��ٍل  م��ن  تنتقل  غ��ري��زًة فطرية 
ب���اأن الأفعال  اآخ���ر. ون��ح��ن على ي��ق��نٍي 
والأعمال الإن�ضانية الرائدة واملُ�ضتمّرة 

التي تقّدمها الإمارات اإىل كافة اأرجاِء 
ال���ع���امل ه���ي خ���ري و���ض��ي��ل��ٍة ل����زرع هذه 
املفاهيم يف اأعماق واأ�ضلوب حياة كافة 

الأجيال على حدٍّ �ضواء".
جائحة  اأن  اإىل  ن�ضيبة  زك���ي  واأ����ض���ار 
م�ضاعدات  باأن  اأثبتت  "كوفيد19-" 
الإمارات الإن�ضانية لكافة دول العامل، 
ل�ضحة  ال�ضايف  البل�ضم  مبثابة  كانت 
باأ�ضره  للعامل  اأم��ٍل  وج�ضر  املُ�ضابني، 
الوباء  على  ال�ضيطرة  يف  للم�ضاهمة 
والتخفيف من اآثاره يف كافة املجالت. 
لفتاً اإىل مقولة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

رئي�ص  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
من  "نخلق  اهلل:  "حفظه  ال����دول����ة 
التحديات فر�ص جناح"، فقد جنحت 
للجميع،  العون  يد  بتقدمي  الإم��ارات 
ع��رب اإر���ض��ال ط��ائ��رات املُ�����ض��اع��دات اإىل 
املُ��ت�����ض��ّررة، حتمل  العديد م��ن ال���دول 
املُ�ضتلزمات  خم��ت��ل��ف  م����ن  اأط����ن����ان����اً 
ال��ط��ب��ي��ة وال��وق��ائ��ي��ة، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 
العاملية  ال�ضحة  منظمة  مع  تعاونها 
ملحاربة  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ض��ت��ج��اب��ة  لتعزيز 

تف�ّضي الفريو�ص.
قائاًل:  ت�����ض��ري��ح��ه  م��ع��ال��ي��ه  واخ��ت��ت��م 

الإن�ضانية  زاي����د  م��در���ض��ة  "�ضتبقى 
على  للقائمني  ُمتجّدد  اإل��ه��ام  م�ضدر 
العامل  يف  والإن�ضاين  اخل��ريي  العمل 
الرتقاء  يف  ين�ضب  ل  ومعيناً  اأج��م��ع، 
ب��ال��ع��م��ل الإن���������ض����اين واخل�������ريي من 
العامل،  ���ض��ع��وب  اأج����ل ���ض��ال��ح ج��م��ي��ع 
اأخالقية  اعتبارات  من  تنطلق  لأنها 
الت�ضامن  قيم  م��ن  ُتعلي  وح�ضارية 
وال��ت��ك��اف��ل وال���ع���ط���اء وال����وق����وف اإىل 
املحتاجة  امل��ج��ت��م��ع��ات  ك���اف���ة  ج���ان���ب 
التحّديات  جت���اوز  ع��ل��ى  وم�ضاعدتها 
انه  وق��ال  تواجهها.   التي  الإن�ضانية 

"من واجبنا احلفاظ على هذا النهج 
وت��وري��ث��ه لالأجيال  ال��ق��ّي��م  الإن�����ض��اين 
التم�ّضك  على  ال�ضباب  وحّث  القادمة، 
بهويتهم  والع���ت���زاز  الأ���ض��ال��ة  ب��ق��ي��م 
اإرث  التي تعك�ص  الإم��ارات��ي��ة اخل��ال��دة 

زايد احل�ضاري الإن�ضاين الفريد".

ال�ضدارة يف  واليمن  �ضهرًا   20 خالل  اخلارجية  الإمارات  م�ضاعدات  اإجمايل  مليارًا   13

يف اليوم العاملي للعمل االإن�ضاين

زكي ن�ضيبة: ال�ضيخ زايد م�ضدر اإلهام ُمتجّدد للقائمني على العمل اخلريي والإن�ضاين

مبنا�ضبة يوم العمل االإن�ضاين ويف حواره الثالث

»تريندز« يناق�س حتديات العمل الإن�ضاين واحللول امل�ضتدامة
جو�ضيبي �ضابا: �ضرورة تكاتف اجلهود واإيجاد حلول مبتكرة ل�ضمان �ضرعة اال�ضتجابة للتحديات الطارئة

•• دبي-و�م:

ت�ضلم را�ضد عبداهلل الق�ضري نائب مدير مكتب 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف دبي الرباءة 
القن�ضلية ل�ضعادة علي �ضامل الزايدي، القن�ضل 
العام لدولة الكويت يف دبي وذلك يف مقّر مكتب 
الوزارة يف دبي. ورحب الق�ضري بالقن�ضل العام 
لدولة الكويت مبنا�ضبة تعيينه، واأ�ضاد بالعالقات 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط دول���ة الإم�����ارات ودولة 
امل�ضتويات، متمنياً  ال�ضقيقة على جميع  الكويت 

له التوفيق والنجاح يف مهام عمله اجلديد.

»اخلارجية« تت�ضلم الرباءة القن�ضلية من 
القن�ضل العام لدولة الكويت

•• �ل�سارقة-�لفجر:

قالت �ضعادة الدكتورة خولة عبد الرحمن املال، رئي�ص هيئة �ضوؤون الأ�ضرة بال�ضارقة: اإن العمل 
الإن�ضاين يف دولة الإمارات ثقافة متاأ�ضلة يف جمتمعها، وهو اأبرز �ضماتها، فنحن دولة جبلت 
على فعل اخلري وحب العطاء، وا�ضتطاعت بروؤية قيادتها اأن تخط �ضجاًل حافاًل من الإجنازات 
اإقليمياً وعاملياً يف جمايل العمل الإغاثي والإن�ضاين،  غري امل�ضبوقة التي جعلتها يف ال�ضدارة 

م�ضرية اإىل اأن الإم��ارات اليوم بقيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�ص 
الدولة، حفظه اهلل، غدت رمزاً لالأخوة الإن�ضانية التي تتجه اإليها اأنظار العامل، لتكون دوماً 
اأحد اأهم امل�ضاهمني يف احلد من التداعيات والأزمات والكوارث، لأنها ت�ضارع اإىل مد يد امل�ضاعدة 
�ضعادة  واأ�ضافت  طائفة.  اأو  دي��ن  اأو  ع��رق  اإىل  النظر  دون  فقط،  اإن�ضانية  لعتبارات  للجميع 
الدكتورة خولة عبد الرحمن املال، مبنا�ضبة اليوم العاملي للعمل الإن�ضاين: اإن اإمارة ال�ضارقة 
ال�ضمو  والعطاء �ضاحب  �ضلطان اخلري  ور�ضم نهجه  قاده  الإن�ضاين  العمل  يف  �ضّكلت منوذجاً 

ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�ص الأعلى حاكم ال�ضارقة، وقرينة �ضموه، 
�ضمو ال�ضيخة جواهر بنت حممد القا�ضمي، رئي�ضة املجل�ص الأعلى ل�ضوؤون الأ�ضرة بال�ضارقة، 
بعملها الإن�ضاين الذي يتجاوز كل احلدود والتوقعات، تلبي نداء ال�ضعفاء واملحتاجني اأينما 
كانوا، وتدعم القريب والبعيد، وجت�ضد اأ�ضمى معاين العطاء باأجمل �ضوره، فا�ضتحقت �ضموها 
اأن تكون �ضاحبة القلب الكبري واملنا�ضرة البارزة لالأطفال الالجئني واأيقونة للعمل الإن�ضاين 

تقديراً لإجنازاتها ومبادراتها الرائدة والنوعية حملياً واإقليمياً وعاملياً.

الدكتورة خولة املال: العمل الإن�ضاين يف الإمارات ثقافة متاأ�ضلة يف جمتمعها 
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حاكم ال�ضارقة ي�ضدر مر�ضوما اأمرييا 
بتعيني حور بنت �ضلطان القا�ضمي رئي�ضة 

ملوؤ�ض�ضة ترينايل ال�ضارقة للعمارة
•• �ل�سارقة - و�م:

ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأ�ضدر 
املجل�ص الأعلى حاكم ال�ضارقة مر�ضوماً اأمريياً ب�ضاأن تعيني رئي�ص ملوؤ�ض�ضة 
ت��ري��ن��ايل ال�����ض��ارق��ة ل��ل��ع��م��ارة. ون�����ص امل��ر���ض��وم الأم����ريي رق��م /46/ ل�ضنة 
القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  بنت  حور  ال�ضيخة/  ُتعنّي  اأن  على  2022م 

رئي�ضًة ملوؤ�ض�ضة ترينايل ال�ضارقة للعمارة.

وفد املعهد الق�ضائي يطلع على م�ضروعات اأكادميية �ضيف بن زايد
•• �أبوظبي-و�م:

اطلع وفد من معهد التدريب الق�ضائي بوزارة العدل على اأهم امل�ضاريع التطويرية واخلطط ال�ضرتاتيجية واأف�ضل 
املمار�ضات املطبقة يف اأكادميية �ضيف بن زايد للعلوم ال�ضرطية والأمنية بالقيادة العامة ل�ضرطة اأبوظبي.

برئا�ضة  الزائر  الوفد  والأمنية  ال�ضرطية  للعلوم  زايد  بن  �ضيف  اأكادميية  مدير  ال�ضام�ضي  بطي  ثاين  اللواء  والتقى 
امل�ضت�ضار الدكتور حممد حممود الكمايل مدير عام معهد التدريب الق�ضائي، ومت ا�ضتعرا�ص اخلطة ال�ضرتاتيجية 
لالأكادميية والهيكل التنظيمي واأهم امل�ضاريع التطويرية وتبادل اخلربات والطالع على اأف�ضل املمار�ضات ذات ال�ضلة 

بني اجلانبني.
تعزيز  يف  واملتمثلة  ال�ضرتاتيجية  والأه���داف  الأول��وي��ات  حتقيق  على  اأبوظبي  �ضرطة  حر�ص  ال�ضام�ضي  اللواء  واأك��د 
والإقليمية  املحلية  ال�ضراكات  وتطوير  امل�ضرتك  التعاون  خالل  من  الب�ضري  املال  وراأ���ص  للمواهب  الأمثل  ال�ضتثمار 
لالأكادميية مع املوؤ�ض�ضات التعليمية والتدريبية. واأ�ضاد الوفد الزائر بالإجنازات الكبرية التي حققتها �ضرطة اأبوظبي 

يف امل�ضاريع التطويرية واخلطط ال�ضرتاتيجية احلديثة باتباع اأف�ضل املعايري العاملية.

ورقته تركز يف مبادراته وم�ضاريعه التي تعنى بالرتجمة

الأر�ضيف واملكتبة الوطنية ي�ضارك يف موؤمتر عاملي للرتجمة يف ليتوانيا
•• �أبوظبي-�لفجر:

الدويل  الرتجمة  موؤمتر  يف  امل�ضاركة  الوطنية  واملكتبة  الأر�ضيف  يعتزم 
فقه  كلية  يف  والفورية  التحريرية  الرتجمة  درا���ض��ات  ق�ضم  ينظمه  ال��ذي 
)الرتجمة  �ضعار  حت��ت  ليتوانيا  جمهورية  يف  فيلنيو�ص  بجامعة  اللغة 
والأيديولوجيا والأخالق: ال�ضتجابة وامل�ضداقية( - ببحث عنوانه: )نحو 
واملكتبة  الأر���ض��ي��ف  م��ب��ادرات  الأو���ض��ط:  ال�ضرق  يف  الرتجمة  حركة  تعزيز 
الوطنية يف الإم��ارات منوذجاً(، وذلك يف خطوة نوعيه لالأر�ضيف واملكتبة 
الوطنية من اأجل ا�ضتعرا�ص جوانب مهمة من فعالياته واإجنازاته الوطنية 

يف اأو�ضاط ثقافية عاملية.
الرتجمة  الربوفي�ضور �ضديق جوهر خبري  يقدمه  الذي  البحث  ويهدف 
التي  ال��ب��اه��رة  اجل��ه��ود  على  ال�ضوء  ت�ضليط  اإىل   -  2022 �ضبتمرب  -يف 
يبذلها الأر�ضيف واملكتبة الوطنية على �ضعيد تعزيز حركة الرتجمة على 
واملهنية  والجتماعية،  واملعرفية  واحل�ضارية،  الإن�ضانية  امل�ضتويات:  كافة 

والتاريخية والتعليمية.
 وعن هذه امل�ضاركة يقول حمد احلمريي مدير اإدارة البحوث واخلدمات 

واآليات  وخم��رج��ات  الآل��ي��ة  الرتجمة  ق�ضايا  على  الرتكيز  م��ع  الوطنية، 
الرتجمة من  لتدعم عملية  ال�ضتفادة منها  وكيفية  ال�ضطناعي،  الذكاء 

اللغات الأجنبية اإىل اللغة العربية.
وي��و���ض��ح ال��ربوف��ي�����ض��ور ج��وه��ر يف بحثه ري����ادة الإم������ارات يف ت��ع��زي��ز قيمة 
الثقافية  الزاوية الأ�ضا�ضي للحياة  الرتجمة واإعالء �ضاأنها بو�ضفها حجر 
لكل �ضعب متح�ضر، ويتخذ فيه الأر�ضيف واملكتبة الوطنية كنموذج يبدى 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  ت�ضهده حركة الرتجمة يف  ال��ذي  النتعا�ص  مدى 
املتحدة التي حتر�ص على ال�ضتفادة من الرتجمة يف اإثراء املكتبة العربية 
باأف�ضل ما قدمه الفكر العاملي، ويف اإبراز الوجه احل�ضاري لالإمارات عرب 

ترجمة اأبرز الإبداع العربي اإىل لغات العامل.
وال�ضرق  العربي  العامل  يف  الرتجمة  حركة  عانته  ما  اإىل  البحث  وي�ضري 
وقد  خمتلفة،  م�ضتويات  على  النك�ضات  م��ن  الأخ���رية  الآون���ة  يف  الأو���ض��ط 
الوطنية  واملكتبة  الأر�ضيف  تبناها  التي  العلمية  وامل�ضاعي  املبادرات  جاءت 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، ويف مقدمتها م�ضروع )ترجمات( الذي 
امل���وؤمت���رات، وي��دع��م ح��رك��ة ال��رتج��م��ة حملياً  امل�����ض��ارك��ات العلمية يف  ي��ع��زز 
نظمها  التي  الدولية  املوؤمترات  اأهم  الورقة  وت�ضتعر�ص  وعاملياً،  واإقليمياً 

املعرفية: تعّد الرتجمة و�ضيلة مثاقفة وحوار وبناء ج�ضور بني احل�ضارات 
والثقافات على مر الع�ضور، والدور الذي يوؤديه الأر�ضيف واملكتبة الوطنية 
يف جمال الرتجمة يجعله جديراً باأن يعر�ص كنموذج مثايل يف هذا املوؤمتر 
اإ�ضداراتنا  م��ن  فالكثري  ك��ب��رية؛  اأهمية  الرتجمة  ن��ويل  اإن��ن��ا  اإذ  ال���دويل؛ 
متت ترجمتها لي�ص اإىل الإجنليزية فقط، واإمنا اإىل لغات عديدة اأخرى، 
وترجمنا اأي�ضاً اأهم الإ�ضدارات العاملية ذات ال�ضلة باخت�ضا�ضات الأر�ضيف 
واملكتبة الوطنية اإىل اللغة العربية، وذلك اإ�ضافة اإىل املوؤمترات والندوات 

واملحا�ضرات التي نقدمها يف هذا املجال.
الوطنية يف جمال  واملكتبة  الأر���ض��ي��ف  ي��وؤدي��ه  ال���ذي  ال���دور  اإن  واأ����ض���اف:   
اأهم  التي تعتربها من  الإم��ارات  دول��ة  الرتجمة ين�ضجم متاماً مع توجه 
اأ�ض�ص النه�ضة، وهي التي تفتح الأبواب ل�ضتيعاب كل اأنواع املعارف والعلوم؛ 
فللرتجمة اهتمام خا�ص يف الإمارات، وتربهن على ذلك امل�ضاريع واملبادرات 

التي تعمل على النهو�ص بها.
هذا وتتطرق الورقة التي ي�ضارك بها الأر�ضيف واملكتبة الوطنية يف املوؤمتر 
تواجه  التي  والثقافية  اللغوية  والعقبات  التحديات  اإىل  اأي�ضاً  ال���دويل- 
املرتجمني العاملني يف م�ضروعات الرتجمة املتعددة يف الأر�ضيف واملكتبة 

الرتجمة من  اأ�ضاتذة  نخبة من  فيها  و�ضارك  الوطنية،  واملكتبة  الأر�ضيف 
اأهم اجلامعات العاملية؛ موؤكداً اأن الأر�ضيف واملكتبة الوطنية دعا يف جميع 
اتخذ  اإذ  التخ�ض�ضات؛  متعدد  واأك��ادمي��ي  بيني  بحثي  نهج  اإىل  فعالياته 
الرتجمة  مبادرات  يف  واحل�ضاري  الثقايف  التهجني  لتعزيز  قوية  خطوات 
ا�ضتهدفت ترجمة  التي  اللغات  الرتجمة متعددة  املتتالية، ويف م�ضروعات 
ن�ضو�ص ذات حيثية تاريخية وتراثية وثقافية من واإىل معظم لغات العامل 

احلية.
اجلدير بالذكر اأن جامعة فيلنيو�ص التي تنظم هذا املوؤمتر العاملي تعّد من 

اأعرق واأقدم اجلامعات الأوروبية؛ فقد تاأ�ض�ضت يف عام 1579 ميالدية. 

الربوفي�ضور �ضديق جوهرحمد احلمريي 

العليا لـ »اآي�ضنار اأبوظبي 2022« ت�ضتعر�س اآخر م�ضتجدات احلدث الدويل
•• �أبوظبي-و�م: 

للمعر�ص  العليا  اللجنة  ع��ق��دت 
واملوؤمتر الدويل لالأمن الوطني 
اأبوظبي  /اآي�ضنار  املخاطر  ودرء 
افرتا�ضياً  اجتماعاً   /  2022
الدكتور  ال��ل��واء  ���ض��ع��ادة  ب��رئ��ا���ض��ة 
اأحمد نا�ضر الري�ضي مفت�ص عام 
اللجنة  رئ��ي�����ص  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
�ضعادة  وبح�ضور  العليا  املنظمة 
ال�ضام�ضي  م��ب��ارك  ���ض��امل  ال��ل��واء 
امل�ضاعد  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
للموارد واخلدمات امل�ضاندة نائب 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص 
الرئي�ص  امل���ن�������ض���وري،  ���ض��ع��ي��د  و 
كابيتال  ل�������ض���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
للفعاليات التابعة ل�ضركة اأبوظبي 
تنظم  ال��ت��ي  للمعار�ص  الوطنية 
هذا احلدث الدويل بالتعاون مع 
وزارة الداخلية اإىل جانب اأع�ضاء 
اللجان  وروؤ����ض���اء  العليا  ال��ل��ج��ان 

الفرعية للمعر�ص.
وا�����ض����ت����ع����ر�����ض����ت ال���ل���ج���ن���ة اآخ�����ر 
احلالية  ال��ن�����ض��خ��ة  م�����ض��ت��ج��دات 
2022 والتي تقام يف الفرتة من 
10 وحتى 12 اأكتوبر 2022 يف 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص 
املوؤ�ض�ضات  م��ن  وا�ضعة  مب�ضاركة 
واملحلية  ال���ع���امل���ي���ة  وال�������ض���رك���ات 

يف  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات 
وجودة  واحل��م��اي��ة  الأم���ن  تعزيز 
واخلدمات  للمجتمعات  احل��ي��اة 
مناق�ضة  وج����������رت  امل�����ق�����دم�����ة. 
والتح�ضريات  ال�����ض����ت����ع����دادات 
الفتتاح  وحفل  احل��دث  لتنظيم 
الت�ضور  ا�ضتعرا�ص  جانب  اإىل   ،
النقا�ضية  ب��احل��ل��ق��ات  اخل���ا����ص 
بالتعاون  الداخلية  �ضباب  ملجل�ص 
الوطنية  اأب���وظ���ب���ي  ���ض��رك��ة  م���ع 
ل��ل��م��ع��ار���ص وال���ت���ي ���ض��ت��ق��ام على 

جمالت  يف  العاملة  والإقليمية 
وال�ضيرباين  ال���وط���ن���ي  الأم�������ن 
املجتمعية  واحل��م��اي��ة  وال��وق��اي��ة 
للمجتمع  احل��ي��اة  ج���ودة  وتعزيز 

من 22 دولة حول العامل.
الجتماع،  خ���الل  ال��ت��اأك��ي��د  ومت 
ع����ل����ى ال����ع����م����ل ب���������روح ال���ف���ري���ق 
ل�ضمان النجاح والتميز من اأجل 
الرت��ق��اء مب�ضتوى احل��دث الذي 
مي��ث��ل احل����دث الق��ل��ي��م��ي الأب����رز 
وا�ضتخدام  الأم�����ن  جم�����الت  يف 

ن�ضخة  وُت��رّك��ز  امل��ع��ر���ص.  هام�ص 
عالقات  توطيد  على  ال��ع��ام  ه��ذا 
التعاون والتوا�ضل بني ال�ضركات 
قطاعات،  اأرب�����ع�����ة  يف  ال���ع���ام���ل���ة 
ه����ي: الأم�����ن ال���وط���ن���ي، والأم����ن 
ال�����ض��ي��رباين، وال�����ض��رط��ة وحفظ 
النظام، وحماية املن�ضاآت احليوية، 
ور�ضة   23 م��ن  اك���رث  وتت�ضمن 
عمل رفيعة امل�ضتوى ت�ضارك فيها 
جمموعة بارزة من �ضناع القرار 
البارزين  واملخت�ضني  واخل���رباء 

يف جمالت الأمن الوطني واإنفاذ 
القانون من خمتلف دول العامل.

التي  العام  ه��ذا  ن�ضخة  و�ضت�ضهد 
ت��ن��ظ��م��ه��ا اأدن�����ي�����ك ال���ك�������ض���ف عن 
جمموعة من التقنيات احلديثة، 
واآخ������ر الب����ت����ك����ارات امل��ت��ع��ق��ل��ة يف 
الطب  تقنيات  فيها  مب��ا  امل��ج��ال، 
ومكافحة  ال���رق���م���ي،  ال�����ض��رع��ي 
ومكافحة  ال���������ض����ارة  ال�����ربام�����ج 
ومكافحة  ال��ع�����ض��وائ��ي  ال���ربي���د 

الفريو�ضات.

بحث تعزيز التعاون بني الداخلية وجامعة الإمارات يف جمال نقل املعرفة
•• �أبوظبي -و�م:

ا�ضتقبل اللواء �ضامل علي مبارك ال�ضام�ضي وكيل وزارة 
�ضعادة  امل�ضاندة،  واخلدمات  للموارد  امل�ضاعد  الداخلية 
ال��دك��ت��ور غ��ال��ب احل�����ض��رم��ي ال��ربي��ك��ي م��دي��ر جامعة 
له  امل��راف��ق  وال��وف��د  بالإنابة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
الذي قام بزيارة لوزارة الداخلية لالطالع على جتربة 
الوزارة الريادية يف جمال نقل املعرفة، وتبادل اخلربات 

واملعلومات يف هذا املجال.
ت��اأت��ي ه���ذه ال���زي���ارة يف اإط����ار ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�ضرتك 
بني وزارة الداخلية وجامعة الإم��ارات العربية املتحدة 
التعليمية  املجالت  يف  اجلانبني  بني  اخل��ربات  وتبادل 

والتدريبية.
والوفد  الربيكي  الدكتور  ال�ضام�ضي  اللواء  وا�ضطحب 
املرافق له يف زيارة اإىل خمترب وزارة الداخلية لالبتكار، 
الداخلية  وزارة  يف  الب���ت���ك���ار  م��ن��ظ��وم��ة  ع��ل��ى  واط���ل���ع 

واإ�ضرتاتيجية الإبداع والبتكار، واملحاور الإ�ضرتاتيجية 
املنا�ضبة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  ت��رت��ك��ز ع��ل��ى  ال��ت��ي  ل��الب��ت��ك��ار 
م��ا يحتويه  م��وج��ز ح��ول  ���ض��رح  اإىل  وا�ضتمع  ل���الإب���داع. 
املخترب ويقدمه من دعم جلهود تبني البتكار يف العمل 
احلكومي وتوفري البيئة احلا�ضنة للمبتكرين واأ�ضحاب 
امل�ضاريع والأفكار البتكارية بتبنيها ومتكينها والرتقاء 

بقدراتها خلدمة العمل ال�ضرطي وتطويره.
كما زار الوفد مكتب اإدارة امل�ضاريع واخلدمات امل�ضرتكة 
ومت  الأداء،  وتطوير  لالإ�ضرتاتيجية  العامة  الإدارة  يف 
�ضلطان  في�ضل  الدكتور  العميد  بح�ضور  اجتماع  عقد 
الأداء  وت��ط��وي��ر  الإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ع���ام  م��دي��ر  ال�ضعيبي 
بالوزارة ومديري الإدارات، والدكتور غالب احل�ضرمي 
ل��ه، مت خالله تقدمي عر�ص  امل��راف��ق  وال��وف��د  الربيكي 
اإدارة  امل��ج��الت، م��ن بينها، جم��ال  م��وج��ز يف ع��دد م��ن 
الب�ضرية  امل�����وارد  والإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة وجم����ال  امل�����ض��اري��ع 

والتطبيقات الذكية بوزارة الداخلية.

ت�ضعى لتوفري مقاعد درا�ضية 

اجتمـاعية ال�ضارقة ت�ضتهدف 45 طفــاًل يف مبــادرة نون
•• �ل�ســـارقة-�لفجر:

الدرا�ضي  العام  انطالقة  ق��رب  مع 
دائ���رة  ت�����ض��ع��ى   ،2023-2022
ال�ضارقة  يف  الجتماعية  اخلدمات 
 45 ل���  ت��وف��ري مقاعد درا���ض��ي��ة  اإىل 
ال�ضف  ال�18، من  �ضن  دون  طفاًل 
واإعادة  ع�ضر،  ال��ث��اين  وحتى  الأول 
ق��ي��ده��م يف امل���دار����ص احل��ك��وم��ي��ة اأو 
م�ضروعها  �ضمن  وذل���ك  اخل��ا���ض��ة، 
الدائرة  اأط��ل��ق��ت��ه  وال����ذي  "نون" 
الدعم  توفري  بهدف   2016 ع��ام 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ل��الأط��ف��ال ف���اق���دي حق 

التعليم يف اإمارة ال�ضارقة.

خدمات التكافل االجتماعي
وقالت اأمينة الرفاعي مدير مركز 
حماية الطفل والأ�ضرة، اأن م�ضروع 
�ضمن  ي�����ض��ن��ف  وال��������ذي  "نون" 
�ضهد  الجتماعي،  التكافل  خدمات 
اإطالقه  م��ن��ذ  تطبيقه  يف  ت��غ��ريات 
ال���ي���وم، ف��ه��و ك���ان ع��ب��ارة عن  واإىل 
ق��اف��ل��ة جت����وب امل���ن���اط���ق والأح����ي����اء 
وت���وف���ر ال��ت��ع��ل��ي��م مل���ن ل��ي�����ص لديهم 
من  النظامي  التعلم  على  ال��ق��درة 
بالعملية  ي���ق���وم  وك�����ان  الأط����ف����ال، 

وجمع املبالغ للم�ضروع. 
وت��وج��ه��ت ال���رف���اع���ي ب��ال�����ض��ك��ر اإىل 
امل��وؤ���ض�����ض��ات وال�����ض��رك��ات والأف������راد 
ب��ت��وف��ري مقاعد  ���ض��اه��م��وا  ال���ذي���ن 
ال��ع��دد مل  اأن  اإىل  درا���ض��ي��ة، م�ضرية 
يكتمل بعد لوجود اأطفال من دون 
واملوؤ�ض�ضات  الأف���راد  داعية  مقاعد، 
واخلا�ص  احلكومي  القطاعني  يف 
للم�ضاهمة بتوفري تكاليف الدرا�ضة 
حقهم  ومنحهم  الأط��ف��ال  ل��ه��وؤلء 
ال��ط��ب��ي��ع��ي ب��ال��ت��ع��ل��ي��م، ون��وه��ت اإىل 
م��ب��ادرة امل��دار���ص اخل��ا���ض��ة بتوفري 
مقاعد للطلبة واإىل اأنه يتم التن�ضيق 
مع املدار�ص ب�ضاأن الإعفاء من دفع 
ال��ر���ض��وم ل��ه��وؤلء الأط��ف��ال. واأكدت 
الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة  ب���اأن 
املوؤ�ض�ضات  اإ����ض���راك  ع��ل��ى  حت��ر���ص 
واجل����ه����ات اخل���ا����ض���ة والأف���������راد يف 
اإجناح م�ضاريعها من خالل تفعيل 
الدور املجتمعي والذي يعترب رافداً 
كما  وامل�ضاريع،  الفعاليات  ملختلف 
ويفتح امل�ضروع املجال لكل املوؤ�ض�ضات 
وامل�ضاندة  الدعم  لتقدمي  والأف��راد 
لهذه الفئة، عرب الرعايات النقدية 
التي يتم توجيهها ل�ضالح مبادرات 
التعليمية  البيئة  توفري  يف  ت�ضاعد 

التدري�ضية جمموعة من الأ�ضاتذة 
امل���ت���ط���وع���ني، ي���در����ض���ون الأط���ف���ال 
والرتبية  العربية  اللغة  اأ�ضا�ضيات 
الإجنليزية  وال��ل��غ��ة  الإ����ض���الم���ي���ة 

والريا�ضيات.

امل�ضاركة املجتمعية
مت   2021 ع��������ام  يف  وت�����اب�����ع�����ت، 
مع  جديدة  "نون" ب�ضورة  اإط��الق 
الآلية  تغيري  العتبار  بعني  الأخ��ذ 
على  احل��ف��اظ  م��ع  العمل  وطريقة 
ن��ف�����ص ال���ه���دف ال���ع���ام، وه���و توفري 
البيئة التعليمية املنا�ضبة لالأطفال 
ف���اق���دي ح���ق ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن خالل 
املجتمع  لأف�����راد  ال��ف��ر���ض��ة  اإت���اح���ة 
ل��ل��م�����ض��اه��م��ة يف دعم  وم��وؤ���ض�����ض��ات��ه 
ينتمون  ال���ذي���ن  ال���ط���الب  وك��ف��ال��ة 
لأ�ضر منخف�ضة اأو معدومة الدخل 
ب��ظ��روف متنعها م��ن توفري  ومت��ر 
ال�ضف  م��ن  لأب��ن��ائ��ه��ا  التعليم  ح��ق 
ال�ضف  وح���ت���ى  الب���ت���دائ���ي  الأول 

الثاين ع�ضر يف اإمارة ال�ضارقة.
وي��ن��ف��ذ امل�����ض��روع ب��ع��دة اآل��ي��ات وهي 
4 م��راح��ل: التخطيط  ع��ب��ارة ع��ن 
ثم التن�ضيق ثم مرحلة الإنطالقة 
تنفيذ  مرحلة  واأخريا  "الرتويج"، 

امل��ن��ا���ض��ب��ة ل���الأط���ف���ال ف���اق���دي حق 
التعليم 

وي�����ض��ت��ه��دف امل�������ض���روع، ن��وع��ني من 
ال��ط��ل��ب��ة ه����م: ال��ط��ل��ب��ة ال���ذي���ن مل 
كفالة  اأ/  )فئة  بالتعليم  يلتحقوا 
ط����ال����ب ع����ل����م،  وال���ط���ل���ب���ة ال���ذي���ن 
ال���درا����ض���ة لظروف  ع���ن  ان��ق��ط��ع��وا 
دعم  ب/  )فئة  القت�ضادية  الأ�ضرة 

تعليمي(.

�ضروط امل�ضتفيد
الواجب  ال�������ض���روط  م���ا ه��ي��ة  وع����ن 
ت���وف���ره���ا م����ن امل�����ض��ت��ف��ي��د اأج���اب���ت 
الرفاعي، عدم جتاوز عمر الطالب  
فاقدي  م��ن  يكون  اأن  �ضنة،    18
يكون  واأن  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��رع��اي��ة 
اإمارة  يف  مقيمني  واأ���ض��رت��ه  الطفل 
كافة  ل��دي��ه  ت��ت��وف��ر  واأن  ال�����ض��ارق��ة، 
�ضارية  وت��ك��ون  ال��ث��ب��وت��ي��ة  الأوراق 
على  ب����الغ  ي�����ض��ج��ل  واأن  امل���ف���ع���ول، 
واأن   ،800700 ال�ضاخن  اخل��ط 
القبول  ب��ال��ط��ال��ب م��ع��اي��ري  ت��ت��وف��ر 
املعمول  والأنظمة  اللوائح  بح�ضب 
بها باملدار�ص احلكومية اأو اخلا�ضة، 
واأن يثبت البحث الجتماعي حاجة 

الطفل للدعم التعليمي.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- و�م:

اأ�ضدر جمل�ص ال�ضباب العربي للتغري 
العربي  ال�ضباب  ملركز  التابع  املناخي 
"HSBC" دليل  بنك  مع  بالتعاون 
: ح��ي��اة م�ضتدامة يف  ال��ع��رب��ي  ال�����ض��اب 
للكفاءات  ي���ق���دم  وال������ذي  خطوات" 
العربية  املنطقة  يف  ال�ضابة  وال��ك��وادر 
والآليات  العملية  امل��م��ار���ض��ات  اأف�����ض��ل 
لتحقيق  ال����ن����اج����ح����ة  وال������ت������ج������ارب 

ال�ضتدامة يف جمالت حيوية .
ج���اء ذل���ك ب��ال��ت��زام��ن م��ع ع��ق��د �ضبكة 
التابعة  ال�����ض��ب��اب��ي  امل���ن���اخ���ي  ال���ع���م���ل 
حت�ضرياً  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ل��ل��م��ج��ل�����ص 
ات��ف��اق��ي��ة الأمم  مل��وؤمت��ر الأط������راف يف 
املناخ  ب�����ض��اأن تغري  الإط���اري���ة  امل��ت��ح��دة 
كٌل  ���ض��ت�����ض��ت�����ض��ي��ف  ح��ي��ث   /COP/
ودولة  العربية  م�ضر  جمهورية  م��ن 
ال�ضابعة  ال�������دورة  ت���ب���اع���اً  الإم���������ارات 
وال����دورَة   /COP27/ والع�ضرين 
 /COP28/ وال��ع�����ض��ري��َن  ال��ث��ام��ن��َة 

خالل العامني اجلاري والقادم.
التدريبية  الفعالية  ان��ع��ق��دت  وف��ي��م��ا 
وجمموعة  ال�ضبكة  اأع�ضاء  مب�ضاركة 
من اخلرباء واملخت�ضني حتت عنوان: 
"على الطريق نحو موؤمتر الأطراف- 
املن�ضق  بالتعاون مع مكتب   "COP
املقيم لالأمم املتحدة يف دولة الإمارات 
الذي  ن��وع��ه  م��ن  الأول  ال��دل��ي��ل  رّك����ز 
اأ�ضدره جمل�ص ال�ضباب العربي للتغري 
املناخي على 6 جمالت متّكن الأفراد 
ال��ع��رب��ي��ة م���ن حت�ضني  وامل��ج��ت��م��ع��ات 
املياه  ا�ضتخدام  يف  ا�ضتهالكها  اأمن��اط 

النفايات  واإدارة  والت�ضوق  والأغ��ذي��ة 
وال�ضفر والإ�ضكان.

وتعزز املبادرتان عمل جمل�ص ال�ضباب 
تاأ�ض�ص  ال��ذي  املناخي  للتغري  العربي 
عام 2021 من خالل مركز ال�ضباب 
التغري  ووزارة  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ع��رب��ي 
املبعوث  وم��ك��ت��ب  وال��ب��ي��ئ��ة  امل���ن���اخ���ي 
ل�ضوؤون  الإم��������ارات  ل���دول���ة  اخل���ا����ص 
الدول  جامعة  ومظلة  املناخي  التغري 
اإح��داث نقلة نوعية  اأجل  العربية من 
يف تفاعل ال�ضباب العربي مع الق�ضايا 
بابتكار  ال�ضبابي  العمل  ودعم  البيئية 
امل�ضتدامة  احل��ل��ول  وتنفيذ  وت�ضميم 

لتحدي التغري املناخي.
الدكتور  معايل  اأ�ضاد  املنا�ضبة  وبهذه 
����ض���ل���ط���ان ب����ن اأح����م����د اجل����اب����ر وزي����ر 
املتقدمة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����ض��ن��اع��ة 
امل���ب���ع���وث اخل���ا����ص ل���دول���ة الإم�������ارات 
امل���ن���اخ���ي مب����ب����ادرة جمل�ص  ل��ل��ت��غ��رّي 
املناخي  ل��ل��ت��غ��ري  ال���ع���رب���ي  ال�������ض���ب���اب 
ال�ضباب  �ضامل لتعريف  باإطالق دليل 
باأف�ضل ممار�ضات ال�ضتدامة وتر�ضيد 
اأهمية  على  م��وؤك��داً  امل���وارد،  ا�ضتهالك 
اإ�ضراك القيادات ال�ضابة للعمل املناخي 
عام  ب�ضكل  املنطقة  يف  ال�ضباب  وجيل 
اأف�ضل  على  القائم  املناخي  العمل  يف 
املمار�ضات واأجنح التجارب مبا ير�ّضخ 
ال�ضلوكيات  م��ن  متكاملة  جم��م��وع��ة 
اليومية امل�ضتدامة التي تلهم اأقرانهم 
جمتمعاتهم  مكت�ضبات  على  وحتافظ 
القت�ضادية  التنمية  اأه���داف  وحتقق 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع احل��ف��اظ ع��ل��ى البيئة 

ومواجهة م�ضببات التغري املناخي ".

توجيهات  بف�ضل   "  : م��ع��ال��ي��ه  وق���ال 
اأر�ضت  ال���الحم���دود  ال��ق��ي��ادة ودع��م��ه��ا 
دول����ة الإم�������ارات من���وذج���اً ن��اج��ح��اً يف 
املناخي  العمل  لقيادة  ال�ضباب  متكني 
دولياً.  ج��ه��وده  وامل�����ض��ارك��ة يف  حم��ل��ي��اً 
لل�ضباب  فاعلة  م�ضاركة  اإىل  ونتطلع 
يف ال�����دورة ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����ض��ري��ن من 
 /COP28/ الأط���������راف  م����وؤمت����ر 
التي ت�ضت�ضيفها دولة الإمارات يف عام 
2023 يف مدينة اإك�ضبو دبي وكذلك 
م�ضتهدفات  حتقيق  يف  فاعل  دور  اإىل 
�ضعياً  الإم��ارات ال�ضرتاتيجية  مبادرة 
عام  بحلول  املناخي  احل��ي��اد  لتحقيق 

."2050
واأ�ضار معاليه اإىل اأن التغيري الإيجابي 
ال��ف��ع��ل��ي وامل���وؤث���ر ي���ب���داأ م���ن الأف������راد، 
اأن ك���ل ف���رد ق����ادر ال���ي���وم من  م���وؤك���داً 
موقعه على اأن ي�ضبح �ضفرياً لق�ضايا 
حميطه  يف  بها  والتوعية  ال�ضتدامة 
معترباً ال�ضباب اأمل امل�ضتقبل يف جهود 

احلد من تداعيات تغري املناخ.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت م��ع��ايل ���ض��م��ا بنت 
���ض��ه��ي��ل ب���ن ف���ار����ص امل����زروع����ي وزي����رة 
دول����ة ل�����ض��وؤون ال�����ض��ب��اب ن��ائ��ب رئي�ص 
مركز ال�ضباب العربي : " لل�ضباب دور 
التنمية  اأه����داف  حتقيق  يف  حم���وري 
امل�ضتدامة واحلد من اأ�ضباب وتداعيات 
ا�ضتعداد  التغرّي املناخي بالتزامن مع 
عامليتني  قمتني  ل�ضت�ضافة  منطقتنا 
 "28 للمناخ هما "كوب 27" و"كوب 
وقد حر�ضت القيادة الر�ضيدة يف دولة 
الإم�����ارات ع��ل��ى ت��وف��ري ك��اف��ة ممكنات 
واإ�ضهاماتهم  دوره��م  لتعزيز  ال�ضباب 

واأ�ضافت  ال�ضتدامة."  جم����الت  يف 
املجل�ص  م���ن  ك���ل  " ل����دى   : م��ع��ال��ي��ه��ا 
و�ضبكة العمل املناخي ال�ضبابي التابعة 
الأن�ضطة  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة  اأج���ن���دة  ل���ه 
التي  والربامج  والفعاليات  واملبادرات 
ي�ضاندها مركز ال�ضباب العربي بدعم 
بن  بن حممد  ذي��اب  ال�ضيخ  �ضمو  من 
زايد اآل نهيان رئي�ص ديوان ويل عهد 
العربي  ال�ضباب  اأبوظبي رئي�ص مركز 
ال�ضتدامة  م��ب��ادئ  تر�ضيخ  اأج���ل  م��ن 
خمتلف  يف  املناخي  التغري  ومواجهة 

جمالت العمل ال�ضبابي العربي".
العربي  ال�ضباب  اأن جمل�ص  واأو�ضحت 
للتغرّي املناخي ي�ضع جمموعة اأهداف 
ال�ضباب  متكني  اأه��م��ه��ا  ا�ضرتاتيجية 
امل��ط��ل��وب��ة ملواجهة  ب��امل��ه��ارات  ال��ع��رب��ي 
يف  �ضوته  ومتثيل  املناخية  التحديات 
جمال  يف  وال��دول��ي��ة  العربية  املحافل 
البيئة ودعم الدول العربية يف تعزيز 
جهودها للعمل املناخي ورفع تو�ضيات 

العامل  القرار يف  ل�ضّناع  ا�ضرتاتيجية 
العربي ف�ضاًل عن اقرتاح حلول فعالة 
ال��ق��ط��اع��ني احلكومي  ب��ال�����ض��راك��ة م��ع 
واخل����ا�����ص وت�����ض��ج��ي��ع ال���ض��ت��ث��م��ار يف 
امل�ضاريع النا�ضئة وال�ضغرية يف جمال 
حماية البيئة ومواجهة التغري املناخي 

وحتقيق ال�ضتدامة".
امل��ه��ن��د���ص �ضلطان  ق����ال  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
ال�ضباب  جم���ل�������ص  ع�������ض���و  احل�����ارث�����ي 
اأ�ضرف  والذي  املناخي  للتغري  العربي 
على تطوير الدليل: " اإ�ضدار الدليل 
الأول من نوعه ملجل�ص ال�ضباب العربي 
 HSBC للتغري املناخي بالتعاون مع
ومعهد بو�ضترييتي يركز على تكري�ص 
ع������ادات ال����ض���ت���ه���الك ال����واع����ي ال���ذي 
املوارد  على  وي��ح��اف��ظ  البيئة  ي��راع��ي 
وي��ح��ق��ق م��ع��اي��ري ال���ض��ت��دام��ة بجهود 
واأفكارهم ووعيهم وحر�ضهم  ال�ضباب 
وموارد  جمتمعاتهم  مكت�ضبات  على 
املوؤ�ض�ضات  ل��ك��اف��ة  ومي��ك��ن  ال��ك��وك��ب. 

والأف�����راد ال���ض��ت��ف��ادة منه جم��ان��ا من 
خ����الل ���ض��ف��ح��ة امل��ج��ل�����ص ع��ل��ى موقع 
climate. العربي  ال�ضباب  مركز 

.  arabyouthcenter.org
العربي:  ال�ضاب  "دليل  اإ�ضدار  وياأتي 
ليكون  خطوات"  يف  م�ضتدامة  ح��ي��اة 
ال�ضتدامة اجلديد من جمل�ص  دليل 
املناخي  ل��ل��ت��غ��ري  ال���ع���رب���ي  ال�������ض���ب���اب 
املمار�ضات  اأف�����ض��ل  لل�ضباب  ويلّخ�ص 
مبداأ  لتحقيق  وال�ضلوكيات  العملية 

ال�ضتدامة.
بالعنا�ضر  ق��وائ��م  ال��دل��ي��ل  ي��ق��دم  كما 
الأخذ  لأه��م��ي��ة  ���ض��رح  م��ع  ال�ضلة  ذات 
وكذلك  اجل��دي��دة  ال��ع��ادات  بالعتبار 
ال������ربام������ج ال���ت���ج���ري���ب���ي���ة ال����ت����ي من 
قيد  التغيريات  ه��ذه  ت�ضع  اأن  �ضاأنها 
التابع  امل��ج��ل�����ص  وي�����ض��ع��ى  ال��ت��ن��ف��ي��ذ. 
هذا  خالل  من  العربي  ال�ضباب  ملركز 
اإىل تقدمي طرق عملية لفئة  الدليل 
اأكرث  م�ضتهلكني  لي�ضبحوا  ال�ضباب 
اإل���ه���ام لالآخرين  وم�����ض��در  ا���ض��ت��دام��ة 
ل��ي��ح��ذوا ح���ذوه���م. وي���ح���اول تقدمي 
لأفراد  املفيدة  والقرتاحات  املحتوى 
ذلك  تطبيق  م��ن  ليتمكنوا  املجتمع 
م��ن خ���الل م�����ض��اري��ع ���ض��غ��رية تخ�ص 
نف�ضه  الإط������ار  ويف  ال��ع��رب��ي.  ال���ع���امل 
ال�ضبابي  املناخي  العمل  �ضبكة  عقدت 
التابعة للمجل�ص والتي ي�ضرف عليها 
من  ال��رف��اع��ي  ���ض��ري��ف  املجل�ص  ع�ضو 
اأول دورة تدريبية لها يف �ضهر  م�ضر، 
اأغ�ضط�ص حتت عنوان: "على الطريق 
 ."//COP الأط���راف  م��وؤمت��ر  نحو 
جل�ضة  ال���������دورة  ت���ل���ك  ت��خ��ل��ل��ت  ك���م���ا 

موؤمتر  العامة يف  "ال�ضيا�ضات  بعنوان 
وكيف  ماهي   -  /COP/ الأط���راف 
املجل�ص  ع�����ض��و  مب�����ض��ارك��ة  ت�ضاغ؟" 
وريدان  الأردن  م��ن  ها�ضم  م�ضطفى 
ال�ضقاف نيابًة عن مكتب املن�ضق املقيم 
ل����الأمم امل��ت��ح��دة يف دول����ة الإم������ارات. 
ب�ضاأن  للتح�ضريات  ا���ض��ت��ع��داداً  وذل���ك 
موؤمتر الأط��راف بحيث �ضيجتمع كل 
املتحدة  والأمِم  يِلِّ  ونْ ال���دَّ املجتمِع  من 
بحلوٍل  ل��الل��ت��زام  املعنيني  وال�ضركاء ِ
��ال��ٍة ح���وَل ال��ع��م��ِل املُ��ن��اِخ��يِّ وخالل  ف��عَّ
ال�ضباب  جمل�ص  ع�ضو  �ضدد  اجلل�ضة 
م�ضطفى  امل��ن��اخ��ي  ل��ل��ت��غ��ري  ال��ع��رب��ي 
ال�ضبابي  ال��ع��م��ل  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ه��ا���ض��م 
العاملية  اجل����ه����ود  دع�����م  يف  ال���ع���رب���ي 
اإىل  م�ضرياً  املناخي،  التغري  ملواجهة 
واقياً  درعاً  العربي ميثل  "ال�ضباب  اأن 
الفّعال  العاملي  املناخي  للبيئة والعمل 
على  للحفاظ  اأ���ض��ا���ض��ي��اً  وي��ع��د مم��ك��ن��اً 
للنمو  ج��دي��دة  ف��ر���ص  وخ��ل��ق  كوكبنا 
منخف�ص  الق���ت�������ض���ادي  والزده���������ار 

النبعاثات".
التناف�ضية  "موؤ�ضرات  اأن  ها�ضم  واأك��د 
يف  م�ضتمر  ت��ط��ور  اإىل  ت�ضري  العاملية 
والعمل  التوعية  يف  ال�ضباب  م�ضاركة 
حتقيق  ودعم  املناخي  التغري  ملواجهة 
اأه�����داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ض��ت��دام��ة لالأمم 

املتحدة 2030".
بدوره لفت ريدان ال�ضقاف من مكتب 
دولة  يف  املتحدة  ل��الأمم  املقيم  املن�ضق 
املتحدة  الأمم  ال��ت��زام  اإىل  الإم�����ارات 
ال�ضباب  لإ����ض���راك  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
وال�������ض���اب���ات يف م���ث���ل ت���ل���ك امل����ب����ادرات 

والتعاون مع دولة الإمارات يف حتفيز 
دور ال�ضباب ال�ضامل والفعال من اأجل 
املُناِخيِّ  العمِل  نحَو  اجل��ه��وِد  ت�ضاُفِر 
ال�ضتدامة.  وحتقيق  البيئة  وحماية 
العربي  ال�ضباب  جمل�ص  ت�ضكيل  ُيعد 
امل���ن���اخ���ي م����ن خ�����الل مركز  ل��ل��ت��غ��ري 
ال�ضباب العربي فر�ضة لالأمم املتحدة 
ل���ال����ض���ت���ف���ادة م����ن ط����اق����ات وق������درات 
ال�����ض��ب��اب وال�����ض��اب��ات يف ت��ق��دمي حلول 
ون�ضر  امل��ن��اخ��ي  العمل  نحو  اب��ت��ك��اري��ة 

الوعي املجتمعي يف املنطقة".
اإي���ج���اب���ي يف  " ل��ل�����ض��ب��اب دور   : وق�����ال 
املناخي  العمل  امل��ب��ادرة يف  اتخاذ زم��ام 
املعرفة  اأو  التعليم  خ��الل  م��ن  ���ض��واء 
عامٍل  ب��ن��اء  اأج���ل  م��ن  التكنولوجيا  اأو 
جمل�ص  وي��ن�����ض��د   ." للجميع  اأف�����ض��ل 
املناخي  ل��ل��ت��غ��رّي  ال���ع���رب���ي  ال�������ض���ب���اب 
اأ���ض��ا���ض��ي��ة هي:  حت��ق��ي��ق 6 خم���رج���ات 
اإ�ضراك ال�ضباب العربي يف عملية �ضنع 
حملياً  وامل��ن��اخ��ي��ة  البيئية  ال���ق���رارات 
وعاملياً وبناء قدرات ال�ضباب ومهاراته 
ل��ل��ت�����ض��دي ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة من 
خالل برامج تدريبية وتعزيز التعاون 
ت��ك��ام��ل اجلهود  ال�����دويل م���ن خ����الل 
ال�ضبابية وتلك التي تبذلها املوؤ�ض�ضات 
واملنظمات  واخل����ا�����ض����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
واب���ت���ك���ار احللول  ال���دول���ي���ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
البيئية  املمار�ضات  وتر�ضيخ  الإبداعية 
الوطن  م�ضتقبل  اأج���ل  م��ن  ال�ضليمة 
ممار�ضات  حتفيز  اإىل  اإ�ضافة  العربي 
التمويل الأخ�ضر للمبادرات والأفكار 
للت�ضدي  الواعدة  ال�ضبابية  وامل�ضاريع 

لتغري املناخ.

»جمل�ش التغري املناخي« ي�ضدر «دليل ال�ضباب العربي لال�ضتدامة«

�ضلطان اجلابر: بتوجيهات ودعم القيادة الإمارات اأر�ضت منوذجًا ناجحًا يف متكني ال�ضباب لقيادة العمل املناخي حمليًا وامل�ضاركة يف جهوده دوليًا
للمناخ  العامليتني   28 وكوب-  • �ضما املزروعي : لل�ضباب دور حموري يف اال�ضتدامة ومواجهة التغرّي املناخي بالتزامن مع ا�ضتعداد منطقتنا ال�ضت�ضافة قمتي كوب 27 

زايد ير�ضخ مبادئ اال�ضتدامة ومواجهة التغري املناخي يف العمل ال�ضبابي العربي بن  حممد  بن  ذياب  • دعم 

•• �أبوظبي-و�م: 

خالفت �ضرطة اأبوظبي 162 �ضائًقا بالتعاون مع مركز التحكم واملتابعة ب�ضبب اإلقاء 
املخلفات على الطرق واملرافق العامة اأثناء قيادة مركباتهم خالل الن�ضف الول من 
الأماكن  واملخلفات يف  القمامة  باإلقاء  الطريق  2022م. ون�ضحت م�ضتخدمي  عام 
املظهر  على  واحل��ف��اظ  العامة  وال�ضحة  البيئية  ال�ضالمة  وم��راع��اة  لها  املخ�ض�ضة 
الركاب معهم بعدم  اإىل اللتزام وتنبيه  املركبات  احل�ضاري لالإمارة. ودعت �ضائقي 
البيئة  على  باملحافظة  الإيجابية  ال�ضلوكيات  تعزيز  يف  وامل�ضاركة  خملفات  اأي  اإلقاء 
"اإلقاء  اأن   71 رق��م  امل��ادة  اأو���ض��ح يف  امل��رور  قانون  اأن  وذك��رت  للمدن.  العام  واملظهر 
 1000 " غرامتها  القيادة  اأثناء  يعد خمالفة  الطريق  على  املركبات  املخلفات من 

درهم، وت�ضجيل6 نقاط مرورية على ال�ضائقني املخالفني.

نادي تراث الإمارات ي�ضارك يف 
مهرجان اأبوظبي لل�ضطرجن

•• �أبوظبي -�لفجر:

مهرجان  م��ن   28 الن�ضخة  فعاليات  يف  الإم����ارات  ت���راث  ن���ادي  ي�ضارك 
الأرب��ع��اء حتت  الأول  اأم�����ص   انطلق  ال��ذي  لل�ضطرجن،  ال���دويل  اأبوظبي 
رعاية �ضمو ال�ضيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�ص جمل�ص اأمناء موؤ�ض�ضة 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�ضانية رئي�ص جمل�ص 
اأبوظبي الريا�ضي، وتنظيم نادي اأبوظبي لل�ضطرجن والألعاب الذهنية، 

بفندق رادي�ضون بلو اأبوظبي، ويختتم 26 اأغ�ضط�ص اجلاري.
وت�ضمل م�ضاركة النادي يف فعاليات املهرجان، ور�ضاً حية للحرف اليدوية 
الن�ضائية مثل التلي و�ضف اخلو�ص، وور�ضة بحرية تعرف برتاث الغو�ص 
الديني، ومعر�ص م�ضغر  و�ضناعة  الطوا�ضة  ومهنة  واأدوات��ه  الدولة  يف 
لإ�ضدارات النادي الرتاثية والثقافية، ومعر�ص ل�ضور املغفور له ال�ضيخ 

زايد بن �ضلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« توثق لبع�ص مالمح م�ضريته 
يف بناء الدولة.

 واأبان �ضعيد بن علي املناعي مدير اإدارة الأن�ضطة يف النادي، اأن م�ضاركة 
تاأتي يف  لل�ضطرجن  ال��دويل  اأبوظبي  الإم���ارات يف مهرجان  ت��راث  ن��ادي 
اإطار حر�ص النادي على اإبراز تراث الدولة يف املحافل الدولية وت�ضجيع 
ال�ضياحة الرتاثية، وتعريف زوار املهرجان من خمتلف اجلن�ضيات على 

الإرث احل�ضاري العريق لدولة الإمارات.
وكان �ضعادة ترمي مطر رئي�ص احتاد الإمارات لل�ضطرجن، و�ضعادة ح�ضني 
عبداهلل اخلوري رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي اأبوظبي لل�ضطرجن والألعاب 
النادي وجتول فيه برفقة بدر الأم��ريي املدير  الذهنية، قد زارا جناح 
الإداري مبركز زايد للدرا�ضات والبحوث التابع للنادي، حيث تعرفا على 

ما يقدمه اجلناح من ور�ص تراثية واإ�ضدارات ثقافية.

ويل عهد راأ�س اخليمة ي�ضدر مر�ضوما 
اأمرييا بتعيني رئي�س ملحكمة ال�ضتئناف

•• ر�أ�س �خليمة - و�م:

اأ�ضدر �ضمو ال�ضيخ حممد بن �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ويل عهد راأ�ص اخليمة رئي�ص 
جمل�ص الق�ضاء املر�ضوم الأمريي رقم /19/ ل�ضنة 2022 الذي يق�ضي بتعيني 
حماكم  يف  ال�ضتئناف  ملحكمة  رئي�ضا  الكرمي  عبد  حممد  حمد  امل�ضت�ضار  �ضعادة 
راأ�ص اخليمة. ويعمل بهذا املر�ضوم اعتبارا من تاريخ �ضدوره وين�ضر يف اجلريدة 
الر�ضمية. ورحب �ضعادة امل�ضت�ضار اأحمد حممد اخلاطري رئي�ص دائرة حماكم راأ�ص 
اخليمة بقرار تعيني القا�ضي حمد عبد الكرمي رئي�ضا ملحكمة ال�ضتئناف ملا يحمله 
التي تتمتع بكفاءة وخربات عالية  املواطنة  القيادات الق�ضائية  من دللة متكني 

لالإ�ضهام يف تطوير العمل الق�ضائي وحتقيق اأهداف العدالة.

حمدان بن حممد ي�ضدر قرارا بت�ضكيل 
جمل�س اأمناء موؤ�ض�ضة مدار�س را�ضد ولطيفة

•• دبي-و�م:

اأ�ضدر �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص املجل�ص 
موؤ�ض�ضة  اأم��ن��اء  جمل�ص  بت�ضكيل   2022 ل�ضنة   /54/ رق��م  املجل�ص  ق��رار  التنفيذي، 
مدار�ص را�ضد ولطيفة. ون�ّص القرار على اأن ُي�ضّكل جمل�ص اأمناء املوؤ�ض�ضة برئا�ضة معايل 
الدكتور اأحمد بالهول الفال�ضي، وع�ضوية كّل من : معايل مري����م حمم��د املهي����ري نائباً 
وهدى  الع��لم���اء،  �ضلط���ان  عم���ر  ومعايل  ط��وق،  بن  حمم���د  عب��داهلل  ومعايل  للرئي�ص، 
وخلف�����ان  ب����دري،  ي�و�ض����ف  وه����الة  امل�����ري،  �ضعي�����د  وه����الل  الها�ضمي،  حمم�د  ال�ضيد 
ال�ضايغ، وهن����اء ها�ض�����م  امل����ري، ود. ح�ضن مريزا علي  �ض�عي����د  باله����ول، وم����وزة  جم���عة 

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية. الها�ض��مي. وُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

�ضرطة اأبوظبي تخالف 162 �ضائقا لـ »اإلقاء خملفات اأثناء القيادة« 

•• عجمان-و�م:

يف  مبجل�ضه  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�ضيخ  �ضمو  ا�ضتقبل 
ديوان احلاكم �ضباح اأم�ص اأع�ضاء جمل�ص عجمان لل�ضباب وخالل اللقاء رحب 
وباملبادرات  املجل�ص  يحققها  التي  ب��الإجن��ازات  م�ضيدا  املجل�ص  باأع�ضاء  �ضموه 
التي يتبناها يف الإم��ارة. واأكد اأن ما حققه املجل�ص هو ثمرة الرعاية امل�ضتمرة 
من القيادة الر�ضيدة ل�ضباب الإم��ارات واحلر�ص على منحهم الأولوية والثقة 
القرار  �ضنع  امل�ضاركة يف  فر�ضة  ومنحهم  وتعزيز وجودهم  الدائمة ومتكينهم 
مع خمتلف اجلهات واملوؤ�ض�ضات. كما اأكد �ضموه اأن اإمارة عجمان تويل اهتماما 
الإجن����ازات  م��ن  امل��زي��د  اإىل  وتتطلع  عليها  وت�ضجع  ال�ضباب  مب��ب��ادرات  ك��ب��ريا 
الكبرية  الثقة  املجالت وه��ذا كله بف�ضل  ال�ضباب يف خمتلف  باأيدي  وامل��ب��ادرات 
ع�ضو  النعيمي  را���ض��د  ب��ن  حميد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  م��ن  امل�ضتمر  وال��دع��م 
املجل�ص الأعلى حاكم عجمان. وا�ضتمع �ضموه من اأع�ضاء جمل�ص �ضباب عجمان 

اإىل �ضيا�ضات املجل�ص وامل�ضاريع واملبادرات التي حتققت واخلطط امل�ضتقبلية التي 
ير�ضمها املجل�ص واأهدافه وتطلعاته التي تتما�ضى مع ا�ضرتاتيجيات الدولة يف 

متكني ال�ضباب وال�ضتفادة الق�ضوى من الكفاءات الوطنية واإمكانيات ال�ضباب.
ل�ضباب  الكاملة  الثقة  متنح  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإن  �ضموه:  وق��ال 
بكل  وتتابع  ال�ضاملة  والتنمية  النه�ضة  م�ضرية  يف  وت�ضركهم  الوطن  و�ضابات 
اهتمام وحمبة وتقدير اإجنازات واإبداعات ال�ضباب والأفكار الإبداعية والبتكارية 
التي يطرحونها وتقوم بدعمهم وت�ضجيعهم اإميانا ويقينا باأن ال�ضباب هم حجر 
الأ�ضا�ص يف تطور الأمم وبناء احل�ضارات، واأن التنمية امل�ضتدامة ل تتحقق دون 
الكامل  الدعم  ومنحهم  القرار  �ضنع  اإ�ضراكهم يف  اأهمية  العتبار  بعني  الأخ��ذ 

لتحقيق الإجنازات حملياً وعاملياً.
للمجل�ص  العام  الم��ني  املطرو�ضي  �ضيف  �ضعيد  الدكتور  �ضعادة  اللقاء..  ح�ضر 
التنفيذي و �ضعادة عبداهلل اأمني ال�ضرفاء م�ضت�ضار حاكم عجمان و �ضعادة يو�ضف 

حممد النعيمي مدير عام دائرة الت�ضريفات وال�ضيافة.

عمار النعيمي ي�ضتقبل اأع�ضاء جمل�س عجمان لل�ضباب

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2022/14664
املنذر :  �ضتاندرد ت�ضارترد بنك .

املنذر اإليه  :  براهمبهات ديفاجن اتول  .
نتيجة  دره��م   )67،587.00( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�ضبوع من تاريخ 
ال�ضيارة رق��م  ) 78314 / خ�ضو�ضي /Q/ دب��ي( من ن��وع ) ني�ضان ب��ات��رول  _ 
ا�ضتي�ضن ( موديل )2016 ( _ لون ) اأبي�ص( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،     
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/14665
املنذر :  �ضتاندرد ت�ضارترد بنك .

املنذر اإليه  :  �ضامي حممد خليل وقاد   .
نتيجة  دره��م   )32،687.00( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�ضبوع من تاريخ 
ال�ضيارة رقم  ) 33803 / خ�ضو�ضي /B/ عجمان( من نوع ) فورد  ا�ضكيب _ 
ا�ضتي�ضن ( موديل )2012 ( _ لون ) رمادي( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2022/14899
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول �ص ذ م م .

املنذر اإليه  :  عادل يا�ضني حممد يا�ضني دراز  .
نتيجة  دره��م   )68،093.94( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�ضبوع من تاريخ 
 PEUGEOT ن��وع )  ال�ضيارة رق��م  ) 15207 / خ�ضو�ضي /Q/ دب��ي( من 
3008  _ �ضالون ( موديل )2019( _ لون ) احمر( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 70197
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/14795
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ص ذ م م .

اإليه  :  المان الدائم ملقاولت ت�ضييد الن�ضاءات املعدنية وخلدمات الفنية .  املنذر 
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )103،398.00( درهم نتيجة الإخالل 
اأ�ضبوع من  وذلك خالل  بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد 
رقم   ال�ضيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �ضي�ضطر  واإل  الن�ضر  تاريخ 
 ASHOK LEYLAND  ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /W/ خ�ضو�ضي   /  71529  (
FALCO _ با�ص ثقيل( موديل )2019( _ لون ) اأبي�ص( واملمولة ل�ضاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
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العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
اعالن بالن�شر 

 250 / 2021 / 79 بيع عقار مرهون
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر

اإىل املدعى عليه/1_ مرمي �ضعيد �ضالح حممد ال�ضام�ضى - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن املدعى/البنك العربي املتحد

و ميثله /حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي
نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن )اأر�ص    -   املنطقة :املزهر الوىل   
- رقم الر���ص: 352 - م�ضاحة العقار : 594.58 مرت مربع ( كما نعلنكم ل�ضداد قيمة املطالبة 
وقدرها )   4970000     ( درهم خالل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف التنفيذ اأعاله 
واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قانون الجراءات املدنية  

مع مراعاة احت�ضاب مدة التكليف بال�ضداد بعد م�ضي مدة ال�ضبعة اأيام من علمكم باحلجز .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/16565

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/08/24 االربعاء  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده بوتيك 109 �ش.ذ.م.م و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم   الو�ضف      

 77،235 مالب�ش واثاث     
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363
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اأخبـار الإمـارات
�ضخبوط بن نهيان يلتقي رئي�س جنوب اأفريقيا

•• بريتوريا -و�م:

جنوب  جمهورية  رئي�ص  رام��اف��وزا،  �ضرييل  فخامة  دول��ة،  وزي��ر  نهيان  اآل  نهيان  بن  �ضخبوط  ال�ضيخ  معايل  التقى 
اأفريقيا، وذلك يف العا�ضمة بريتوريا . ونقل معايل ال�ضيخ �ضخبوط بن نهيان اآل نهيان حتيات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
التقدم  باملزيد من  ول�ضعبه  لبالده  "رعاه اهلل" اإىل فخامته ومتنياتهما  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  الدولة 
والزده��ار. من جانبه، حّمل فخامته معايل ال�ضيخ �ضخبوط بن نهيان اآل نهيان حتياته اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
باملزيد من التطور  الدولة رئي�ص جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، ومتنياته لدولة الإم��ارات حكومة و�ضعباً 
والنماء والتقدم. وبحث معاليه مع فخامة رامافوزا �ضبل تطوير العالقات بني دولة الإمارات وجنوب اأفريقيا و�ضبل 
تعزيزها يف خمتلف املجالت ذات الهتمام امل�ضرتك، ول�ضيما يف املجالت القت�ضادية وال�ضتثمارية. من جهة اأخرى، 
زار معاليه موؤ�ض�ضة نيل�ضون مانديال واطلع على م�ضاريع وبرامج املوؤ�ض�ضة ومن بينها م�ضروع ترميم اأر�ضيف مانديال 

الذي دعمته دولة الإمارات، واأ�ضرفت �ضفارة الدولة لدى بريتوريا وبالتن�ضيق مع املوؤ�ض�ضة على عملية الرتميم.

القمة العاملية للحكومات تطلق تقرير التحولت املطلوبة لإجناح الفعاليات الكربى ما بعد كورونا
•• دبي - و�م:

العاملية  ال��ق��م��ة  م��وؤ���ض�����ض��ة  اأك������دت 
معريف  ت���ق���ري���ر  يف  ل���ل���ح���ك���وم���ات 
املطلوبة  " ال��ت��ح��ولت   : ب��ع��ن��وان 
لإجناح الفعاليات الكربى يف فرتة 
اأطلقته  كوفيد19-"،  ب��ع��د  م���ا 
"براي�ص  ���ض��رك��ة  م���ع  ب��ال�����ض��راك��ة 
الأحداث  اأن  كوبرز"،  ووترهاو�ص 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ك��ربى ال��ت��ي تلعب 
دوراً حمورياً وحيوياً يف القت�ضاد 
العاملي، تقف اأمام حتديات جديدة 
تتطلب من قادة املدن واحلكومات 
امل�ضار  وت�����ض��م��ي��م  ال��ت��ف��ك��ري  اإع������ادة 
الفعاليات  لإجن������اح  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي، 
ال��ك��ربى يف ع���امل م��ا ب��ع��د جائحة 
لدورها  ن���ظ���راً  "كوفيد19-" 
والثقافة  املعرفة  ن�ضر  يف  احليوي 
حياة  وج��ودة  بالقت�ضاد  والرتقاء 

ال�ضعوب.
ر�ضم  اإع�������ادة  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ودع�����ا 
لآليات  امل�ضتقبلية  ال�ضيناريوهات 
اإدارة املدن للفعاليات ال�ضخمة يف 
امل�ضتقبل، حت�ضباً لأي طارئ يواجه 
هذا القطاع الذي ت�ضل قيمته اإىل 
�ضنوياً،  دولر  تريليون  ي��ق��ارب  م��ا 
امل�ضتفادة  ال��درو���ص  اأن  اإىل  م�ضريا 
مم���ا ت��ع��ر���ض��ت ل���ه ف��ع��ال��ي��ات مثل 
احلج،  اأو  الأومل���ب���ي���ة،  "الأحداث 
ب�ضبب  القت�ضادية  امل��وؤمت��رات  اأو 
العتماد  زي����ادة  حت��ت��م  اجل��ائ��ح��ة، 

على احللول التقنية الذكية.
الأحداث  اأن  على  التقرير  و���ض��دد 
ال�����ض��خ��م��ة حت��ت��اج اىل امل���زي���د من 
ال�ضتمرار  م���ن  لتتمكن  امل���رون���ة 
 ،"19 "كوفيد  ب��ع��د  م��ا  حقبة  يف 
ت�ضبح  واأن  ف��ع��ال  ن��ه��ج  ات��ب��اع  م��ع 

للمدن  رئ��ي�����ض��ي��ة  خ���ي���ارات   3 اإىل 
امل�ضيفة لالأحداث ال�ضخمة.

ف���اإن  الأول  ال�����ض��ي��ن��اري��و  وح�����ض��ب 
الفعالية  ت��ت��اب��ع  امل�ضيفة  امل��دي��ن��ة 
فر�ص  مع  لكن  لها  مقرر  هو  كما 
ال�ضتيعابية  ال�����ض��ع��ة  ع��ل��ى  ق���ي���ود 
وات����ب����اع اإج���������راءات ت�����ض��غ��ي��ل اأك���رث 
�����ض����رام����ة ل��ت��ق��ل��ي��ل ال���ت���ح���دي���ات، 
ال�ضيناريو  هذا  اأن  التقرير  وي��رى 
الجتماعية،  بالتحديات  حمفوف 
على  تاأثري  باأق�ضى  يحتفظ  لكنه 
القت�ضاد، ويعطي الأحداث فر�ضة 
احلج  مو�ضم  مثل  ق��دم��اً،  للم�ضي 
اململكة  اتبعت  حيث   ،2020 ع��ام 
منفتحا  نهجا  ال�ضعودية  العربية 
ب���ح���ذر، وج��ع��ل��ت��ه م��ق��ت�����ض��را على 
 2.5 ب�  مقارنة  �ضخ�ص،   1000
2019، وكان  مليون �ضخ�ص عام 
وامل�ضافة  اإل��زام��ي��ا  ال��ق��ن��اع  ارت�����داء 
1.5 مرت بني امل�ضلني،  اجل�ضدية 
احلج  اقت�ضر   ،2021 ع��ام  يف  ثم 
اأن  ب�����ض��رط  األ����ف ح����اج،   60 ع��ل��ى 
لقاح  جرعتي  على  ح�ضلوا  يكونوا 
بني  يكونوا  واأن  ك��ورون��ا  لفريو�ص 
اأي  65، وخ��ال��ني م��ن  18 و  ���ض��ن 

مر�ص مزمن.
اأن  اإىل  ال��ث��اين  ال�ضيناريو  واأ���ض��ار 
املدينة امل�ضيفة مت�ضي يف احلدث 
تقدمي  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ك��ب��رية،  بقيود 
اأما الآثار  عر�ص افرتا�ضي معّزز، 
اإيجابية  فهي  ذل��ك  على  امل��رتت��ب��ة 
الأق�ضى  احل���د  ت��وف��ر  اإذ  ع��م��وم��اً، 
الو�ضول  وت����ع����زز  ال���رتف���ي���ه  م����ن 
ال�ضخ�ضي والفرتا�ضي للفعاليات 
وحدد  امل�ضاهدين،  خ��ي��ارات  وي��ن��ّوع 
 2020 "اإك�ضبو  معر�ص  التقرير 
ال�ضيناريو،  ل��ه��ذا  ك��ن��م��وذج  دبي" 

متّكنها  ا���ض��ت��ب��اق��ي��ة  خ��ط��ط  و���ض��ع 
و�ضرعة  ب�����ض��ه��ول��ة  ع���ب���وره���ا  م����ن 
التي  ال���ف���ر����ص  وال����ض���ت���ف���ادة م���ن 

تقدمها.
ي�����ض��ه��د حت���وًل  ال���ع���امل  اإن  وق�����ال 
����ض���ري���ع���اً ن���ح���و اإق����ام����ة الأح�������داث 
الكربى والفعاليات ال�ضخمة التي 
حمورياً  ت��غ��ي��رياً  تبني  اإىل  حت��ت��اج 
الأع������م������ال احل���ال���ي���ة،  يف من��������اذج 
التكنولوجيا  ا�ضتخدامات  وتعزيز 
احلالية،  ال�����ض��ي��ا���ض��ات  وت���ط���وي���ر 
املختلفة  وال�����ض����رتات����ي����ج����ي����ات 
�ضيناريو  اأف�������ض���ل  اإىل  ل��ل��و���ض��ول 

ل�ضناعة احلدث امل�ضتقبلي.
م�����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال ح��������ازم ج���الل 
لقطاع  ال��ع��امل��ي  وال��ق��ائ��د  ال�ضريك 
"بي  امل��دن واحل��ك��وم��ات املحلية يف 
دب��ل��ي��و �ضي" وم��ع��د ال��ت��ق��ري��ر: "يف 
عامل ما بعد كوفيد19-، �ضتتطور 
با�ضتخدام  ال�����ض��خ��م��ة  الأح�������داث 
ال���ت���ق���ن���ي���ات ال����ت����ي ت����ق����دم جت����ارب 
�ضتقدم  وخم�ض�ضة.  واآم��ن��ة  غنية 
امل�ضتقبل  يف  ال�ضخمة  الأح�����داث 
تكافئ  وافرتا�ضية  مادية  جت��ارب 
ب��ن��ف�����ص ال���ق���در اع��ت��م��ادا ع��ل��ى نوع 

احلدث وخيارات امل�ضاركني".
يتوقع  ف����اإن����ه  ال���ت���ق���ري���ر  وح�������ض���ب 
تكون  اأن   2030 ع�����ام  ب���ح���ل���ول 
الأحداث التي جتمع بني التجارب 
ال�����ض��خ�����ض��ي��ة والف���رتا����ض���ي���ة، هي 
اإىل  التحول  اإىل  بالنظر  الأ�ضا�ص 
الهجينة  اأو  الفرتا�ضية  الأحداث 
ب��ال��ك��ام��ل خ���الل اجل��ائ��ح��ة، حيث 
دفعة  ال�ضخمة  الأح�����داث  جت��ل��ب 
فورية للمدينة امل�ضيفة اأو اقت�ضاد 
ال��دول��ة وجت��ذب ال���زوار وت�ضهم يف 
توليد فر�ص عمل، كما اأنها ت�ضهل 

جهة   2500 ا�����ض����رتك����ت  ح���ي���ث 
عرب  ال�ضفر  وك��الء  م��ن  وموؤ�ض�ضة 
الإن�����رتن�����ت وم��ن��ظ��م��ي ال���رح���الت 
الفنادق  وجم��م��وع��ات  ال�����ض��ي��اح��ي��ة 
كبائعني  ال������ط������ريان  و�����ض����رك����ات 
يج�ضد  م���ا  ل��ل��ت��ذاك��ر  م��ع��ت��م��دي��ن 
ال��ث��ق��ة ال���ت���ي ي��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ك���ل من 
منظمي الأح���داث وال���زوار يف هذا 
معدلت  مب�ضاعدة  العاملي  احلدث 
�ضمحت  والتي  املرتفعة،  التطعيم 
مع  ال�ضياح،  على  بالنفتاح  لدبي 
ا�ضتخدام املخططني للوقت الناجت 
للعمل على  احل����دث،  ت��اأج��ي��ل  ع��ن 

حت�ضني التجربة الفرتا�ضية.
اأن  على  الأخ��ري  ال�ضيناريو  ويركز 
جت��ع��ل امل��دي��ن��ة امل�����ض��ي��ف��ة احل���دث 
بالكامل، ومن  افرتا�ضياً  املجدول 
الأكرث  اأن��ه  ال�ضيناريو  ه��ذا  نتائج 
للبيئة  م���واءم���ة  والأك������رث  اأم����ان����اً 
ال�ضفر،  م��ع��دل  ان��خ��ف��ا���ص  ب�ضبب 
ول���ك���ن���ه غ����ري ف����ع����ال يف الأل����ع����اب 
الدينية،  الأح����داث  اأو  الريا�ضية 
وي����ق����دم خم���اط���ر ج����دي����دة يجب 
خالل  م��ن  حدتها،  م��ن  التخفيف 
القوية،  ال�ضيرباين  الأمن  تدابري 
مثل "املنتدى القت�ضادي العاملي" 
دافو�ص  اأجندة  اجتماع  ُعقد  حيث 
الف��رتا���ض��ي يف ي��ن��اي��ر ع��ل��ى مدار 
اإىل  الو�ضول  لت�ضهيل  اأي��ام  خم�ضة 
اأو���ض��ع، وق��د ط��رح املنتدى  جمهور 
ال��ع�����ض��وي��ة ال��رق��م��ي��ة لأول  خ���ي���ار 
م��رة وق��د ي��ك��ون ه��ذا خ��ي��اراً دائما 

لالأحداث امل�ضتقبلية.
�ضواء كان  اأن��ه  اإىل  التقرير  واأ���ض��ار 
له  �ضخم  ح��دث  م��ع  التعامل  يتم 
ت���اري���خ ط���وي���ل ق��اط��ع��ه ال���وب���اء اأو 
اإط���الق ح��دث ج��دي��د، ف���اإن تقييم 

امل���������دن امل�������ض���ي���ف���ة وامل���خ���ط���ط���ني 
ور�ضيقني  و�ضريعني  ديناميكيني 
ي�ضمن  م��ا  التخطيط،  عملية  يف 
ق��درت��ه��م ع��ل��ى ت��ق��دمي م��زي��ج من 
والفرتا�ضية.  الواقعية  التجارب 
ا�ضتخدام  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ض��ار 
رئي�ضية  اأداة  �ضيكون  التكنولوجيا 
لإط����������الق و�����ض����ن����اع����ة الأح����������داث 
ال�����ض��خ��م��ة ب���اأف�������ض���ل م����زي����ج من 
القدرة والتاأثري وال�ضالمة للمدن 
تقنيات  واأن  امل�����ض��ي��ف��ة،  وال������دول 
الثورة ال�ضناعية الرابعة �ضتتمكن 
ال�ضخمة،  الأح�����داث  حت��وي��ل  م��ن 
وتوفري املرونة التي ت�ضتد احلاجة 
احل��دث مع  اأه���داف  اإليها ملطابقة 
والقت�ضادية  الجتماعية  النتائج 
وال�ضتدامة املثلى ل�ضنوات مقبلة.

ال�ضرهان  ي��و���ض��ف  حم��م��د  واأك������د 
نائب مدير موؤ�ض�ضة القمة العاملية 
العاملية  ال���ق���م���ة  اأن  ل��ل��ح��ك��وم��ات 
العاملي  موقعها  ع��ززت  للحكومات 
التي  احلكومية،  للمعرفة  من�ضة 
وا�ضتعداد  مرونة  تعزيز  يف  ت�ضهم 
التحديات  مل��خ��ت��ل��ف  احل���ك���وم���ات 
امل�������ض���ت���ق���ب���ل���ي���ة، ودع�������م ع���م���ل���ه���ا يف 

التحتية،  ال��ب��ن��ي��ة  يف  ال���ض��ت��ث��م��ار 
ف���������ض����اًل ع������ن ت����ع����زي����ز ال���ع���الم���ة 

التجارية للدول.
وذك����ر ال��ت��ق��ري��ر اأن����ه مي��ك��ن لهذه 
الأحداث اأن ت�ضيف معامل جديدة 
امل�ضت�ضيفة،  ال�����دول  جت����ارب  اإىل 
م��ن خ��الل حت��وي��ل الأم��اك��ن التي 
ج���ذب  م����راك����ز  اإىل  اح��ت�����ض��ن��ت��ه��ا 
اإىل  م�ضريا  احل���دث،  بعد  �ضياحي 
اأحدثها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  الآث����ار  اأن 
الأحداث  "كوفيد19-" يف جمال 
�ضاماًل  ت��غ��ي��رياً  تتطلب  ال��ك��ب��رية 
والفعاليات  الأح����داث  �ضناعة  يف 

الكربى.
اأن يتكيف املخططون  اأهمية  واأكد 
لالأحداث ال�ضخمة مع التحديات 
مبرونة  يتحلوا  واأن  والتغيريات، 
احتمال  خ�����ض��و���ض��اً يف ظ��ل  اأك����رب، 
هي  الهجينة  الأح���داث  ت�ضبح  اأن 

الأ�ضا�ص بحلول عام 2030.
واأو�ضح التقرير اأن الطريقة التي 
والفعاليات  الأح����داث  بها  اأقيمت 
لن  "كوفيد19-"  ق��ب��ل  ال��ك��ب��رية 
تعود بال�ضرورة، واأن على املنظمني 
واأ�ضار  هجني،  مل�ضتقبل  التخطيط 

ال��ن��ه��ج ال�����ض��ح��ي��ح ق���د ي��ب��دو اأم����راً 
�ضاقاً، وهناك بع�ص ال�ضوابق التي 
جتارب  م��ن  اإليها  ال�ضتناد  ميكن 
املثال،  ال�ضابقة على �ضبيل  الأوبئة 
مت��ك��ن ال��ت��ع��اون ال����دويل م��ن عقد 
ال�ضتوية  الأومل��ب��ي��ة  الأل���ع���اب  دورة 
جائحة  اأثناء   2010 فانكوفر  يف 
H1N1، ودورة الألعاب الأوملبية 
تف�ضي  اأث�����ن�����اء   2016 ري������و  يف 

فريو�ص "زيكا".
تقنيات  هناك  اأن  التقرير  واأو�ضح 
اإذا  مفيد  ب�ضكل  تطبيقها  مي��ك��ن 
ال�ضحيحة،  بالطريقة  دجمها  مت 
الأ�ضا�ضية  ال��ت��ح��دي��ات  بخ�ضو�ص 
احل�ضود،  اإدارة  وه�����ي:  ال���ث���الث���ة 
املادي  والأم����ن  ال��ع��ام��ة،  وال�ضحة 
تطوير  اإىل  داع���ي���اً  وال�����ض��ي��رباين، 
الذكية  احل���ل���ول  ع��ل��ى  الع���ت���م���اد 
الوجه  على  ال��ت��ع��رف  ب��رام��ج  مثل 
الأ�ضياء  اإن���رتن���ت  وم�����ض��ت�����ض��ع��رات 

مكان  عرب  احل�ضود  كثافة  "لتتبع 
التكنولوجيا  ح���ل���ول  اأم������ا  ما"، 
لوحات  فتت�ضمن  العامة  لل�ضحة 
بيانات  جلمع  البيانات  معلومات 
الفعلي،  الوقت  يف  العامة  ال�ضحة 
وحت����دي����د احل����ال����ة ع���ل���ى اأ����ض���ا����ص 
اإىل  الوا�ضع  وال��و���ض��ول  الأع��را���ص 
والختبار  امل��ج��ت��م��ع��ي  الخ���ت���ب���ار 
الذاتي، مع اأمتتة وت�ضريع الإبالغ 
اإىل قواعد بيانات ال�ضحة العامة.

املخططني  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  وب�����ني 
اإىل  ����ض���ي���ح���ت���اج���ون  ل�������الأح�������داث 
ال��ت��ف��ك��ري يف دم����ج ت���داب���ري الأم����ن 
ال�ضيرباين والأمن املادي، بالنظر 
كل  يف  م��وج��ودة  ال��رق��م��ن��ة  اأن  اإىل 
الواقعي والفرتا�ضي،  العامل  من 
اأمراً  ال�ضيرباين  الأم��ن  يعد  حيث 
ن��ظ��ام موجود  الأه��م��ي��ة لأي  ب��ال��غ 
الإن��رتن��ت وال��ذي يتعلق بكل  على 

نظام موجود اليوم.

حتت �ضعار ا�ضتدامة وتراث.. بروٍح ُمتجّددة

ا�ضتمرار املُ�ضاركة يف ُم�ضابقات معر�س اأبوظبي الدويل لل�ضيد لغاية 31 اأغ�ضط�س
•• �أبوظبي-�لفجر:

ُيوا�ضل معر�ص اأبوظبي الدويل لل�ضيد والفرو�ضية ا�ضتقبال طلبات الرت�ّضح 
�ضة، التي ت�ضمل  للُم�ضاركة يف ُم�ضابقاته الرتاثية والفنية والثقافية املُتخ�ضّ
لغاية  ُمتاحاً  الت�ضجيل  يبقى  حيث  جائزة،   45 لها  ُر�ضد  وفئة،  فرعاً   27
حتت  ُيقام  ال��ذي  احل��دث  ُم�ضابقات  ملختلف  اجل��اري  اأغ�ضط�ص  �ضهر  نهاية 
اأبوظبي والعامل  انعكا�ضاً جلهود  ُمتجّددة"،  "ا�ضتدامة وتراث.. بروٍح  �ضعار 
يف تعزيز ا�ضتدامة البيئة وال�ضيد والريا�ضات الرتاثية والأعمال التجارية 

ذات ال�ضلة.
للمعر�ص  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ص  املن�ضوري،  واأك��د معايل ماجد علي 
تهدف  املميزة  امل�ضابقات  ه��ذه  اأّن  الإم����ارات،  �ضقاري  ل��ن��ادي  ال��ع��ام  الأم���ني 
على  احل��ف��اظ  على  اجلن�ضيات  خمتلف  م��ن  وال����زوار  ال��ع��ار���ض��ني  لت�ضجيع 
وت�ضليط  ال�ضحراوية،  والبيئة  الربية  احلياة  �ضون  يف  واملُ�ضاهمة  ال��رتاث 
املُ�ضتدام،  ودوره يف تعزيز ال�ضيد  ال�ضوء على مكانة املعر�ص وريادته عاملياً 
امل�ضاعي  هذه  دعم  يف  للُم�ضاركة  اجلديدة  الأجيال  ا�ضتقطاب  على  والعمل 
اأّن  ال���دول. م��وؤك��داً  ال�ضباب من خمتلف  ل��دى  امل��واه��ب الإب��داع��ي��ة  وت�ضجيع 
الإن�ضاين،  للرتاث  وتوثيقية  تعريفية  ة  من�ضّ بات  لل�ضيد  اأبوظبي  معر�ص 

اإبراز جوانب مهمة للهوية الإماراتية الأ�ضيلة، وتعزيز التفاعل  ُي�ضاهم يف 
مع ثقافات خمتلف ال�ضعوب والدول.

فيها  املُ�����ض��ارك��ة  و���ض��روط  معايري  ع��ن  الإع���الن  مّت  ال��ت��ي  املُ�ضابقات  وت�ضمل 
ُم�ضابقة  للمعر�ص،  الإلكرتوين  املوقع  عرب  لها  الرت�ّضح  ا�ضتمارات  وتتوفر 
�ضة لرحالت  اأف�ضل اخرتاع يف جمال ال�ضقارة وال�ضيد، اأف�ضل �ضيارة خُم�ضّ
 / عر�ص  ة  من�ضّ اأف�ضل  الأ�ضر،  يف  املُكاثرة  ال�ضقور  اأجمل  ُم�ضابقة  ال�ضيد، 
املعر�ص، وكذلك  التي يت�ضّكل منها   11 ال�  جناح لكل قطاع من القطاعات 
– ذكور/ الأري�ص  )احل�ص/  العربي  ال�ضيد  كلب  ال�ضلوقي  َجمال  ُم�ضابقة 

اإناث(.
كما ت�ضمل ُم�ضابقات )اأبوظبي 2022( ُم�ضابقة اأجمل ال�ضور الفوتوغرافية 
فوتوغرافية  �ضورة  اأجمل  ُم�ضابقة  اجلديدة،  ال��دورة  ثيمة  عن  ُتعرّب  التي 
واأف�ضل مقطع فيديو لفعاليات   ،)2022 )اأبوظبي   19 ال��دورة  لفعاليات 
الدورة 19 )اأبوظبي 2022(، مبا ُي�ضاهم يف التعريف بلغة الفن بالرتاث 
واأهمية احلفاظ على احلياة  والأج��داد  والبيئي لالآباء  الثقايف واحل�ضاري 

الربية.
اأجمل/  ُم�ضابقة  القادمة،  دورت��ه  يف  لل�ضيد  اأبوظبي  معر�ص  اأطلق  كذلك 
اأف�ضل برقع لل�ضقور، وُم�ضابقة اأف�ضل جُم�ّضمات امل�ضغولت الرتاثية اخلا�ضة 

بق�ضم احلرف اليدوية، مبا ُي�ضاهم يف اإبراز جماليات الرتاث العريق لدولة 
الإمارات، وتعزيز جهود التوعية باأهمية �ضون احلرف وا�ضتدامة ال�ضناعات 

التقليدية.
وُتعترب مزادات ال�ضقور والإبل وعرو�ص اخليل والرماية والطيور اجلارحة 
وُم�ضابقة اأجمل ال�ضقور ومزاينة ال�ضلوقي والعرو�ص الرتاثية احلّية، اإحدى 
اأبرز فعاليات احلدث الأ�ضخم من نوعه يف ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا، والذي 
املُتخ�ض�ضة،  ال�ضركات  من  وا�ضعة  مب�ضاركة   2021 العام  يف  مكانته  ر�ّضخ 
التي مّثلت 680 عالمة جتارية من 44 دولة على م�ضاحة 50000 م2، 
حُمّبي  من  جن�ضية   120 من  زائ��ر  اآلف   105 عن  يزيد  ما  حينها  وزاره 
الرحالت  وُع�����ّض��اق  ال��رتاث��ي��ة،  وال��ري��ا���ض��ات  والفرو�ضية  وال�ضيد  ال�ضقارة 

والتخييم وال�ضفاري.
"اأبوظبي  والفرو�ضية  لل�ضيد  ال���دويل  املعر�ص  م��ن   19 ال���  ال���دورة  وُت��ق��ام 
القاِدَمني،  اأكتوبر   2 ولغاية  �ضبتمرب   26 من  الفرتة  خ��الل   ،"2022
البيئة-  هيئة  م��ن  ر�ضمية  وب��رع��اي��ة  الإم����ارات،  �ضقاري  ن��ادي  م��ن  بتنظيم 
اأبوظبي، ال�ضندوق الدويل للحفاظ على احلبارى، مركز اأبوظبي الوطني 
للمعار�ص حيث ُيقام احلدث، وراعي قطاع "اأ�ضلحة ال�ضيد" �ضركة كاراكال 
�ضريك  للعقارات،   Q Properties �ضركة  الف�ضي  ال��راع��ي  ال��دول��ي��ة، 

جتربة الزائر كل من اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�ضة الن�ضائية، �ضركة 
�ضة، وجمموعة العربة الفاخرة، وراعي  بولري�ص للُمعّدات الريا�ضية املُتخ�ضّ
الفعاليات كل من �ضركة "�ضمارت ديزاين" و�ضركة "اخليمة امللكية"، و�ضريك 

ال�ضيارات "اإيه اأر بي الإمارات"، وبدعم من غرفة جتارة و�ضناعة اأبوظبي.
وي�ضم معر�ص اأبوظبي الدويل لل�ضيد والفرو�ضية، 11 قطاعاً ُمتنّوعاً، هي: 
وال�ضفاري،  ال�ضيد  ال�ضقارة، رحالت  الفرو�ضية،  اليدوية،  الفنون واحلرف 
والرتاث  البيئة  على  احلفاظ  ال�ضيد،  اأ�ضلحة  والتخييم،  ال�ضيد  ُم��ع��ّدات 
واخلدمات  املنتجات  الطلق،  الهواء  يف  الرتفيه  وُم��ع��ّدات  مركبات  الثقايف، 
الإعالم  وو�ضائل  البحرية،  والريا�ضات  الأ�ضماك  �ضيد  ُمعّدات  البيطرية، 

ة. املُخت�ضّ
اإط��ار تعزيز التوعية بركائز ال��رتاث الثقايف، ف��اإّن اجلمهور على موعد  ويف 
�ضعبية  األعاب  منها  الرتاثية،  الأن�ضطة  من  العديد  مع  القادمة  ال��دورة  يف 
والزجاج(،  الفخار،  اخلو�ص،  التّلي،  )ال�ضدو،  حّية  تراثية  ور�ص  لالأطفال، 
وبيت  البحر،  )بيت  القدمية  الإماراتية  البيوت  من  من��اذج  لعر�ص  اإ�ضافة 
ال�����ض��ع��ر، وب��ي��ت ال��ع��ني(، وجُم�����ّض��م��ات امل�����ض��غ��ولت ال��رتاث��ي��ة )امل�����ض��ن��وع��ة من 
�ضعف النخيل(. وذلك اإ�ضافة لتنظيم باقة من الفعاليات ال�ضّيقة يف �ضاحة 

العرو�ص.

ف����ق����د امل�����دع�����و /ه�����ي�����م ن�����وح، 
ج��م��ه��وري��ة ك���وري���ا   اجلن�ضية 
رق�������م  ��������ض�������ف�������ره  ج����������������واز   -
)m 7 6 2 a 3 6 1 4 ( 
م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
الت�����������ض�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0563367070

فقدان جواز �ضفر
ف������ق������د امل���������دع���������و /م�������ارن�������ى 
الفلبني    ���ض��ورات��و���ص،  راي��و���ص 
�ضفره  ج�������واز   - اجل���ن�������ض���ي���ة 
)p5476721b(  رق�����م 

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

0556159802

فقدان جواز �ضفر
امل���دع���و /���ض��ام��ي عي�ضى  ف��ق��د 
اجلن�ضية  ك������ن������دا    ح����ل����ب����ي، 
رق�������م  ��������ض�������ف�������ره  ج����������������واز   -
)A R 4 9 8 5 1 2 ( 

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

0585001983

فقدان جواز �ضفر
ف���ق���د امل����دع����و /حم���م���د ن����واز 
باك�ضتان    ����ض���ع���ي���د،  حم���م���د 
�ضفره  ج�������واز   - اجل���ن�������ض���ي���ة 
)FB9617481(  رق�����م 

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

0524790771

فقدان جواز �ضفر
امل���دع���و /حم���م���د عزيز  ف��ق��د 
باك�ضتان    خ����ان،  ����ض���وار  خ����ان 
�ضفره  ج�������واز   - اجل���ن�������ض���ي���ة 
)db4111784(  رق�����م 

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

0558194720

فقدان جواز �ضفر
ف���ق���د امل�����دع�����و /ع���ل���ي���م خ���ان 
مقبول ح�ضني خان، بنغالد�ص   
�ضفره  ج�������واز   - اجل���ن�������ض���ي���ة 
)bt0325157(  رق������م 

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

054418161

فقدان جواز �ضفر
ف������ق������د امل��������دع��������و /ج�����و������ض�����ى 
الفلبني    ك�����اب�����ال�����رو،  ب���اك���ي���ا 
�ضفره  ج�������واز   - اجل���ن�������ض���ي���ة 
)p7982014b(  رق�����م 

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

0564694719

فقدان جواز �ضفر
/ان����������ور حممد  امل�����دع�����و  ف����ق����د 

ال�ضالم،  رف��ي��ق  حم��م��د  ع����ارف 

- جواز  اجلن�ضية  ب��ن��غ��الدي�����ص   

)EJ0562463( رقم   �ضفره 

من يجده عليه الت�ضال بتليفون 

رقم  0581767571

فقدان جواز �ضفر
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطبخ 

جي
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2825441 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/ليتل  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ضرباي�ص للزهور وال�ضوكليت
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2891657 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كافترييا 

حرينغ ليجون مانوك
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2804498 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضالون 

ميناء ال�ضالم للرجال
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1153939 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ام جاي 

ديزاين لالزياء
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3740521 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضامية 

اأ�ضدي لال�ضت�ضارات الت�ضويقية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4118413 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/جوي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ضمايل للتجارة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4120752 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/ بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

برفومينيا للعطور
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3795022 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/ بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اميريالد جرين ل�ضيانة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3718142 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/فوغ باي 

ا�ص للتجارة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3723486 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/ليفيل  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املالب�ص الن�ضائية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2822525 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :مطعم كريل �ضرتيت

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم :3995243 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 ا�ضافة حمدان حمود عبدالعزيز را�ضد النعيمي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف حممد عو�ص خمي�ص �ضعيد ال�ضام�ضي
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :حمل الوان الطيف لت�ضليح الكهرباء 

ال�ضيارات رخ�ضة رقم : CN 1013042 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف طالب ح�ضني على عبداهلل العامرى

تعديل نوع رخ�ضة / من حرفية اإىل مهنية
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل موؤ�ض�ضة مهنية

تعديل اإ�ضم جتاري من/ حمل الوان الطيف لت�ضليح الكهرباء ال�ضيارات
ALWAN AL TAIF AUTO ELECTIRCAL REPAIRS SHOP

اإىل/ حمل الوان الطيف لت�ضليح الكهرباء ال�ضيارات
ALWAN AL TAIF AUTO ELECTIRCAL REPAIRS SHOP 

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة ا�ضالح مكيفات هواء ال�ضيارات  4520021
التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :مطعم امليزان الذهبي

 رخ�ضة رقم : CN 2032935 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عبداهلل حبيب عبداهلل بنام احلمادى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد ذو الفقار
تعديل وكيل خدمات / حذف احمد عبداهلل احمد على املرزوقى

تعديل اإ�ضم جتاري من/ مطعم امليزان الذهبي
AL MEEZAN AL DHABI RESTAURANT

اإىل/ مطعم م�ضاوي و مقهى بانو جيت
BANNU GATE CAFE & GRILL RESTAURANT

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
ال�ضيلة  النور خلياطة  ال�ضادة :حمل ركن   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

والعبايا رخ�ضة رقم : CN 1150743 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة حممد ابو جعفر حممود حممد ذو الفقار على %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد ذوالفقار روحول امني

تعديل وكيل خدمات / حذف عبدالعزيز قا�ضم ري�ص عبدالعزيز الكثريى
تعديل نوع رخ�ضة / من جتارية اإىل مهنية

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل موؤ�ض�ضة مهنية
 تعديل ن�ضاط / حذف بيع املن�ضوجات والأقم�ضة - بالتجزئة  4751001

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :نيو املدينة للطباعة

 رخ�ضة رقم : CN 2751264 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة جعفر بوتيا كانداكيل حممود بالكان تارامال %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 عبداهلل �ضامل �ضعيد ال�ضاعدى من مالك اإىل مدير
 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / عبداهلل �ضامل �ضعيد ال�ضاعدى من 100 % اإىل %0

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن  القت�ضادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :مركز ا�ضالم اباد الطبي

 رخ�ضة رقم : CN 1039635 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة �ضيد حممد �ضادق �ضيد حممد �ضعيب %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ذياب توفيق زايد خمي�ص املنذرى

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل موؤ�ض�ضة مهنية

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 

اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن  القت�ضادية خالل 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :ور�ضة الق�ضر العايل لت�ضليح 

وتركيب م�ضخات املياه
 رخ�ضة رقم : CN 4406628 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ور�ضة الق�ضر العايل لت�ضليح وتركيب م�ضخات املياه
ALQASR AL AALY WATER PUMPS REPAIR AND INSTALLATION WORKSHOP

اإىل/ منجرة الق�ضر العايل
ALQASR AL AALY CARPENTRY

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة منجرة )ور�ص النجارة(  1622007
تعديل ن�ضاط / حذف تركيب و�ضيانة م�ضخات املياه  3320007

التنمية  دائرة  الإعالن مراجعة  اأو اعرتا�ص على هذا  له حق  فعلى كل من 
الدائرة  واإل فاإن  القت�ضادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن 
�ضت�ضتكمل  املدة حيث  انق�ضاء هذه  بعد  دعوى  اأو  اأي حق  م�ضوؤولة عن  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
وال�ضيانة  للعقارات  قادر  حممد  :غالم  ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامة ذ.م.م  رخ�ضة رقم : CN 1193832 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / غالم حممد قادر خان من �ضريك اإىل مالك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / غالم حممد قادر خان من 49 % اإىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضهيل عبدالرزاق على عبداهلل اخلمريى

تعديل راأ�ص املال / من  null اإىل 150000
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ غالم حممد قادر للعقارات وال�ضيانة العامة ذ.م.م
GHULAM MOHAMMED QADER REAL ESTATE AND GENERAL MAINTAINCE L.L.C

اإىل/ غالم حممد قادر للعقارات وال�ضيانة املباين - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
 GHULAM MOHAMMED QADER REAL ESTATE AND BUILDINGS MAINTENANCE

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة نقل الركاب ب�ضيارات الأجرة 4922003
اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية  فعلى كل من له حق 
خالل �ضبعة اأيام من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :�ضيلني للتجارة العامة ذ.م.م

 رخ�ضة رقم : CN 1160634 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة جمان حممد على نع�ضانى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف مبارك زايد �ضاوى باروت احلرا�ضى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف فادى زيدو زيدو

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضيلني للتجارة العامة ذ.م.م

SELIEN GENERAL TRADING L.L.C

اإىل/ �ضيلني للتجارة العامة - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
SELIEN GENERAL TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل �ضبعة اأيام من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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ذكرت و�ضائل اإعالم ر�ضمية يف ال�ضني  اأم�ص اخلمي�ص اأن 16 �ضخ�ضا 
اإقليم  على  غ��زي��رة  اأم��ط��ار  هطول  ع��ن  ناجمة  �ضيول  نتيجة  قتلوا 

ت�ضينغهاي بغرب البالد فيما و�ضل عدد املفقودين اإىل 36.
اأمطارا غزيرة بداأت يف الهطول  اأن  املركزي  واأف��اد تلفزيون ال�ضني 
على مقاطعة داتونغ ذاتية احلكم التي يبلغ عدد �ضكانها 403368 
ن�ضمة، يف اإقليم ت�ضينغهاي يف وقت متاأخر اأم�ص الأول الأربعاء، مما 

ت�ضبب يف �ضيول انهمرت على �ضفوح اجلبال وانهيارات اأر�ضية.
كما غريت اأنهار م�ضاراتها واأغرقت قرى وبلدات، ما اأ�ضفر عن ت�ضرر 

اأكرث من 6200 �ضخ�ص جراء الفي�ضانات.
واأك��رث من  �ضخ�ص  األفي  اإنقاذ من  املحلية فريق  واأر�ضلت احلكومة 

160 مركبة لإغاثة املت�ضررين.
ومنذ يونيو حزيران، تواجه ال�ضني ظروف طق�ص قا�ضية تراوحت 
احلكومة  واأل��ق��ت  قيا�ضية.  في�ضانات  اإىل  �ضديدة  ح��ر  م��وج��ات  م��ن 
على  متزايد  ب�ضكل  �ضيوؤثر  اإن��ه  تقول  ال��ذي  املناخ  تغري  على  باللوم 

القت�ضاد واملجتمع.

ُنفذ حكم الإعدام يف تك�ضا�ص بحق حمكوم مدان بقتل وكيلة عقارية، 
يف  ُينفذ  نوعه  من  ُحكم  ث��اين  يف  املحلية،  ال�ضلطات  اأعلنت  ما  على 

الولية هذا العام.
ودين كو�ضول �ضانتاكومان البالغ 41 عاما، بقتل �ضاره ووكر )40 
عاما( اإثر �ضربها وطعنها يف منزل م�ضتخدم للعرو�ص العقارية �ضنة 

.2006
على  العثور  رغم  اإليه  املوجهة  التهمة  نفي  على  �ضانتاكومان  وداأب 
عينات من حم�ضه النووي حتت اأظافر ال�ضحية، و�ضهادات لأ�ضخا�ص 

قالوا اإنهم راأوه يف م�ضرح اجلرمية.
قائاًل  ال�ضحية  اأ���ض��رة  اإىل  الأخ���رية  كلماته  يف  �ضانتاكومان  وتوجه 

“اإىل اأ�ضرة ووكر، اآمل اأن يريح موتي نفو�ضكم«.
وكان �ضانتاكومان طعن مرات عدة باحلكم ال�ضادر يف حقه، قائال اإن 
ا�ضتئناف حكمت  الأدل��ة امل�ضتخدمة �ضده غري علمية، لكن حمكمة 

باأن هذه الأدلة تكفي لإنفاذ حكم الإعدام.
ونفذت تك�ضا�ص، الولية اجلنوبية املحافظة الكربى التي تنزل اأكرب 
عدد من اأحكام الإعدام يف الوليات املتحدة، هذه العقوبة الق�ضوى 
يف حق ثالثة مدانني �ضنة 2021، وتعتزم اإعدام ثالثة اآخرين يف 

2022، وفق موقع وزارة العدل اجلنائي يف تك�ضا�ص.

م�ضتودع  يف  اآب-اأغ�ضط�ص  مطلع  لأ�ضبوع  ا�ضتعر  الذي  احلريق  اأدى 
التعرف  اإط��ف��اء ل ميكن  16 رج��ل  للنفط يف غ��رب كوبا اىل مقتل 

على جثث 14 منهم،
 كما ذكر خبري يف الطب ال�ضرعي.

اآخرين.   14 وف��ق��دان  اإط��ف��اء  رجلي  مقتل  اأعلنت  ال�ضلطات  وكانت 
غونزالي�ص  خورخي  ال�ضرعي  للطب  الكوبية  اجلمعية  رئي�ص  وقال 
برييز يف موؤمتر �ضحايف اإن هوؤلء املفقودين لقوا م�ضرعهم يف مكان 

الكارثة.
لدرجات  تعر�ضت  عليها  العثور  مت  التي  البقايا  اأن  “مبا  واأ���ض��اف 
حرارة عالية لفرتة طويلة ، من غري املمكن اإجراء عملية ا�ضتخراج 

للحم�ص النووي” منها.
وذكرت الرئا�ضة الكوبية اأن ت�ضييع ال�ضحايا �ضيجري اليوم اجلمعة 

واأعلنت حدادا وطنيا ملدة يومني.
واندلع احلريق الناجم عن �ضاعقة يف اخلام�ص من اآب-اأغ�ضط�ص يف 

م�ضتودع النفط يف ماتانزا�ص على بعد مئة كيلومرت �ضرق هافانا.
وا�ضتعلت النريان يف اأربعة من ثماين خزانات، ميكن اأن حتتوي على 
اأكرب  امل��ازوت، يف  اأو  52 مليون لرت من النفط اخل��ام  اإىل  ما ي�ضل 

مركز يف البالد لتخزين النفط.

عو��سم

بكني

وا�سنطن

هافانا

خيم وقدور طعام وماء بارد ملقاومة احلّر ال�ضديد

العا�ضمة العراقية اأمام اعت�ضامني مبطالب متباينة 

كيف ت�ضبب اللعب يف حريق كني�ضة باملنيا؟.. وكيل املطرانية يو�ضح
•• �لقاهرة-وكاالت

ك�ضف الأب دي�ضقور�ص، وكيل مطرانية املنيا، اأن �ضبب احلريق 
الأنبا  كني�ضة  يف  ال��ث��الث��اء  اأم�����ص  اأول  اأول  ظهر  ن�ضب،  ال���ذي 
يلعبان  كانا  لطفلني  يعود  م�ضر،  يف  اجل��دي��دة  باملنيا  بي�ضوي 

بال�ضموع داخل حجرة الهيكل بالكني�ضة.
اأن الطفلني  “�ضكاي نيوز عربية”،  واأ�ضاف، يف ت�ضريح ملوقع 
الكني�ضة  واأن  اللهو،  بغر�ص  الكني�ضة  داخ��ل  اإىل  خل�ضة  ت�ضلال 
التي  املنافذ  بع�ص  توجد  ولكن  التوقيت  هذا  يف  مغلقة  كانت 
ي�ضتطيع الأطفال الدخول منها، م�ضريا اإىل اأن اأمن الكني�ضة 

مل يكن يتوقع اأن يحدث ذلك.

بها  توجد  حيث  طبيعي،  بالكني�ضة  الهيكل  “حجرة  اأن  وتابع 
�ضموع عادية و�ضموع اإلكرتونية تعمل بالبطاريات وبالكهرباء، 
اللهو  خطورة  يدركا  ومل  احل�ضانة  مرحلة  يف  الطفلني  واأن 
حدث  حتى  ويغلقانها  ال�ضموع  ي�ضعالن  واأخ��ذا  ال�ضموع  بتلك 

احلريق فهربا من املكان خلوفهما من النريان«.
املراقبة  ك��ام��ريات  �ضجلتها  ال��ت��ي  ال��ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع  اأن  واأك����د 
�ضبهة  اأي��ة  التحقيق ثبت منها عدم وج��ود  �ضلطات  و�ضاهدتها 
الوحيد  ال�ضبب  ه��و  الطفلني  لهو  واأن  احل��ري��ق،  يف  جنائية 
ل�ضتعال النريان.ويف ذات ال�ضياق، قال بيان للكني�ضة القبطية 
الأرثوذك�ضية اإن “النيابة العامة ا�ضتدعت الطفلني واأ�ضرتيهما 
التي  امل�ضورة  الت�ضجيالت  يف  ظهر  مب��ا  واأق���را  �ضوؤالهما  ومت 

العامة  النيابة  اأن  البيان  الكامريات«.واأكد  تفريغ  يف  ظهرت 
“قامت ب��واج��ب��ه��ا م�����ض��ك��ورة ع��ل��ى اأك��م��ل وج���ه ب��ال���ض��رتاك مع 
اأو التحقيقات التي  اأجهزة وزارة الداخلية �ضواء يف التحريات 
جرت مبنتهى ال�ضرعة واجلدية والدقة وال�ضفافية، مما �ضاهم 

يف اإجالء حقيقة احلادث«.
ونوه البيان اإىل اأن اإيبار�ضية �ضرق املنيا، التي تتبعها الكني�ضة 
اإىل ما كان  �ضوف تبداأ ف��وًرا يف عملية الإ�ضالح واإع��ادة املكان 
اإىل  اللتفات  ب�”عدم  اجلميع  الكني�ضة  قباًل.ونا�ضدت  عليه 
احلقيقة،  عن  متاًما  البعيدة  املغلوطة  واملعلومات  ال�ضائعات 

واإىل حماولت الت�ضكيك املغر�ضة«.
الثالثاء، يف  ن�ضب، ظهر  اأن حريقا هائال  اإىل  الإ���ض��ارة  جت��در 

كني�ضة الأنبا بي�ضوي مبدينة املنيا اجلديدة جنوبي العا�ضمة 
امل�ضرية القاهرة.

نيوز  “�ضكاي  ملوقع  �ضابق  ت�ضريح  دي�ضقور�ص، يف  الأب  وك�ضف 
دم���رت حمتويات  ال��ن��ريان  اأن  احل��ري��ق،  وق���وع  ف���ور  عربية” 
يف  ب�ضرية  اإ�ضابات  وق��وع  ع��دم  اإىل  م�ضريا  بالكامل،  الكني�ضة 
الأح���د، حريقا  �ضهدت،  اأن م�ضر  اإىل  الإ���ض��ارة  احل��ادث.جت��در 
اأودى  باجليزة  اإمبابة  مبنطقة  �ضيفني  اأب��و  كني�ضة  يف  �ضخما 

بحياة 41 �ضخ�ضا ف�ضال عن اإ�ضابة 14 اآخرين.
كما وقع ما�ص كهربائي م�ضاء الثنني يف كني�ضة العذراء والأنبا 
ال�ضيطرة  ومت��ت  اجليزة  يف  كردا�ضة  مبنطقة  الأ���ض��ود  مو�ضى 

عليه دون وقوع خ�ضائر.

•• بغد�د-�أ ف ب

رغم اختالف املطالب بني اعت�ضامي 
التن�ضيقي،  والإط���ار  ال�ضدري  التيار 
ت��ت�����ض��اب��ه ي���وم���ي���ات امل��ع��ت�����ض��م��ني قرب 
وداخلها:  بغداد  يف  اخل�ضراء  املنطقة 
الأرّز  م��ن  ك��ب��رية  وق���دور  ملونة  خيم 
واخل�ضار واللحم واملاء البارد ملقاومة 

احلّر ال�ضديد.
اأواخر متوز/يوليو، توزعت يف حميط 
ال��ربمل��ان ال��ع��راق��ي اأع����داد ك��ب��رية من 
منا�ضرو  ن�ضبها  التي  امللونة  اخليم 
ال�ضدر،  م��ق��ت��دى  ال�����ض��ي��ع��ي  ال��زع��ي��م 
ال�ضارع  تعبئة  تعبرًيا عن قدرته على 
م���ع خ�ضومه.  ���ض��ي��ا���ض��ي  ن����زاع  و���ض��ط 
هو  للمعت�ضمني  الأ���ض��ا���ض��ي  وامل��ط��ل��ب 
حّل الربملان واإجراء انتخابات مبكرة.

اأق��ام بدوره  ب��اأن  التن�ضيقي  الإط��ار  رّد 
اعت�ضاماً يف حميط املنطقة اخل�ضراء 
املوؤ�ض�ضات  ت���وج���د  ح���ي���ث  امل��ح�����ض��ن��ة 

احلكومية واملقار دبلوما�ضية.
الطرفني  م�����ن  م���ن���ظ���م���ون  وي�����ق�����ول 
اللوج�ضتي  وال����دع����م  ال��ت��ن��ظ��ي��م  اإن 
ل����الع����ت���������ض����ام ت�����وؤم�����ن�����ه�����ا امل������واك������ب 
التقليد  يف  امل���ت���ج���ّذرة  ال��ع��ا���ض��ورائ��ي��ة 
الديني ال�ضيعي يف العراق، وهي عبارة 
عن مواكب متحركة متولها تربعات، 
وتوؤمن املاأكل وامل�ضرب لزوار عا�ضوراء 

ومرا�ضم الأربعني يف كربالء.
من بني هذه املواكب، موكب “اأحباب 
ال�ضدر  مبقتدى  تيمناً  ال�ضدرين”، 
فا�ضل  يقول  ال�ضدر.  حممد  ووال��ده 
رح��م��ن، اأح���د امل�����ض��رف��ني ع��ل��ى املوكب 
لفران�ص  ���ض��خ�����ض��اً،   25 ي�����ض��ّم  ال����ذي 
اأح�ضرنا  اخل��ي��م،  يف  هنا  “ننام  بر�ص 

اأو�ضدتنا من بيوتنا وجئنا«.
وي�ضيف الرجل الذي ارتدى قمي�ضاً 

اأ����ض���ود و�����ض����روال ج��ي��ن��ز وال���ب���ال���غ من 
وجبات  “نقّدم  ع����ام����اً   33 ال���ع���م���ر 
الفطور  م��ن  للمعت�ضمني،  رئي�ضية 
اإىل الغداء، والع�ضاء. ال�ضاي موجود. 
واملاء البارد. اأهم ما يف الأمر هو املاء 

البارد يف هذا احلّر«.
يوؤكد الرجل الذي يعمل �ضائق عربة 
األف  ب�250  جيبه  من  وت��ربع  تكتك، 
املوكب  لتمويل  دولر(،   170( دينار 
وج��وده متوا�ضل يف هذا  اأن  بالطعام، 

العت�ضام اإىل “اأن نبعد الفا�ضدين«.
يف اخل���ي���م ي��ح��ت��م��ي امل��ع��ت�����ض��م��ون من 
فر�ص  ع���ل���ى  م���ت���م���ددي���ن  ال�������ض���م�������ص، 
مبكّيف  ح���ظ���ي  ب��ع�����ض��ه��م  ����ض���غ���رية. 
م��ت��ح��ّرك داخ����ل خ��ي��م��ت��ه، ي��غ��ّذي��ه من 

الكهرباء التي تزّود الربملان.
اأك�ضاك  ت��وزع��ت  ال���ربمل���ان،  ب��اح��ات  يف 

وب���رادات  وال�����ض��اي،  وال��ق��ه��وة  الع�ضري 
املوا�ضي  ب��ذب��ح  البع�ص  وي��ق��وم  امل��ي��اه. 
اأو  �ضغرية  اأك�����ض��اك  على  م��ن  للطبخ. 
اأو  اخل��ب��ز  ي���وّزع متطوعون  ط����اولت، 
اجل��ب��ن��ة، ويف ب��ع�����ص الأح����ي����ان، ت���وّزع 
ال���وج���ب���ات ال�����ض��اخ��ن��ة م���ب���ا����ض���رة من 

�ضاحنات �ضغرية.
باملجمل، ي�ضّم اعت�ضام التيار ال�ضدري 
ملنا�ضري  تابعة  موكباً”   70“ نحو 
لفران�ص  يقول  كما  لع�ضائر،  اأو  التيار 
بر�ص اأحد امل�ضرفني. وي�ضيف الرجل 
هويته  عن  الك�ضف  ع��دم  ل  ف�ضّ ال��ذي 
املواد  “للمعت�ضمني  ي��ق��دم��ون  اإن��ه��م 

الغذائية” التي يحتاجون اإليها.
ينفقها  ال��ت��ي  الأم�����وال  قيمة  وي��ق��ّدر 
املعت�ضمني  لإط��ع��ام  يومياً  موكب  كل 
بنحو “6 م��الي��ني دي��ن��ار )ح���واىل 4 

كلغم   100 ون��ح��و   ... دولر(  اآلف 
م��ث��ل حلم  اأخ����رى  وم����واد  الأرّز،  م��ن 
واملياه”.  والفاكهة  واخل���راف  العجل 
وي�ضري مثاًل اإىل اأن متربعاً من اإقليم 

كرد�ضتان قّدم 12 خروفاً.
ل��ل��ربمل��ان، يقف  الرئي�ضي  ال��ب��اب  اأم���ام 
���ض��اح��ن��ة بي�ضاء  حم��م��د ح�����ض��ني ع��ل��ى 
�ضغرية، بثياب تلّطخت مبواد الدهان 
ي�ضيل  الذي  وبالعرق  به،  يعمل  الذي 

منه حتت اأ�ضعة ال�ضم�ص احلارقة.
لّف الرجل البالغ من العمر 33 عاماً 
راأ�ضه بقمي�ص اأ�ضود يحميه من اأ�ضعة 
ال�����ض��م�����ص، ف��ي��م��ا ن����ادى ب��اأع��ل��ى �ضوته 
واللحم  الأرّز  لتناول  العابرين  على 

والفا�ضولياء التي يوّزعها.
يخرب حممد فران�ص بر�ص “كل ليلة 
اأج��ت��م��ع م���ع اأ���ض��دق��ائ��ي، ون���ق���رر نوع 

ال��ط��ع��ام ال����ذي ���ض��ن��ق��وم ب��اإح�����ض��اره يف 
اليوم التايل«.

الأ�ضبوع  يف  حم��م��د  دخ���ل  ي��ت��ج��اوز  ل 
27 دولراً(،  األف دينار )ح��واىل   40
العت�ضام  ه��ذا  يكون  اأن  يف  اأمله  لكن 
يتربع  لأن  دف��ع��ه  للتغيري  ان��ط��الق��اً 
لدعم  الأم��وال  من  بقليل  واأ�ضدقاوؤه 

املعت�ضمني.
 15 اإىل   20 يدفع  منا  “كل  وي��ق��ول 
األ���ف دي��ن��ار ون�����ض��رتي م��ا ن��ق��در عليه. 
ن��ق��ط��ع الأم������وال ع���ن اأولدن������ا لنقدم 

الطعام للمعت�ضمني«.
وي�����ض��ي��ف ال���رج���ل ال�����ذي ل���دي���ه �ضتة 
اأن���ه يفعل ك��ل ه���ذا اأم����اًل باأن  اأط��ف��ال 
الفا�ضدين  م��ق��ت��دى  ال�ضيد  “ميحي 

من الوجود، ون�ضرتيح«.
على طريق موؤٍد اإىل املنطقة اخل�ضراء 

التن�ضيقي منذ  الإطار  اأن�ضار  يعت�ضم 
نحو اأ�ضبوع مطالبني بت�ضكيل حكومة 
وحت�ّضن  الأ�ضا�ضية  اخل��دم��ات  ت��وؤم��ن 

احلياة اليومية للعراقيني.
خ�ضو�ضاً  التن�ضيقي  الإط�����ار  ي�����ض��ّم 
كتلة الفتح الربملانية املمثلة لف�ضائل 
احل�ضد ال�ضعبي املوالية لإيران وكتلة 
املالكي،  ن��وري  الأ�ضبق  ال��وزراء  رئي�ص 

اخل�ضم التاريخي لل�ضدر.
على اإحدى اخليم، و�ضعت لفتة كتب 
عليها “يجب احرتام موؤ�ض�ضات الدولة 
والق�ضائية”،  الت�ضريعية  خ�ضو�ضاً 
رًدا على ما يبدو على مطالبة ال�ضدر 

بحّل الربملان.
التن�ضيقي  الإط�����ار  يف  م�����ض��در  ي��وؤك��د 
��ل ع����دم ال��ك�����ض��ف ع���ن ه��وي��ت��ه اأن  ف�����ضّ
نف�ضها  اخل��ي��م  ه��ي  امل��وج��ودة  “اخليم 

اخلا�ضة باملواكب” العا�ضورائية.
من  املت�ضررين  “اآلف  اأن  وي�ضيف 
م�ضتعدون  احلكومة  ت�ضكيل  تعطيل 
يحتاج  الدعم...ما  اأن��واع  كل  لتقدمي 
الطعام  ي���ت���ع���ّدى  ل  امل��ع��ت�����ض��م  اإل���ي���ه 
بركات  م��ن  معظمها  ويف  وال�����ض��راب، 

عا�ضوراء«.
وي����ق����ول اأب������و ع���ل���ي ال���ك���اظ���م���ي، اأح����د 
الحتياجات  تلك  كل  اأن  املعت�ضمني، 
اخلا�ص،  ح�ضابنا  “على  تاأمينها  يتّم 
وع�����رب م����واك����ب ح�����ض��ي��ن��ي��ة وم���واك���ب 
ونقدم  ب��اأن��ف�����ض��ن��ا  ن��ط��ب��خ   ... ع�����ض��ائ��ر 
تدعمنا،  الع�ضائر  للنا�ص.  اخل��دم��ات 

املنازل املجاورة لالعت�ضام تدعمنا«.
 45 العمر  من  البالغ  الرجل  ويقول 
العراق  يف  معطلة  “احلياة  اإّن  ع��ام��اً 
املحتّلة  اجل���ه���ة  ت���ل���ك  ب�����ض��ب��ب  الآن 
موؤكداً اأن العت�ضام �ضوف  للربملان”، 
مطالبنا  “تلبية  ح���ني  اإىل  ي�����ض��ت��م��ّر 

امل�ضروعة ل �ضيما ت�ضكيل حكومة«.

•• ر�م �هلل-�أ ف ب

اق��ت��ح��م��ت ال���ق���وات ال���ض��رائ��ي��ل��ي��ة ف��ج��ر اأم�ص 
الغربية  ال�ضفة  يف  اهلل  رام  مدينة  اخلمي�ص 
اأهلية  ج���م���ع���ي���ات  ����ض���ب���ع  م����داخ����ل  واأغ����ل����ق����ت 
اأنها  اإ����ض���رائ���ي���ل ع��ل��ى  ت�����ض��ن��ف��ه��ا  ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة 

“منظمات اإرهابية«.
واأعلن اجلي�ص ال�ضرائيلي يف بيان اإن عنا�ضر 
“�ضبع  من قواته ومن حر�ص احل��دود اغلقوا 
ال�ضعبية  اجل���ب���ه���ة  ت�����ض��ت��خ��دم��ه��ا  م��ن��ظ��م��ات 
ا�ضرائيل  ت�ضنفها  التي  فل�ضطني”  لتحرير 

على اأنها “منظمة اإرهابية«.
واجلمعيات  فل�ضطينية  اأمنية  م�ضادر  واأك��دت 
الحمر  بال�ضمع  اأغ��ل��ق  اجل��ي�����ص  اأن  الأه��ل��ي��ة 
اج��ل حقوق  م��ن  ال��ق��ان��ون   - احل��ق  موؤ�ض�ضات 
وحقوق  الأ���ض��ري  لرعاية  وال�ضمري  الن�ضان، 
والمن���اء،  للبحوث  بي�ضان  وم��رك��ز  الن�����ض��ان، 
واحت����اد جل���ان امل����راأة ال��ع��ام��ل��ة، وجل���ان العمل 
ال�����ض��ح��ي، واحت������اد جل����ان ال��ع��م��ل ال����زراع����ي، 

واحلركة العاملية للدفاع عن الطفال.

وق����ال ال��ب��اح��ث ال��ق��ان��وين حت�����ض��ني ع��ل��ي��ان يف 
بر�ص  ف���ران�������ص  ل���وك���ال���ة  “احلق”  م��وؤ���ض�����ض��ة 
مكتب  ب��اق��ت��ح��ام  الح����ت����الل  ق�����وات  “قامت 
امل��وؤ���ض�����ض��ة يف ال�����ض��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة وال��رب��ع فجًرا 
اأمًرا  وعلقوا  الحمر  بال�ضمع  الباب  واأغلقوا 

ع�ضكرًيا بالغالق«.
املوؤ�ض�ضة،  ب��اب  بفتح  مواطنون  “قام  واأ���ض��اف 
مل  �ضيئا  وك���اأن  فيها  عملنا  �ضنوا�ضل  ون��ح��ن 

يكن«.
توجد مقار جميع هذه املوؤ�ض�ضات يف مدينتي 
امل�ضنفة  املنطقة  والبرية وهي �ضمن  رام اهلل 
“اأ” اخلا�ضعة لل�ضيطرة المنية الفل�ضطينية 
ب��ني منظمة  امل��وق��ع��ة  اأو���ض��ل��و  ات��ف��اق��ي��ة  ح�ضب 
العام  يف  واإ���ض��رائ��ي��ل  الفل�ضطينية  ال��ت��ح��ري��ر 

.1993
اأدانت الرئا�ضة الفل�ضطينية “اإغالق املوؤ�ض�ضات 
معتربة  ال�ضبع وال�ضتيالء على حمتوياتها”، 
موؤ�ض�ضات  على  �ضافر  واع��ت��داء  “جرمية  اأن��ه 
اعتداء  واأي�ضا  الفل�ضطيني،  امل��دين  املجتمع 
ع��ل��ى امل��ن��ظ��وم��ة احل��ق��وق��ي��ة ال��دول��ي��ة جمعاء 

ولي�ص فقط الفل�ضطينية«.
املوؤ�ض�ضات  “مع هذه  الرئا�ضة وقوفها  واأك��دت 
الوطنية التي تقوم بواجبها يف ف�ضح جرائم 

الحتالل وك�ضفها اأمام العامل«.
ودان رئي�ص الوزراء الفل�ضطيني حممد ا�ضتية 
فران�ص  لوكالة  وق���ال  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي،  الإج����راء 
�ضملها  التي  للموؤ�ض�ضات  زي��ارت��ه  اأث��ن��اء  بر�ص 
ه���ي جزء  امل��وؤ���ض�����ض��ات  “هذه  الغ�����الق  ق����رار 
والعمل  الفل�ضطينية،  ال��دول��ة  موؤ�ض�ضات  من 

ال�ضرائيلي مدان ومرفو�ص«.
وفق  تعمل  املوؤ�ض�ضات  “هذه  ا�ضتيه  واأ���ض��اف 
ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي وط���امل���ا ه���ي ملتزمة  ال���ق���ان���ون 
بالقانون الفل�ضطيني فنحن معها وندعمها«.

قال اإن اإ�ضرائيل تعمل على “�ضن حملة �ضاملة 
الع�ضكرية  وال��ع��م��ل��ي��ات  الفل�ضطينيني  ع��ل��ى 
هي  الفل�ضطينية  الرا����ض���ي  يف  ال���ض��رائ��ي��ل��ي��ة 
متار�ضها  التي  النتخابية  احلملة  م��ن  ج��زء 

القيادات ال�ضرائيلية«.
بيت�ضيلم  م��وؤ���ض�����ض��ة  اأع���ل���ن���ت  ج���ان���ب���ه���ا،  م����ن 
احلقوقية ال�ضرائيلية ت�ضامنها مع املوؤ�ض�ضات 

التهام  “اإن  ب��ي��ان  يف  وق���ال���ت  الفل�ضطينية 
امل��وج��ه ل��ه��ذه امل��وؤ���ض�����ض��ات مت رف�����ض��ه م��ن قبل 
خمتلف الدول وبيت�ضيلم �ضتوا�ضل العمل مع 

اأ�ضدقائنا الفل�ضطينيني يف هذه املوؤ�ض�ضات«.
ك��م��ا اأك������دت م�����ض��ادر اأم��ن��ي��ة ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة اأن 
املجل�ص  مبنى  اقتحم  ال�ضرائيلي  “اجلي�ص 

الت�ضريعي، غري انه مل يقم باغالقه«.
امل��ا���ض��ي، �ضنفت  ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�����ض��ري��ن  يف 
على  ال�ضبع  الفل�ضطينية  اجلمعيات  ا�ضرائيل 
احتجاج  م��وج��ة  اث����ار  مم���ا  “ارهابية”  ان��ه��ا 
اأوروبية  دول����ة  م���ن  اك���رث  واأك�����دت  اأوروب������ا  يف 

ا�ضتعدادها ملوا�ضلة دعم هذه املوؤ�ض�ضات.

•• عو��سم-وكاالت

بينهما  ج��دي��دة  �ضفحة  فتح  واإ���ض��رائ��ي��ل  تركيا  ب���داأت 
باإ�ضفاء طابع ر�ضمي على العالقات الدبلوما�ضية، بعد 

12 عاما من جتميدها.
اأن الأزم��ة بني البلدين  “الفيغارو”  وذكرت �ضحيفة 
تعود اإىل هجوم القوات الإ�ضرائيلية املميت على �ضفينة 
اليوم،  2010. يف ذلك  )اأي��ار(  نهاية مايو  تركية يف 
بطائرة  هبط  ال��ذي  الإ�ضرائيلي  ال��ك��وم��ان��دوز  اأط��ل��ق 
التي  مرمرة”،  “مايف  �ضفينة  على  النار  هليكوبرت، 
املفرو�ص  احل�ضار  ك�ضر  يحاول  اأ�ضطول  �ضمن  كانت 

على غزة بغية جلب الطعام ل�ضكان القطاع.
وقتل ت�ضعة اأ�ضخا�ص واأ�ضيب 28 اآخرون على الأقل 
�ضفريي  ا�ضتدعاء  اإىل  اأدى  ال��ذي  الهجوم  هذا  خالل 

البلدين.
اأوباما  ب���اراك  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ص  اإ���ض��رار  وب��ن��اء على 
عام 2013، اعتذر رئي�ص الوزراء الإ�ضرائيلي اآنذاك 
لفتة  وه��ي  اأردوغ���ان،  طيب  لرجب  نتانياهو  بنيامني 

يف  من�ضبيهما  اإىل  ال�����ض��ف��ري��ن  اإع�����ادة  اإىل  اأدت  اأوىل 
.2016

وتدهورت العالقات مرة اأخرى بني اجلانبني بعد ذلك 
بعامني، عندما قررت اأنقرة طرد املبعوث الإ�ضرائيلي، 
احتجاجاً على قتل املتظاهرين الفل�ضطينيني يف قطاع 

غزة.
 ورّدت اإ�ضرائيل بطرد القن�ضل العام الرتكي.

وقبل ذلك بفرتة وجيزة، دان الرئي�ص الرتكي ب�ضدة 
نقل �ضفارة الوليات املتحدة من تل اأبيب اإىل القد�ص، 
وذل����ك خ����الل ال��ق��م��ة ال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة مل��ن��ظ��م��ة املوؤمتر 

الإ�ضالمي يف ا�ضطنبول.
ال���دويل  ال�����ض��ي��اق  اأن  “لوفيغارو”  �ضحيفة  وت����رى 
بداأت  تقارب  خمططات  يفر�ص  احلايل  والقت�ضادي 
اأخرياً يف بداية 2022. وحر�ضاً على تخفيف التوتر 
ا�ضحاق  اجلديد،  الإ�ضرائيلي  الرئي�ص  زار  تركيا،  مع 
واأعقب  )اآذار(.  وا�ضطنبول يف مار�ص  اأنقرة  هرت�ضوغ، 
)اأيار(،  مايو  يف  الرتكي  اخلارجية  وزي��ر  زي��ارة  ذل��ك 
وهو اأول م�ضوؤول تركي كبري يزور القد�ص منذ خم�ضة 

ع�ضر عاماً.
الف�ضل اجلديد هو جزء  هذا  ف��اإن  لأنقرة،  وبالن�ضبة 
من رغبة ا�ضرتاتيجية لك�ضر عزلتها من خالل تطبيع 
والإم����ارات  م�ضر  ال�ضابقني:  اأع��دائ��ه��ا  م��ع  عالقاتها 
فرتكيا  ال�ضعودية.  العربية  واململكة  املتحدة  العربية 
ال��ت��ي ت��واج��ه رك����وداً اق��ت�����ض��ادي��اً، ت��اأم��ل يف ج��ذب اأكرب 
عدد ممكن من امل�ضتثمرين وال�ضياح. و من املفرت�ص 
الإ�ضرائيلية  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  ل��ط��ائ��رات  ُي�ضمح  اأن 
بالهبوط قريباً يف ا�ضطنبول واأنطاليا لأول مرة منذ 

خم�ضة ع�ضر عاماً.
اللحظة  ه��ذه  تنتظر  ال��ت��ي  لإ���ض��رائ��ي��ل،  بالن�ضبة  اأم���ا 
تركيا  مع  الدبلوما�ضية  العالقات  اإع��ادة  ف��اإن  ب�ضرب، 
واأخ����ب����اراً  الإق��ل��ي��م��ي،  ل��ال���ض��ت��ق��رار  “ر�ضيداً  ت�����ض��ك��ل 
هذا  اإىل  وُينظر  للمواطنني”.  اقت�ضادية مهمة جدا 
�ضد  بداية حتالف  ي�ضكل  اأن  اأن��ه ميكن  على  التقارب 
يعتربه  ال��ذي  �ضوريا،  يف  الإي���راين  الع�ضكري  الوجود 

البلدان مبثابة تهديد.
والرتكية  الإ�ضرائيلية  ال�ضتخبارات  اأجهزة  ومتكنت 

اإحباط خمططات لختطاف وقتل �ضياح  موؤخراً من 
 10 اأكرث من  اإ�ضرائيليني يف ا�ضطنبول، حيث اعُتقل 
الإيراين  الثوري”  “احلر�ص  اإن  قيل  “م�ضتبه بهم” 
اإج��راء. لكن طهران  اأي  اأن يتخذوا  بهم قبل  تالعب 

نفت اأي تورط لها دون اقناع حقيقي.
وع��ل��ى اجل��ب��ه��ة ال�����ض��وري��ة، ت��ت��وا���ض��ل ال���ق���وات اجلوية 
“ال�ضتباكات  لتجنب  بانتظام  والرتكية  الإ�ضرائيلية 
ال�ضورية،  الأج����واء  يف  العمليات  خ��الل  العر�ضية” 

ح�ضبما ذكرت و�ضائل اإعالم عربية.
وتلفت ال�ضحيفة الفرن�ضية اإىل اأن ق�ضية التعاون يف 
�ضهر  قلب  يف  اأي�ضاً  هي  البلدين  بني  الطاقة  جم��ال 
الع�ضل اجلديد هذا، م�ضرية اإىل اأنه يف يناير )كانون 
م�ضتعد  اإن��ه  اأردوغ����ان  الرئي�ص  ق��ال  املا�ضي،  ال��ث��اين( 
“للتعاون” يف م�ضروع خط اأنابيب غاز يف �ضرق البحر 
اأن هذا  ي��وم. كما  ذات  املتو�ضط، وهو ما كان يعار�ضه 
من  العديد  ت�ضعى  حيث  اليوم،  اأ�ضا�ضياً  يعد  املو�ضوع 
الدول الأوروبية لتقليل اعتمادها على الغاز الرو�ضي 

على خلفية احلرب يف اأوكرانيا.

بعد 12 عاما من جتميد العالقات الدبلوما�ضية

ماذا وراء ال�ضفحة اجلديدة بني اإ�ضرائيل وتركيا؟

اجلي�س الإ�ضرائيلي يغلق 7 جمعيات فل�ضطينية يف ال�ضفة 

اجلي�س الإ�ضرائيلي يقتل
 فل�ضطينيًا يف نابل�س

•• نابل�س-�أ ف ب

اأكدت م�ضادر فل�ضطينية مقتل �ضاب فل�ضطيني بر�ضا�ص اجلي�ص ال�ضرائيلي يف 
مدينة نابل�ص �ضمال ال�ضفة الغربية املحتلة يف مواجهات ليل الربعاء اخلمي�ص 

مع اجلي�ص الإ�ضرائيلي خالل تاأمني زوار موقع يقد�ضه اليهود.
اأح��د م�ضوؤويل خميم بالطة وطواقم طبية يف  اأب��و وردة  اأم��ني  الدكتور  وق��ال 
امل�ضت�ضفى العربي التخ�ض�ضي يف نابل�ص لوكالة فران�ص بر�ص اإن “ال�ضاب و�ضيم 
ن�ضر خليفة )18 عاًما( وهو من خميم بالطة ا�ضُت�ضهد متاأثًرا بجروح حرجة 
للمنطقة  الإ�ضرائيلي  اجلي�ص  اقتحام  خ��الل  والرقبة  ال�ضدر  يف  بها  اأ�ضيب 
حيث  يو�ضف  قرب  اىل  امل�ضتوطنني  و�ضول  تاأمني  خالل  املدينة  من  ال�ضرقية 
اآخرين  فل�ضطينيا   31 اإ�ضابة  عن  الأح��م��ر  الهالل  م��واج��ه��ات«.واأع��ل��ن  ج��رت 
خ��الل امل��واج��ه��ات، ث��الث��ة منهم يف ح��ال��ة خ��ط��رة يف نابل�ص ب��ال��ق��رب م��ن قرب 
يو�ضف. وهو موقع يقد�ضه اليهود لعتقادهم اأنه يوؤوي رفات النبي يو�ضف بن 
يعقوب. ويعتقد الفل�ضطينيون اأنه مقام ل�ضيخ م�ضلم عا�ص حياته وتوفى اأثناء 
احلكم العثماين.ويقع املوقع على مقربة من خميمي بالطة وع�ضكر لالجئني 
الفل�ضطينيني �ضرقي مدينة نابل�ص يف ال�ضفة الغربية املحتلة وجتري يف اأكرث 

الأحيان مواجهات حوله بني اجلي�ص و�ضبان فل�ضطينيني.
من جهته قال اجلي�ص ال�ضرائيلي يف بيان اإن جنوده عملوا مع قوات ال�ضرطة 
نابل�ص،  مدينة  يف  يو�ضف  ق��رب  اإىل  امل�ضلني  دخ���ول  ت��اأم��ني  على  الإ�ضرائيلية 
النار  باطالق  بهم  م�ضتبه  م�ضلحني  باجتاه  النار  اجلنود  “اأطلق  ذلك  واأثناء 
اإ�ضابات  تقع  ومل  فل�ضطينيني  ا�ضابوا  اجلنود  “اأن  البيان  اجتاههم«.وا�ضاف 
اأحدهم  فل�ضطينيني،  اجل��اري قتل ثالثة  ال�ضهر  التا�ضع من  يف �ضفوفهم«.يف 
ابراهيم النابل�ضي وهو قائد يف كتائب �ضهداء الأق�ضى، وجرح نحو 69 اآخرين 
�ضمال  نابل�ص  مدينة  ال�ضرائيلي  اجلي�ص  اقتحم  بعدما  احلي”  “بالر�ضا�ص 

ال�ضفة الغربية التي حتتلها ا�ضرائيل منذ عام 1967.
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الرغم  على  ماكرون،  اإميانويل  ي�ضتطع  مل 
الرو�ضي  نظريه  مع  املتكررة  ات�ضالته  من 
ورحلته اإىل مو�ضكو يف 7 فرباير، اأن يحول 
ومن  ال�������ض���راع  ان������دلع  دون   2022 ع����ام 
�ضاركوزي  نيكول  لعب  بينما  جتميده،  ث��م 
�ضريعة  نهاية  يف  رئي�ضًيا  دوًرا   2008 ع��ام 
ِتَعاِدًيا، تبقى النظرة اىل املخرج  للحرب.   ا�ضنْ
م���ث���رية للجدل.  ال�������ض���راع اجل���ورج���ي  م���ن 
�ضاركوزي  نيكول  اأن��ق��ذ  للبع�ص،  بالن�ضبة 
املوقف لفالدميري بوتني، من خالل اإ�ضراك 
الأوروبيني يف �ضيا�ضة “النفراج” التي كان 
العدوان الرو�ضي على اأوكرانيا مبثابة اعالن 
ف�ضلها النهائي. وبالن�ضبة لآخرين، الرئي�ص 
الفرن�ضي هو من متّكن من وقف الت�ضعيد 
عندما مل يعد هناك الكثري مما يجب فعله 
اجلي�ص  وك��ان  كامل جلورجيا  غ��زو  لتفادي 
الرو�ضي على اأبواب العا�ضمة تبلي�ضي.   ما 
اأن حماولت  ه��ذا اجل��دل، كيف نف�ضر  وراء 
�ضاركوزي اأتت ثمارها، بينما بقيت حماولت 
خليفته البعيد دون جدوى؟ بناًء على عملنا 
حول ال�ضيا�ضة اخلارجية لالحتاد الأوروبي، 
اأرب��ع��ة عنا�ضر:  راأي��ن��ا يف  الإج��اب��ة يف  تكمن 
اأ�ضل ال�ضراع، وموقف الحتاد جتاه رو�ضيا، 
والدبلوما�ضية  الأوروبية  املعاهدات  وتطور 

الأمريكية.

نيكوال �ضاركوزي يجّر اأوروبا وراءه
14 عاما. يف ليلة  ال��وراء  اإىل  اأول، لنعد     
نيكول   ،2008 اأغ�����ض��ط�����ص   13 اإىل   12
رئا�ضة  ح��ي��ن��ه��ا يف  ك����ان  ال�����ذي  ����ض���ارك���وزي، 
الحت����اد الأوروب�������ي، ي��ج��د نف�ضه ع��ل��ى خط 
املواجهة، دون اأي �ضلطة اأخرى من الحتاد 
الأوروبي اإىل جانبه، لإيجاد خمرج للحرب 
اأربعة  ب��داأت قبل  التي كانت قد  يف جورجيا 
اأي����ام. ومب��وج��ب ات��ف��اق مت ال��ت��ف��او���ص عليه 
الأعمال  توقفت  تبلي�ضي،  يف  ثم  مو�ضكو  يف 
العدائية على الفور وتعهدت رو�ضيا ب�ضحب 
ق���وات���ه���ا. ال��ت��ق��ى ب����رن����ارد ك��و���ض��ن��ري، وزي���ر 
الأوروب����ي  الحت���اد  بنظرائه يف  اخل��ارج��ي��ة، 
يف ب��روك�����ض��ل يف ال��ي��وم ال��ت��ايل وح�����ض��ل على 

دعمهم على الفور.
   ب��ع��د اأي����ام ق��ل��ي��ل��ة، ق����ررت م��و���ض��ك��و تعزيز 
با�ضتقالل  الع�����رتاف  م��ن خ���الل  ت��ق��دم��ه��ا 
فوري:  فعل  رد  النف�ضاليتني.  املنطقتني 
الذي  ال�ضتثنائي  الأوروب���ي  املجل�ص  اأ�ضدر 
�ضبتمرب،   1 يف  الفرن�ضية  الرئا�ضة  عقدته 
ال���ب���اردة،  ن��ه��اي��ة احل����رب  ولأول م����رة م��ن��ذ 
حتذيًرا ملو�ضكو وقرر تعليق املفاو�ضات ب�ضاأن 
ات��ف��اق��ي��ة ال�����ض��راك��ة اجل���دي���دة ب���ني الحت���اد 
الكامل  الن�ضحاب  حتى  ورو�ضيا  الأوروب����ي 

للقوات الرو�ضية.
وتبلي�ضي،  مو�ضكو  اإىل  ثانية  رحلة  بعد      
امل��رة برفقة  ه��ذه  ���ض��ارك��وزي،  نيكول  ح�ضل 
مانويل  خ��وان  الأوروب��ي��ة،  املفو�ضية  رئي�ص 
الأوروبي،  لالحتاد  الأعلى  واملمثل  بارو�ضو، 
خافيري �ضولنا، على اتفاق تنفيذ الن�ضحاب 
خالل  م��ن  مراقبته  تتم  اأن  على  ال��رو���ض��ي، 
لالحتاد  ت��اب��ع��ة  م��دن��ي��ة  م��راق��ب��ة  بعثة  ن�ضر 
الأوروب��������ي، وال���ت���ي ل ت����زال م���وج���ودة على 
الأر����ص حتى يومنا ه���ذا.    �ضحبت رو�ضيا 
هو  كما  البداية  خطوط  اإىل  لي�ص  قواتها، 
من�ضو�ص عليه يف التفاقية الأولية، ولكن 
اجلنوبية  واأو���ض��ي��ت��ي��ا  اأب���خ���ازي���ا  ح����دود  اإىل 
م��ع ج��ورج��ي��ا. اأ���ض��ب��ح��ت ه���ذه امل��ن��اط��ق الآن 
بحكم الأمر الواقع بعيدة متاًما عن �ضيادة 
“م�ضتقلة”.  مو�ضكو  واع��ت��ربت��ه��ا  ج��ورج��ي��ا 
لي�ص مهّما، على اجلانب الأوروبي، يبدو اأن 

الحتاد  بني  والعالقات  وّل��ت،  قد  العا�ضفة 
الأوروبي ورو�ضيا ت�ضتاأنف م�ضارها.

املعتدي دائما على خطاأ
   نيكول �ضاركوزي، الذي ا�ضتقبله اإميانويل 
اأوكرانيا،  احل���رب يف  ان����دلع  ب��ع��د  م��اك��رون 
ه��و بني  “اخليار  اأن  واأك���د  خ��ط��ه.  مل يغري 
ملاذا  لكن  ال�ضاملة”.  الدبلوما�ضية واحلرب 

ال�ضيناريو خمتلف جدا عام 2022؟
ل  احل���رب.  باأ�ضول  الأول  ال�ضبب  يتعّلق     
وّظفت  رو���ض��ي��ا  اأن  حقيقة  يف  ي��ن��خ��دع  اأح���د 
واأو�ضيتية  الأب��خ��ازي��ة  النف�ضالية  النزعة 
اجلنوبية للتاأثري على جارتها واإن�ضاء نقاط 
دعم ا�ضرتاتيجية على البحر الأ�ضود وعلى 
جانبي القوقاز. وتبقى احلقيقة اأن الرئي�ص 
�ضاكا�ضفيلي هو الذي بداأ العمليات العدائية 
اأو�ضيتيا  ل���ض��ت��ع��ادة  ب��ع��م��ل��ي��ة  ج���ورج���ي���ا  يف 
اجلنوبية. ويف الوقت الذي ا�ضتخدمت فيه 
رو�ضيا ما بعد الحتاد ال�ضوفياتي لأول مرة 
قوتها الع�ضكرية يف مواجهة دولة جماورة، 
ك����ان م���ن امل��م��ك��ن ت��زي��ني ع��م��ل��ي��ت��ه��ا بذرائع 

اأخالقية ودفاعية.
   يف اأوكرانيا، اتخذت رو�ضيا زمام املبادرة يف 
ذرائع  اىل  عدوان مفتوح ومتعمد، م�ضتندة 
و  اأوكرانيا”  ع��ن  النازية  “نزع  ت�ضمد:  ل 
اأي اإخ�ضاعها اإىل اإرادتها.  “نزع �ضالحها” ، 
امل��ع��ت��دي خم��ط��ئ دائ���ًم���ا، ع��ل��ى الأق�����ل على 
الأزمة  م��ن  در����ص  اإن���ه  الأخ��الق��ي،  امل�ضتوى 

اجلورجية والأزمة الأوكرانية.

من و�ضيط اإىل جندي
   الختالف الثاين، هو اأن الحتاد الأوروبي 
2008، يف موقف  مل يعد، على عك�ص عام 
ال��و���ض��ي��ط جت���اه رو���ض��ي��ا. يف ال�����ض��ن��وات التي 

ال�����ض��راع اجل��ورج��ي، حت��ول الحتاد  اأعقبت 
الأوروبي ب�ضكل متزايد، من خالل “ال�ضراكة 
اإىل   ،2009 ع��ام  اأطلقها  التي  ال�ضرقية” 
دعم  اإىل  يهدف  ال��ذي  اجليو�ضيا�ضي  العمل 

جريانه ال�ضرقيني �ضد رو�ضيا.
اأوكرانيا  الأوىل يف  الأزم���ة  ن�ضاأت  وه��ك��ذا     
الذي  يانوكوفيت�ص،  الرئي�ص   .2014 عام 
التي  ال�ضراكة  اتفاقية  على  التوقيع  رف�ص 
الأوروب���ي،  الحت��اد  مع  عليها  التفاو�ص  مت 
بالتحري�ص  رو�ضيا  وردت  ال�ضارع.  به  اأط��اح 
التي  القرم،  جزيرة  �ضبه  يف  النقالب  على 
مت �ضمها بعد ا�ضتفتاء مت�ضرع، ثم مترد يف 

دونبا�ص.
   قطع الحتاد الأوروبي مرة اأخرى عالقاته 
م��ع رو���ض��ي��ا، ح��ت��ى اأن���ه ق���رر ف��ر���ص عقوبات 

والبنوك  الأ����ض���ل���ح���ة  �����ض����ادرات  ت�����ض��ت��ه��دف 
ال���ت���ق���ن���ي���ات يف جمال  وت����وري����د  ال���رو����ض���ي���ة 
الطاقة. ثم قررت فرن�ضا واأملانيا، خارج اإطار 
الحتاد الأوروبي، اإطالق و�ضاطة بني رو�ضيا 
والتي  “نورماندي”  ���ض��ك��ل  يف  واأوك���ران���ي���ا 
“مين�ضك  باتفاقيات  ي�ضمى  م��ا  ع��ن  نتجت 

2” يف فرباير 2015.
  ك���ان���ت ل���ه���ذه الت���ف���اق���ي���ات م���ي���زة واح�����دة: 
املرة مل  لكن هذه  الع�ضكري.  ال�ضراع  وقف 
يكن الحت��اد الأوروب���ي هو ال��ذي ن�ضر بعثة 
الأم��ن والتعاون يف  ميدانية، وامن��ا منظمة 

اأوروبا، التي رو�ضيا ع�ضو فيها.
التي  الفرتة  الو�ضع م�ضدودا خ��الل     ظل 
تخ�ضع  التي  رو�ضيا،  واأ�ضبحت  ذل��ك.  تلت 
الأوروب���ي.  لالحتاد  خ�ضًما  لعقوبات،  الآن 

وحم��اولت جتديد العالقة، �ضواء من قبل 
بوتني  فالدميري  بدعوة  ماكرون  اإميانويل 
اإىل بريجان�ضون  اإىل فر�ضاي )2017( ثم 
اجلديد  ال�����ض��ام��ي  امل��م��ث��ل  اأو   ،)2019(
جوزيب بوريل، الذي تعر�ص لالإهانة خالل 
زيارة اإىل مو�ضكو )2021(، تال�ضت ب�ضبب 

نق�ص اللتزام من كال اجلانبني.
دور  الأوروب����ي����ون  يلعب  مل   ،2022 ع���ام    
ال��و���ض��ي��ط ب���ني ال���رو����ص والأوك����ران����ي����ني بل 
الأت���������راك. ف��ت��ح��ت رع���اي���ة ه����ذه الأخ������رية، 
وبيالرو�ضيا والأمم املتحدة، بداأت املحادثات 
لإنهاء ال�ضراع يف بداية احلرب ثم التفاو�ص 
على طرق ت�ضدير احلبوب الأوكرانية. لقد 
حت���ول الحت�����اد الأوروب�������ي م���ن ج��ان��ب��ه اإىل 

جندي جيد للغرب.

فرملته حملة اإعادة انتخابه
  هل كانت فرن�ضا، رئي�ضة الحتاد الأوروبي، 
ولي�ص  كو�ضيط  متو�ضعه  اإع����ادة  ت�ضتطيع 
خ�ضًما؟ جتدر الإ�ضارة اإىل اأن باري�ص مل تكن 
متلك تفوي�ضا للقيام بذلك. لأنه، وهذا هو 
قدمناها،  ال��ت��ي  ل��الإج��اب��ة  ال��ث��ال��ث  العن�ضر 
اأي  الدورية  للرئا�ضة  يعد  مل   ،2022 عام 
لقد   ...2008 عام  عليه  كانت  مبا  عالقة 

مرت معاهدة ل�ضبونة من هنا.
�ضاركوزي  ن��ي��ك��ول  ك����ان   ،2008 ع����ام     
واجلهاز الإداري الفرن�ضي الذي كان يراأ�ضه، 
اتخذ  امل���ب���ادرة.  يف  ك��ب��رية  ب�ضلطة  يتمتعان 
الرئي�ص الفرن�ضي مبادرة جريئة غري عادية 
للو�ضاطة نيابة عن الحتاد الأوروبي، مربرا 

ذلك باحلاجة، ملجرد اأنه ميلك ال�ضلطة.
اأي  اأن فرن�ضا مل ت�ضتطع فر�ص     بالتاأكيد 
�ضيء على �ضركائها، لكن ال�ضيا�ضة اخلارجية 
يف  الوقت  ذلك  يف  كانت  امل�ضرتكة  والأمنية 
اأيدي الرئا�ضة الدورية، والتي ت�ضمل املجل�ص 
الأوروب��ي وجمل�ص ال�ضوؤون اخلارجية، على 

الرغم من وجود “املمثل ال�ضامي«. 
   منذ معاهدة ل�ضبونة، ل يزال البلد الذي 
ت�ضكيالت  م��ع��ظ��م  ي���ق���ود  ال��رئ��ا���ض��ة  ي���ت���وىل 
والهيئات  الأوروب���ي،  الحت��اد  وزراء  جمل�ص 
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��اإع��داده��ا. وم���ع ذل���ك، مل يعد 
روؤ�ضاء  اج��ت��م��اع  الأوروب������ي،  املجل�ص  ي��راأ���ص 
“رئي�ص  ي��راأ���ض��ه  ال���دول واحل��ك��وم��ات، حيث 
البلجيكي(،  مي�ضيل  ت�ضارلز  )اليوم  دائم” 
ول جمل�ص ال�ضوؤون اخلارجية، الذي يراأ�ضه 
جوزيب  الإ���ض��ب��اين  )ال��ي��وم  ال�ضامي  املمثل 
هو  الأوروب�����ي  املجل�ص  رئ��ي�����ص  اإن  ب���وري���ل(. 
املحاور مع روؤ�ضاء الدول الأجنبية لربنامج 
امل�ضرتكة  والأم��ن��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ة 

واملمثل ال�ضامي هو امل�ضوؤول عن قيادته.

   ل ي��ع��ن��ي ذل���ك اأن ال��رئ��ا���ض��ة ال���دوري���ة ل 
مي��ك��ن اأن ت��وؤث��ر ع��ل��ى ال��ع��م��ل الأوروب������ي يف 
ال�ضراع الأوكراين، والتدخل. لقد مت تبني 
“البو�ضلة ال�ضرتاتيجية” يف ظل الرئا�ضة 
الأوروب�������ي يف مار�ص  ل���الحت���اد  ال��ف��رن�����ض��ي��ة 
الوثيقة،  هذه  مدى  اأي  اإىل  ونعلم  املا�ضي، 
فيما  الأوروب���ي  الطموح  زي��ادة  اإىل  الهادفة 
لفرن�ضا.  مدينة  ال��دف��اع،  مب��ج��الت  يتعلق 
الفرن�ضي  الرئي�ص  با�ضتطاعة  ك��ان  اإذا  لكن 
فانه  الرو�ضي،  نظريه  مع  احل��وار  موا�ضلة 
ل ي�ضتطيع القيام باأي مبادرة و�ضاطة نيابة 
عن الحتاد الأوروب��ي. حتى اأنه وجد نف�ضه 
التي  الرئا�ضية،  م�ضوؤوليته  ب�ضبب  ُم��ع��اًق��ا 
على  ح���ازم  اأوروب����ي  رد  تف�ضيل  اإىل  دفعته 
العدوان الرو�ضي )يف �ضكل عقوبات جديدة 

�ضارمة وت�ضليم اأ�ضلحة اإىل اأوكرانيا(.

ال جمال لالختالل
   يبقى هناك عن�ضر اأخري مهم للتف�ضري: دور 
الوليات املتحدة. عام 2008، ُهزمت اإدارة 
اجلورجية،  الق�ضية  ب�ضبب  املنتهية  بو�ص 
لأنها �ضجعت �ضاكا�ضفيلي يف نزوعه احلربي 
لدعمه.  ال��و���ض��ائ��ل  لنف�ضها  تعطي  اأن  دون 
���ض��ارك��وزي يف ه���ذا الفراغ  ن��ي��ك��ول  وت�����ض��ّل��ل 
النهائي  الف�ضل  ك�ضف  ال��ذي  ال�ضرتاتيجي 
ل�ضيا�ضة املحافظني اجلدد يف �ضنوات بو�ص، 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة من  اإىل  ال��ت��ح��ول  ���ض��ي��ا���ض��ة 

خالل ا�ضتخدام القوة.
2014، ق���ررت وا���ض��ن��ط��ن، مع     منذ ع��ام 
�ضد  العقوبات  �ضيا�ضة  الأوروب�����ي،  الحت���اد 
رو�ضيا، لكنها تركت لفرن�ضا واأملانيا ممار�ضة 
خف�ص الت�ضعيد بني مو�ضكو وكييف يف اإطار 

“�ضيغة نورماندي«.
املتحدة يف طليعة  الوليات   ،2022    عام 
لأوكرانيا  والق��ت�����ض��ادي  الع�ضكري  ال��دع��م 
والعقوبات املفرو�ضة على رو�ضيا. ويف �ضياق 
التحالفات  رب���ط  اإىل  ت�ضعى  لأم��ري��ك��ا  ع���ام 
التي  النظامية”  “التحديات  �ضد  الغربية 
على  ال�ضعب  م��ن  ورو���ض��ي��ا،  ال�ضني  متثلها 
بالتن�ضيق  ت�ضرفتا  “اللتني  وبرلني  باري�ص 
عك�ص  ت�ضريا  اأن  نورماندي”  �ضيغة  �ضمن 
)اأي  ال�ضالم  نحو  اأوكرانيا  وتدفعان  التيار 
اأجل  م��ن  ت�ضليحها  م��ن  ب����دًل  ال���ت���ن���ازلت( 
بعد  م��اك��رون،  اإميانويل  �ضّرح  النت�ضار.   
اأن رو�ضيا  اإذلل رو�ضيا”،  “عدم  اإىل  اأن دعا 
يجب األ تنت�ضر... كان يهدئ متهيدا لزيارة 
كييف؛ التي حتققت يف الأخري �ضحبة اأولف 
�ضولتز وماريو دراجي يف نهاية يونيو. ومن 
الرئي�ص  اأ����ض���ار  امل��ن��ع��ط��ف��ني،  ه��ذي��ن  خ���الل 
الفرن�ضي اإىل اأنه ل يوجد جمال، يف الوقت 
ب�ضاأن  الغربي  ال�ضف  عن  للخروج  احل��ايل، 

امل�ضاألة الرو�ضية.
   هذه هي الأ�ضباب التي تف�ضر عدم متّكن 
رئا�ضة  من  الرغم  على  الفرن�ضي،  الرئي�ص 
الحتاد الأوروب��ي، وعلى الرغم من جهوده 
وقف  م��ن  احل���رب،  واأث��ن��اء  قبل  ال�ضخ�ضية 
اأوق������ف نيكول  ك��م��ا  الأوك���������راين  ال�������ض���راع 
�ضاركوزي ال�ضراع اجلورجي. ومع ذلك، كان 
عن  الدفاع  ل�ضان  م��راًرا  ماكرون  اإميانويل 
باجلرنال  م�ضتنجدا  الأوروبية”،  “ال�ضيادة 
رمبا  ديغول ودور فرن�ضا ك� “قوة توازن”... 

مل يقل كلمته الأخرية.
-------------------------------

يف  للتجارة  ال��ع��ايل  باملعهد  *اأ���ض��ت��اذ 
ومتخ�ض�ش  �ضكول،  بزن�ش  ب��اري�����ش، 
واجلغرافيا  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  يف 

ال�ضيا�ضية االأوروبية.

جورجيا 2008 واأوكرانيا 2022:

لهذا ف�ضلت فرن�ضا يف اإحالل ال�ضالم مرة اأخرى
•• �لفجر -ماك�سيم ليفبفر

 -ترجمة خرية �ل�سيباين
    قبل 14 عاًما، بينما كانت كل االأنظار متجهة 
االأوملبية  االألعاب  دورة  تفتتح  حيث  بكني  اإىل 

ال�ضيفية التا�ضعة والع�ضرون يف الع�ضر احلديث، 
وعلى  ورو�ضيا.  جورجيا  بني  احل��رب  اندلعت 
يف  لرو�ضيا  املوالية  االنف�ضالية  املناطق  املحك 
ر�ضمًيا  امللحقة  اجلنوبية،  واأو�ضيتيا  اأبخازيا 

بجورجيا.

هذا  بني  الت�ضابه  اأوج��ه  من  العديد  هناك     
منذ  اأوكرانيا  يف  اندلع  الذي  وال�ضراع  ال�ضراع 
 ،2008 “الذي كان، عام  فرباير: رو�ضيا بوتني 
لكنه ظل  رئا�ضتني،  للوزراء بني  رئي�ًضا  بالتاأكيد 
املناطق  يف  تتدخل  للبالد”  احلقيقي  الرئي�ش 

فرن�ضي  ورئي�ش  للرو�ش،  املوالية  االنف�ضالية 
من  �ضلمي  خم��رج  حتقيق  اىل  ي�ضعى  ح��رك��ي 
الدورية  الرئا�ضة  فرن�ضا  وتتوىل  اال�ضتباكات، 
“الثالثي  االأوروب����ي  ل��الحت��اد  اأ�ضهر  �ضتة  ك��ل 

الثاين 2008، الثالثي االأول 2022«.

- مل ي�ضتطع ماكرون عام 2022 تفادي اندالع ال�ضراع، بينما 
لعب �ضاركوزي عام 2008 دوًرا رئي�ضًيا يف نهاية �ضريعة للحرب

- ي�ضتطيع الرئي�ش الفرن�ضي موا�ضلة احلوار مع نظريه الرو�ضي، 
وال ميكنه القيام باأي مبادرة و�ضاطة نيابة عن االحتاد االأوروبي

اليوم جوزيب بوريل، هو امل�ضوؤول عن ال�ضيا�ضة اخلارجية والأمنية امل�ضرتكة لالحتادهل خ�ضر ماكرون الرهان؟

األك�ضندر لوكا�ضينكو وفالدميري بوتني واأجنيال مريكل وفران�ضوا هولند وبيرتو بورو�ضينكو، جمتمعني يف مين�ضك فرباير 2015نيكول �ضاركوزي ي�ضتقبل الرئي�ص اجلورجي ميخائيل �ضاكا�ضفيلي يف ق�ضر الإليزيه

- عنا�ضر االختالف بني احلدثني: اأ�ضل ال�ضراع، وموقف االحتاد جتاه رو�ضيا، وتطور املعاهدات االأوروبية والدبلوما�ضية االأمريكية
- على عك�ش عام 2008، مل يعد االحتاد االأوروبي يف موقف الو�ضيط جتاه رو�ضيا

فالدميري بوتني ونف�ص الدور
 يف احلربني
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عربي ودويل

•• لفيف-رويرتز

اأنطونيو  امل���ت���ح���دة  ل�����الأمم  ال���ع���ام  الأم������ني  ي��ل��ت��ق��ي 
فولودميري  الأوك����������راين  ب��ال��رئ��ي�����ص  ج���وت���ريي�������ص 
زيلين�ضكي والرئي�ص الرتكي رجب طيب اأردوغان يف 
اأوكرانيا لإجراء مباحثات تركز على �ضادرات احلبوب 
زاب��وري��ج��ي��ا للطاقة  امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ح��ط��ة  وامل����خ����اوف 
مباحثات  اأول  ال��ث��الث��ي  الج��ت��م��اع  ال��ن��ووي��ة.ومي��ث��ل 
مبا�ضرة بني اأردوغان وزيلين�ضكي منذ الغزو الرو�ضي 
الرئي�ص  اأن  رغ��م  �ضباط،  فرباير   24 يف  لأوك��ران��ي��ا 
بوتني  ف��الدمي��ري  ال��رو���ض��ي  بنظريه  التقى  ال��رتك��ي 

مرتني خالل ال�ضهور القليلة املا�ضية.
م�ضرتكا  �ضحفيا  م��وؤمت��را  الثالثة  الزعماء  ويعقد 
نقطة عبور مهمة  لفيف، وهي  اجتماعاتهم يف  بعد 
لالجئني الأوكرانيني املتجهني غربا اإىل اأوروبا منذ 
بدء الغزو. ويعتزم جوتريي�ص، الذي و�ضل اإىل لفيف 
البحر  اأودي�ضا على  زي��ارة ميناء  الأرب��ع��اء،  بعد ظهر 
الأ����ض���ود ال��ي��وم اجل��م��ع��ة، ح��ي��ث ا���ض��ت��وؤن��ف��ت �ضادرات 
املتحدة  الأمم  فيه  تو�ضطت  اتفاق  احلبوب مبوجب 

بهدف تخفيف اأزمة غذاء عاملية متفاقمة.
و�ضيتوجه يوم ال�ضبت اإىل مركز التن�ضيق امل�ضرتك يف 
اإ�ضطنبول الذي ي�ضم م�ضوؤولني من رو�ضيا واأوكرانيا 

وتركيا والأمم املتحدة ي�ضرفون على �ضادرات البحر 
الأ�ضود من احلبوب والأ�ضمدة الأوكرانية.

ال�ضهر  الأ���ض��ود  البحر  م��وان��ئ على  ث��الث��ة  وُف��ت��ح��ت 
بو�ضاطة  وكييف  اتفاق بني مو�ضكو  املا�ضي مبوجب 
اإر�ضال مئات الآلف  اأتاح  الأمم املتحدة وتركيا، مما 

من اأطنان احلبوب الأوكرانية اإىل امل�ضرتين.
وق����ال م��ك��ت��ب اأردوغ�������ان اإن����ه ���ض��ي��ن��اق�����ص ���ض��ب��ل زي���ادة 
ال��ت��ي ميكن اتخاذها  ���ض��ادرات احل��ب��وب واخل��ط��وات 
الو�ضائل  ورو�ضيا عرب  اأوك��ران��ي��ا  لإن��ه��اء احل��رب بني 
�ضيناق�ص  اأردوغ��ان  اأن  املكتب  الدبلوما�ضية.واأ�ضاف 
اأي�ضا “جميع جوانب” العالقات الثنائية بني اأنقرة 

تركيا  زيلين�ضكي.وتنتقد  م��ع  لقائه  خ��الل  وكييف 
وطائرات  باأ�ضلحة  اأوك��ران��ي��ا  وزودت  الرو�ضي  الغزو 
م�����ض��رية، ب��ي��ن��م��ا رف�����ض��ت الن�����ض��م��ام اإىل ال���غ���رب يف 
فر�ص عقوبات على رو�ضيا يف موقف تقول اإنه �ضاعد 
التي  الو�ضاطة  جهود  خالل  من  نتائج  حتقيق  على 

تبذلها.
و�ضيكون الو�ضع املقلق يف حمطة زابوريجيا للطاقة 
رئي�ضيا  مو�ضوعا  اأوكرانيا  ب�ضرق  الواقعة  النووية 

اآخر خالل املباحثات.
اأوكرانيا ورو�ضيا اللوم يف ق�ضف قريب من  وتتبادل 
املحطة النووية التي �ضيطرت عليها القوات الرو�ضية 

يف املراحل الأوىل مما ت�ضفها مو�ضكو باأنها “عملية 
اأوكرانيون  ف��ن��ي��ون  ي����زال  ول  خا�ضة”.  ع�����ض��ك��ري��ة 
ي�ضغلون املحطة.وقالت وزارة الدفاع الرو�ضية يف بيان 
اإن جوتريي�ص، الذي زار اأوكرانيا اآخر مرة يف اأبريل 
ني�ضان، ناق�ص مع وزير الدفاع �ضريجي �ضويجو هذا 

الأ�ضبوع �ضروط الت�ضغيل الآمن للمحطة النووية.
وقالت الأمم املتحدة اإن بو�ضعها اأن ت�ضاعد يف ت�ضهيل 
الذرية  ل��ل��ط��اق��ة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  مفت�ضي  زي����ارة 
اإن  زابوريجيا انطالقا من كييف، لكن رو�ضيا قالت 
العا�ضمة  اأن تتم عرب  زي��ارة للمفت�ضني ل ميكن  اأي 

الأوكرانية لأن ذلك ينطوي على خطورة بالغة.

جوتريي�س يلتقي بزيلين�ضكي واأردوغان لإجراء مباحثات

••و��سنطن-وكاالت

تفر�ص  اأفغان�ضتان،  من  الأمريكي  الن�ضحاب  على  ع��ام  بعد 
جيوب  رغ��م  على  ال��ب��الد،  على  تامة  �ضيطرة  طالبان  حركة 
ال���ولي���ات ال�ضمالية. ول  امل��ق��اوم��ة يف ع���دد م��ن  ث��ان��وي��ة م��ن 
ت�ضعينات  يف  �ضائداً  ك��ان  ال��ذي  بالو�ضع  ذل��ك،  مقارنة  ميكن 
القرن املا�ضي، عندما كان حتالف ال�ضمال املناه�ص لطالبان 

موجوداً.
اأخرى  ومناطق  افغان�ضتان  يف  ال�ضابق  الإغاثة  عامل  وي�ضف 
البالد مبجلة  الراهن يف  الو�ضع  اأوغبهان  كاتال  العامل  من 
“نا�ضيونال اإنرت�ضت” الأمريكية، قائاًل اإن الإقت�ضاد يرتنح، 
والو�ضع الإن�ضاين كارثي، ول حكومة �ضاملة اأو اأي �ضيء ي�ضبه 

الدميوقراطية.
الأمريكي جو  الرئي�ص  اإدارة  كانت  اإذا  ما  الوا�ضح  ومن غري 
بايدن قد �ضاغت �ضيا�ضة متما�ضكة حيال اأفغان�ضتان. قرارها 
الوحيد امللمو�ص هو عدم العرتاف بحكومة طالبان، وجتميد 

الأ�ضول الأفغانية يف الوليات املتحدة.
ومت�ضي وا�ضنطن يف �ضيا�ضتها هذه من دون معرفة ما اإذا كان 
من م�ضلحة الوليات املتحدة عدم التاأكد من اأن اأفغان�ضتان 
الت�ضعينات،  يف  ع��ل��ي��ه  ك��ان��ت  ال����ذي  احل����ال  اإىل  ت��رتاج��ع  ل��ن 
للجماعات  اإىل مالذ  معها جم��دداً  تتحول  بيئة  اإىل  فتنزلق 

الإرهابية.
وقد يعترب ذلك مبثابة القاعدة الأ�ضا�ضية التي حتدد ال�ضيا�ضة 

الأمريكية حيال هذا البلد، والتي من دونها تذهب �ضدى 20 
11 �ضبتمرب)اأيلول(  اأح��د يريد روؤي��ة  عاماً من احل��رب. ول 
الأمريكية يف  امل�ضالح  جديدة.وباإ�ضتثناء ذلك، ميكن تق�ضيم 
�ضاأن  ومن  “ثانوية”.  و  “رئي�ضية”  اأه��داف  اإىل  اأفغان�ضتان 
اأفغان�ضتان اآمنة وم�ضاملة، ومزدهرة وع�ضو م�ضوؤول يف الأ�ضرة 
الدولية، اأن ي�ضب يف امل�ضلحة الفورية للوليات املتحدة. ذلك 
�ضت�ضكل  املتحدة،  الوليات  بالتعاون مع  دولة كهذه تعمل  اأن 
بيئة طاردة للجماعات الإرهابية. وعلى قدم امل�ضاواة، اإن اإبقاء 
اأفغان�ضتان �ضمن دائرة النفوذ الأمريكي-ل �ضيما يف مواجهة 
ال�ضني- وحت��دي��داً  املتحدة-  للوليات  الإقليميني  اخل�ضوم 

يعترب اأولوية ق�ضوى. ومتثل ال�ضيطرة الكاملة ل�”طالبان” 
اأنها تريد عالقات جيدة مع  اأفغان�ضتان، وتاأكيدها على  على 
وتكمن  املتحدة.  للوليات  جديدة  فر�ضة  الدولية،  الأ���ض��رة 
تطور  يف  املتحدة  للوليات  ثانوية  اأو  امل��دى  بعيدة  م�ضلحة 
كامل  اح��رتام  مع  للحياة  قابلة  دميقراطية  اإىل  اأفغان�ضتان 

حلقوق الإن�ضان.
تبدو  بايدن  لإدارة  احلالية  ال�ضيا�ضة  اأن  ي��رى  الكاتب  ولكن 

كاأنها ت�ضعى اإىل عك�ص هذه الأولويات.
الدرو�ص  املا�ضية قدمت عدداً من  الع�ضرين  ال�ضنوات  وكانت 
اأهمية،  واأك��رثه��ا  اأولها  الدولية،  والأ���ض��رة  املتحدة  للوليات 
ه��و اأن ط��ال��ب��ان ه��ي احل���زب الأق����وى يف اأف��غ��ان�����ض��ت��ان. وحتى 
احلكومة املدعومة من الأ�ضرة الدولية، قد اأخفقت يف توفري 
الدويل  الع�ضكري  ال��ت��دخ��ل  اأن  كما  للحركة.  واق��ع��ي  ب��دي��ل 

يف  كبري  بثمن  ذلك  الربيطانيون  واكت�ضف  اأي�ضاً.  اأخفق  قد 
الع�ضرين،  ال��ق��رن  يف  ال��رو���ص  وك��ذل��ك  ع�ضر،  التا�ضع  ال��ق��رن 

والأمريكيون يف القرن احلادي والع�ضرين.
اأفغان�ضتان،  يف  امل��دى  الق�ضرية  ال�ضرتاتيجيات  اأن  الوا�ضح 
اتخذت  امل��ا���ض��ي��ة  الع�ضرين  الأع�����وام  ويف  ال��ف�����ض��ل.  م�ضريها 
ال�ضرتاتيجية الأمريكية يف اأفغان�ضتان اأ�ضكاًل كثرية، لتتطور 
من تدخل �ضيق لتدمري تنظيم “القاعدة”، اإىل ا�ضرتاتيجية 
ومنذ  دول��ة.  لبناء  كامل  م�ضروع  اإىل  طالبان،  ملحاربة  اأو�ضع 
2012 ف�ضاعداً، حتولت هذه ال�ضرتاتيجية اإىل التخطيط 
ب�ضببها،  اأو  املختلفة،  الأه��داف  هذه  رغم  وعلى  لالن�ضحاب. 

عادت طالبان اإىل احلكم اأقوى مما كانت.
واإذا  اأفغان�ضتان.  يف  طالبان  حلكومة  واقعياً  بديل  ل  اليوم، 
فاإنه  باأفغان�ضتان،  ملتزمة  البقاء  املتحدة  الوليات  اأرادت  ما 
يتعني عليها، جتنب تكرار الأخطاء التي جنمت عن البتعاد 
اإدارة بايدن التعامل مع  عن هذا البلد، ومن ثم يتعني على 
نظام طالبان. اإن روؤية بعيدة املدى هي �ضرورية ل�ضمان اأن 
يقو�ص جمدداً  لن  امل��دى،  الق�ضرية  الأه���داف  على  الرتكيز 

اجلهود من اأجل الو�ضول اإىل نتائج عك�ص تلك املرغوبة.
ويف نهاية املطاف، حتتاج اإدارة بايدن اإىل تطوير اإ�ضرتاتيجية 
حيال  وال��ت��زام��ه��ا  الرئي�ضية  م�ضاحلها  ت��ع��زز  امل���دى،  بعيدة 
نتائج  وذات  املدى  ق�ضرية  �ضيا�ضات  عو�ص  الأفغاين،  ال�ضعب 
اإىل  ما�ضة  احل��اج��ة  اإن  ط��ال��ب��ان.  اإ���ض��ع��اف  كمحاولة  عك�ضية، 

تغيري يف الرتكيز.

•• ويلينغتون-�أ ف ب

بعد  اأم�ص اخلمي�ص  نيوزيلندا   املنازل يف  اإخ��الء مئات  مت 
في�ضانات جنمت عن اأمطار غزيرة خالل عا�ضفة �ضربت 
اآي��الن��د يف ج��ن��وب اجل���زي���رة. واأدت  ���ض��اوث  بع�ص م��ن��اط��ق 
اأمطار  هطول  رافقها  التي  املن�ضاأ  ال�ضتوائية  العا�ضفة 
قد ت�ضل اإىل 30 �ضنتم اإىل في�ضان مياه الأنهار و�ضقوط 

اأ�ضجار ت�ضببت يف اإغالق حماور طرق مهمة.
وكانت ال�ضلطات اأعلنت الأربعاء حالة الطوارئ يف بولر يف 
منطقة ال�ضاحل الغربي ويف مدينة نيل�ضون حيث مت اإخالء 
233 منزًل بعد هطول كميات تعادل �ضهرا من الأمطار 
خ��الل اأق���ل م��ن 15 ���ض��اع��ة.وحت��ت ت��اأث��ري ه��ذه الأمطار، 
ف��ا���ض��ت م��ي��اه ن��ه��ر م��ات��اي ال��رئ��ي�����ض��ي يف م��دي��ن��ة نيل�ضون 
الركبة.وو�ضفت  ارت��ف��اع  حتى  وال�����ض��وارع  امل��ن��ازل  وغ��م��رت 
باأنها  الفي�ضانات  هذه  ري�ص  را�ضيل  املدينة  بلدية  رئي�ضة 
فيما كانت فرق البحث  “حدث ي�ضجل مرة كل مئة عام”، 
والإنقاذ اإ�ضافة اإىل عنا�ضر من اجلي�ص، ت�ضاعد الأهايل يف 
ال�ضوارع الغارقة.ونبهت ري�ص الأهايل اإىل وجوب التعاطي 

مع املياه على اأنها ملوثة لأن بع�ص املجاري ت�ضدعت.
من جهته، قال �ضام لغروتا وهو من �ضكان نيل�ضون ا�ضطر 

“خميف”.  الو�ضع  اإن  دقائق،  ملغادرة منزله خالل خم�ص 
و�ضرح ل�ضحيفة “نيوزيالند هريالد” اخلمي�ص “حملت 
واأي  وحمفظتي  ���ض��ف��ري  ج���واز  فيها  واأل��ق��ي��ت  ي��د  حقيبة 
160 عائلة اإخالء  اأمامي«.وُطلب من  �ضيء مهم وجدته 

منازلها على ال�ضاحل الغربي ل�ضاوث اآيالند.
ال�ضنوات  يف  ع��دة  م���رات  في�ضانات  ب��ول��ر  مدينة  و�ضهدت 
اآيالند  ن��ورث  اأو  ال�ضمالية  املنطقة  ت�ضررت  الأخرية.كما 
اأ���ض��خ��ا���ص يف ح���ادث �ضري عند �ضقوط  ث��الث��ة  حيث ج��رح 
اإن عمليات  بولر جيمي كالين  بلدية  رئي�ص  �ضجرة.وقال 
ت�ضتعد حاليا  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دة  ع��ل��ى  اأث����رت  م��ت��ك��ررة  اإج����الء 
لفي�ضانات اأخرى. و�ضرح ملوقع �ضتاف الإخباري اإن الو�ضع 
“يت�ضبب مبتاعب كبرية للنا�ص، ماديا ومعنويا. هذا واقعنا 

اإىل حني التو�ضل حلل طويل الأمد«.
نيل�ضون  ماكانالتي  ك���ريان  ال��ط��وارئ  اإدارة  وزي���ر  وتفقد 

اخلمي�ص ووعد مب�ضاعدة مالية للبلدة املنكوبة.
كبرية”  ب��اأ���ض��رار  ت�ضبب  “الطق�ص  اإن  لل�ضحفيني  وق��ال 
م�ضيفا “بينما من ال�ضابق لأوانه معرفة التكلفة الكاملة 
األف   200 البالغة  الأولية  امل�ضاهمة  هذه  فاإن  لالأ�ضرار، 
الدعم  ... يف توفري  �ضت�ضاعد  دولر )125،460 دولر( 

الفوري ملن هم بحاجة له«.

نا�ضونال اإنرت�ضت: ل بديل عن طالبان يف اأفغان�ضتان

اإخالء مئات املنازل ب�ضبب في�ضانات يف نيوزيلندا 

•• عو��سم-وكاالت

150 يوماً منذ بداية  اأك��رث من  م��رَّ 
وامل�ضهد  ال��رو���ض��ي لأوك��ران��ي��ا،  ال��غ��زو 
��ا من  اأيًّ ب��اأّن  يفيد  الآن  اأمامنا  اجللي 
الفوز.  حتقيق  ع��ن  ع��اج��ز  ال��ط��رف��ني 
ال����ق����رارات اجلريئة  ذل���ك  و���ض��ي��ج��ع��ل 
اأوك���ران���ي���ا بالغة  م���ن ج���ان���ب ح��ل��ف��اء 
بح�ضب  الن�ضر،  يف  اأم��ل  لأي  الأهمية 
ال�ضحفي فولودميري  الكاتب  اأفاد  ما 
هوربولني يف حتليل له ن�ضرته جملة 

“ل�ضربي�ضو” الإيطالية.
تلّقى  املا�ضي،  )مت���وز(  يوليو   18 يف 
اأن��ظ��م��ة مدفعية  اجل��ي�����ص الأوك�����راين 
ب��ع��ي��دة امل�����دى وع���ال���ي���ة ال����دق����ة، مما 
امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  دف��ع 
بعد  اأن����ه  ُي��ع��ل��ن  اأن  اإىل  الأوك���ران���ي���ة 
�ضفرودونت�ضك  م��دي��ن��ت��ي  اح����ت����الل 
القوات  ا�ضتطاعت  ولي�ضيت�ضان�ضك، 
ت�ضمن  اأن  الأوك�����ران�����ي�����ة  امل�����ض��ل��ح��ة 

ا�ضتقرار الأو�ضاع.
فولودميري  ي��ق��ول  الأم�����ر،  وح��ق��ي��ق��ة 
هوربولني، اأّن الطريقة املُثلى لو�ضف 
اإىل طريٍق  اأن��ن��ا و�ضلنا  ه��ي  الأو���ض��اع 
يونيو-حزيران  ���ض��ه��ر  م��ن��ذ  م�����ض��دود 
امل��ا���ض��ي. ف��ال��ع��دو مل ي��ع��د ق����ادًرا على 
ولي�ص  فّعالة،  هجومية  عمليات  �ضن 
ب��و���ض��ع امل��داف��ع��ني ع���ن اأرا���ض��ي��ه��م اأن 

ي�ضنوا هجوماً ُم�ضاداً بعد.
يوم  ك����ل  “يف  ه���ورب���ول���ني  وي�����ض��ي��ف 
وال�ضعب  ال�����ض��ل��ط��ات  ���د  ت���وؤكِّ ت��ق��ري��ًب��ا، 
اأوكرانيا غري  اعتماد  الأوك��راين على 
املُ��ح��ّب��ذ على ع��وام��ل خ��ارج��ي��ة. وهذا 
للنتيجة  وج��وه��ري  ُمطلق،  العتماد 
النهائية. لعل هذه احلرب هي بداية 
الأوك���ران���ي���ة، ولعلها  ل��الأم��ة  ���ض��ح��وة 
�ضت�ضبح نذيًرا بتطور اأوكرانيا ككل«.

ُنراقب  واإذ  ذات����ه،  ال��وق��ت  “يف  وت��اب��ع 
اأر����ص ال��واق��ع، يت�ضكل  الأح���داث على 
��د ي�����ض��ل ب��ن��ا اإىل  ل��دي��ن��ا ت�����ض��ور ُم��ع��قَّ
للمرحلة  م���ا  ن���وع���اً  م�����ض��دود  ط��ري��ق 
الكرملني  وي��ب��ذل  ل��ل��ح��رب.  ال��راه��ن��ة 
ب��وت��ني ج���ه���وداً خرافية  ق���ي���ادة  حت���ت 
احلربية،  وال��ق��درات  ال��ق��وة  ل�ضتعادة 
اإذ ي�ضعى اإىل اإنهاك اأوكرانيا كي يحتل 

على الأقل مدينة كربى واحدة«.

اأ�ضاليب بوتني 
ي�ضتهدف  بوتني  اأن  التحليل  واأو�ضح 
الرمزية  امل���دي���ن���ة  ت���ل���ك  خ����ارك����ي����ف، 
املُ���ق���ّد����ض���ة ال���ت���ي ك���ان���ت يف ف����رتة من 
جلمهورية  ع��ا���ض��م��ة  اأوَل  ال���ف���رتات 
احُتّلت  واإذا  ال�����ض��وف��ي��ت��ي��ة.  اأوك���ران���ي���ا 
الرو�ضي  الرئي�ص  ل  ف�ضيحوِّ خاركيف، 
دولة  اإىل  املُحتّلة  املنطقة  م��ن  ج���زًءا 
“اأوكرانيا  ب�  ُي�ضمى  اأو ما  “موازية”، 
من خالل القمع والتالعب  بوتني”، 

باملعلومات واحلرب النف�ضية.
الرو�ضي  الرئي�ص  لي���زال  الآن،  واإىل 
يحاول بكل ما اأوتي من قوة اأن يح�ضد 
عن  النظر  وب�ضرف  اح��ت��ي��اط.  ق��وات 

ال�ضراع  مناطق  يف  منا�ضريه  توجيه 
املتطوعني”  م���ن  “كتائب  ب��ت��ج��ن��ي��د 
���ِدم ع��ل��ى حماولة  واملُ���دان���ني، ف��ه��و ُي���قنْ
اأخرى جلّر املرتزقة اإىل احلرب. لقد 
اخلا�ضة  الع�ضكرية  ال�����ض��رك��ات  قلَّلت 
ال��ت��ي ميولها الأث���ري���اء امل��ق��رب��ون من 
ال�ضروط  م��ن  ك��ب��ري  ح���ٍد  اإىل  ب��وت��ني 
للمر�ضحني للعمل لديها. وا�ضتحدث 
الق�ضرية  التعبئة  مبداأ  اأي�ضاً  بوتني 
كلما  اأوكرانيا،  املحتلة من  املناطق  يف 
اأُت��ي��ح��ت ف��ر���ض��ة خ����داع ال��ن��ا���ص بغية 
ب  جت��ن��ي��ده��م. ف�����ض��اًل ع��ن ذل���ك، ُيعذِّ
يرف�ضون  ال��ذي��ن  ج��ن��وده��م  ال���رو����ص 

املُ�ضاركة يف القتال.

موارد رو�ضيا املحدودة
�ضفوف  ُت��ف��ت��ح  ���ا،  اأي�������ضً رو����ض���ي���ا  ويف 
اجلي�ص  يف  وامل��ب��ت��دئ��ني  ل��ل��م��ت��درب��ني 
بيانات  وت�����ض��ري  وا����ض���ع.  ن���ط���اق  ع��ل��ى 
الأوكرانية  الع�ضكرية  ال�ضتخبارات 
ع�ضكري  ����ض���ف   500 اف���ت���ت���اح  اإىل 
�ضف  و1000  اجل�����دد  ل��ل��م��ت��درب��ني 
املُبتدئني يف اجلي�ص الرو�ضي  للجنود 
يف بيلغورود، على مقربة من احلدود 
باملالحظة،  ج����دي����ر  الأوك������ران������ي������ة. 
اأن  هوربولني،  فولودميري  ل�  والكالم 
اأي�ضاً  ُيَجنَّدون  الع�ضكريني  الطالب 
واأن جي�ص  رو�ضيا،  الدائرة يف  للحرب 
متطوعني  ي�ضتقبل  اجل���ن���ود  ���ض��غ��ار 
ت��ب��داأ اأع��م��اره��م م��ن 18 ع��ام��اً. ووفق 
ينقل  اأن  ب���وت���ني  ي���ح���اول  ال��ت��ح��ل��ي��ل، 
اإىل  لأوك��ران��ي��ا  ال�ضخ�ضية  ك��راه��ي��ت��ه 
ال�����ض��ب��اب ال��رو���ض��ي ك��ي ي��خ��لِّ��ف وراءه 

عداوة ت�ضتمر لعقود مقبلة.

اأ�ضلحة من اإيران وال�ضني
وب��ال��ن�����ض��ب��ة ل��الأ���ض��ل��ح��ة، ف��ف�����ض��اًل عن 
التي  ال��ق��دمي��ة  ال�ضوفيتية  الآل���ي���ات 
ت����دري����ج����ًي����ا يف الحت������اد  ُت�������ض���ت���خ���دم 
احل�ضول  مو�ضكو  حت��اول  ال�ضوفيتي، 
ومكونات  اإي������ران  م���ن  اأ���ض��ل��ح��ة  ع��ل��ى 
ولقد  ال�ضني.  من  الع�ضكرية  املعدات 
قام بوتني بزيارٍة لطهران يف حماولة 

ل���ه ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذه ال���غ���اي���ة. غ���ري اأن 
الأم��ري��ك��ي��ني ال��ذي��ن ي��راق��ب��ون اإي���ران 
ا�ضتالمه  ب��ع��د  ي���وؤك���دوا  ك��ث��ب مل  ع��ن 
�ضار  ح��ال،  اأي��ة  وعلى  الأ�ضلحة.  تلك 
ت�ضن  اأن  متزايد  ب�ضكٍل  ال�ضعب  م��ن 
لتكثيف  ا، لأنه  رو�ضيا هجوًما ع�ضكريًّ
�ضت�ضطر  واح�����د،  ق��ط��اع  يف  ال��ه��ج��وم 
قطاعات  اإ���ض��ع��اف  اإىل  اجلي�ص  ق��ي��ادة 
اإذ  ف��وري��ة،  النتائج  و�ضتكون  اأخ����رى. 
هجمات  الأوك������رايّن  اجل��ي�����ص  �ضي�ضن 

قا�ضية يف تلك املناطق.
القوات  اأن  اإىل  النظر  التحليل  ولفت 
اأن  م��ن��ذ  ب����داأت،  املُ�ضلحة  الأوك��ران��ي��ة 
ا���ض��ت��ل��م��ت راج����م����ات ال�������ض���واري���خ ذات 
 HIMARS( امل��ت��ع��دد  الإط������الق 
الذخرية  خم��ازن  ُت��دم��ر   ،)MLRS

الرو�ضية. 
ال��دق��ة للقوات  ال��ف��ائ��ق��ة  ف��ال�����ض��رب��ات 
وح�ضب  حترق  ل  املُ�ضلحة  الأوكرانية 
امل��خ��ازن وامل���ع���دات ال��ع�����ض��ك��ري��ة، واإمنا 
للقوة  الرئي�ضية  امل��ق��ار  ��ا  اأي�����ضً ت��ط��ال 
زادت  ول��ق��د  ال��ع��دو.  جلي�ص  ال�ضاربة 
اإىل حٍد  الأوك���ران���ي���ة  ال���دف���اع  ق����وات 
كبري من وترية اإ�ضعافها لهيئة اأركان 
اإن  املراقبون  وق��ال  الرو�ضي.  اجلي�ص 
هناك ت�ضاعًدا حقيقًيا يف عدد القتلى 
ا�ضتخدام  من  حتديًدا  اأ�ضبوعني  بعد 
الإط����الق  ذات  ال�����ض��واري��خ  راج���م���ات 

املُتعدد.

النهاية  ب���داي���ة  م���ن  خم�����اوف 
لبوتني

وي���ق���ول ف��ول��ودمي��ري ه���ورب���ول���ني: ما 
زال���ت احل���رب ُم�����ض��ت��م��رة، وح��ت��ى الآن 
م��ن ال�����ض��ع��ب حت��دي��د ال��ف��ائ��ز. خالل 
القوات  مت  تقدَّ املا�ضي،  يوليو  �ضهر 
الغازية يف بع�ص الجتاهات، غري اأنها 
اأخ��رى. ويف كل  تقهقرت يف اجتاهات 
يوم تقريًبا، ت�ضرب القوات الأوكرانية 

املُ�ضلحة العدو.
 وم���ع ذل���ك، فاجلي�ص الأوك������رايّن ما 
ب��رح ينتظر اأك��رث من اأي وق��ت م�ضى 
اأن  فالأرجح  وعليه،  ال�ّضا�ضة.  ق��رارات 

�ضتافريدي�ص  ج��ي  جيم�ص  ت�����ض��ري��ح 
القائد الأعلى ال�ضابق لقوات التحالف 
ال��ت��اب��ع��ة حل��ل��ف ���ض��م��ال الأط��ل�����ض��ي يف 
ر. فهو يوؤمن ب��اأن احلرب  اأوروب��ا ُم��رَبَّ
ووفًقا  جُم��ّم��د.  ���ض��راع  اإىل  �ضتتحول 
للجرنال، فمن املمكن اأن يحدث ذلك 
“يف غ�ضون ف��رتة ت��رتاوح بني 4 و6 
الع�ضكرية  امل��واج��ه��ة  اأّن  مب��ا  اأ�ضهر” 

“تعرّثت لدى اجلانبني«.
�ضيوؤول الو�ضع كما يف احلرب الكورية 
ال��ت��ي ا���ض��ت��م��رت ب���ني ع��ام��ي 1950 
كوريا  ب��ني  بهدنة  وان��ت��ه��ت  و1953 
غري  اجل��ن��وب��ي��ة،  وج��ارت��ه��ا  ال�ضمالية 
ع  ُتوقَّ مل  ر�ضمية  ���ض��الم  ات��ف��اق��ي��ة  اأن 
متحاربني.  البلدان  زال  وم��ا  ر�ضمياً، 
�ضتافريدي�ص  اجل��������رنال  وي�����راق�����ب 
خبرًيا  ب��و���ض��ف��ه  ���م���ه  وُي���ق���يِّ ال���و����ض���ع 
بالن�ضبة  ت�ضريحه  اأّن  غري  ع�ضكرًيا، 
اأهم  ط��ي��ات��ه  يف  يحمل  ل��الأوك��ران��ي��ني 
اأنه ل  ر�ضالة على الإط��الق: األ وهي 
امل�ضالح  عن  الدفاع  لالأوكرانيني  بد 
الأوكرانية، ولن ينجز الأمريكان ول 

الإنكليز هذه املهمة.
الأمريكي  ال��ك��ون��غ��ر���ص  ع�����ض��و  ���د  ي���وؤيِّ
اأع�ضاء  اأبرز  اأحد  اآدام كينزينغز، وهو 
للم�ضالح  امل��وؤي��دة  ال�ضغط  جماعات 
الأوكرانية، تدريجياً احلاجة اإىل ردة 
اأق����وى ع��ل��ى الع���ت���داء الرو�ضي،  ف��ع��ل 
وحتديًدا فر�ص منطقة حظر طريان 

فوق اأوكرانيا.
 ولذلك، وفًقا للخرباء، ميكن للقوات 
اجل���وي���ة الأوك���ران���ي���ة احل�����ض��ول على 
اإف-15  ط��راز  الأمريكية  املقاتالت 
الوقت  ويف  اإف-16.  وط�����راز  اإي���غ���ل 
التحليل،  ب���راأي  الأرج���ح،  فمن  عينه، 
اأوكرانيا  املتحدة  ال��ولي��ات  ُت�ضلِّم  اأن 
املقاتلة اإف-16، وهي طائرة ُمتعددة 
اأهداف  �ضرب  على  ق���ادرة  الأغ��را���ص 

جوّية وبرّية يف اآٍن واحد. 
واملقاتلة اإف-16 اأي�ضاً ُيعتمد عليها. 
وتتمتع  عالية،  ب�ضرعات  تنطلق  فهي 
العمودي  الرت�����ق�����اء  ع���ل���ى  ب���ال���ق���درة 
تزن  اأ�ضلحة  حمل  وبو�ضعها  ال�ضريع، 

10.5 طن بحٍد اأق�ضى.
اأنه  اأح��د اجل���رنالت اإىل  اأ���ض��اَر  ولكن، 
ما من قرار نهائي بخ�ضو�ص تدريب 
الوليات  يف  الأوك��ران��ي��ني  الطيارين 
املتحدة بعد، ولو اأن هذه امل�ضاألة قيد 
البحث حالًيا. ويبدو اأن نقل املقاتالت 
عملية  �ضيكون  اأوكرانيا  اإىل  احلربية 
على  »ال�ضتحواذ«  لأن  الأج��ل،  بعيدة 
الأجواء الأوكرانية من مو�ضكو ميكن 
اأن يكون مبنزلة بداية النهاية لنظام 
بوتني. ويخ�ضى كثريون يف الغرب من 
من  خوفهم  م��ن  اأك���رث  النتيجة  ه��ذه 
ت��رك الأرا���ض��ي الأوك��ران��ي��ة ب��ني يدي 

بوتني يف 2022.
وعليه، فاإن امل�ضهد العام يبدو كالتايل: 
الأهمية  البالغة  امل��و���ض��وع��ات  جميع 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��الأ���ض��ل��ح��ة ال���ف���ّت���اك���ة قيد 
النقا�ص حالًيا، غري اأننا �ضن�ضطر اإىل 
انتظار النتيجة، ورمبا انتظرنا لفرتة 
اإىل  اأوكرانيا  ت الآن  مَّ طويلة. لقد �ضُ
ال��ن��ظ��ام الأم���ن���ي ال��ع��ام حل��ل��ف �ضمال 
اأن  الأط��ل�����ض��ي لأن احل��ل��ف ل مي��ك��ن��ه 
م�ضاحلها.  جت��اه��ل  ت��ب��ع��ات  ي��ت��ح��م��ل 
لأوكرانيا  م  املُ��ق��دَّ فالدعم  ذل��ك،  وم��ع 
مل  والعقوبات  بالأ�ضلحة  يتعلق  فيما 
يتجاوز نطاق هذه امل�ضالح الأوروبية 

وم�ضالح حلف �ضمال الأطل�ضي.
اجليو�ضيا�ضي  املركز  هي  اأوكرانيا  اإن 
ل������الأح������داث. وك����ث����ري م����ن جم���ري���ات 
الأمور حالًيا يف العامل ُيعوِّل حتديًدا 
على ق��درة الأوك��ران��ي��ني، وم��ن قبلهم 
اجلي�ص الأوك��راين، على الإق��دام على 
حماولة فّعالة لحتواء ح�ضود بوتني 

والإعداد لهجوم م�ضاد ناجح.
التحليل،  ج��داً، بح�ضب  املحتمل  ومن 
الناجحة  ال��ع�����ض��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  اأن 
يف ج��ن��وب اأوك��ران��ي��ا، وخ��ا���ض��ة حترير 
املحتلني  وط�����رد  خ���ري����ض���ون  م��دي��ن��ة 
الأوكرانية  الأرا�����ض����ي  م���ن  ال���رو����ص 

و�ضوًل اإىل البحر، 
املمر  ال���غ���زاة م��ن  مم��ا يعني ح��رم��ان 
الربي املوؤدي اإىل �ضبه جزيرة القرم، 
على  كبري  ت��اأث��ري  لها  يكون  اأن  ميكن 
وت��غ��ري م�ضار احلرب  ال��ق��وى،  م��ي��زان 
ل  اأخرى، فالتوغُّ باأكمله. ومن ناحية 
املحتمل لغزو بوتني الدموي مل�ضافات 
وزابوربجيا  خ��ارك��ي��ف  داخ����ل  ب��ع��ي��دة 

ميكن اأن يزيد خماوف الغرب.

الرئي�ش الرو�ضي يحاول ح�ضد قوات احتياط

نافذة حرب اأوكرانيا اإىل طريق م�ضدود.. ماذا �ضيح�ضل؟
م�ضرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر االآخر

•• لوك الليربتي*

   منذ وقت لي�ص ببعيد، دعا الرئي�ص بايدن موؤرخني 
ا على و�ضع  م�ضهورين اإىل البيت الأبي�ص. وحر�ضً
اآراء  ا�ضتطلع  فقد  اأو���ض��ع،  اأف��ق  يف  احلالية  ال��ف��رتة 
ويلنتز  و�ضون  ميت�ضام  جون  مثل  ب��ارزة  �ضخ�ضيات 

واأليدا بالك ومايكل بي�ضلو�ص.

املوؤرخون قلقون
   ماذا كان حكم اخلرباء؟ مل ترتّنح الدميقراطية 
الأمريكية اإىل هذا احلد منذ ع�ضية احلرب الأهلية. 
التناق�ضات  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  يف  ي��ت��اأخ��روا  مل  ول��ئ��ن 
الوليات  يف  الأيديولوجية  والتيارات  املناطق  بني 
عم  املتحدة، فاإن م�ضدر قلقهم الأكرب يكمن يف الطُّ

املغري لل�ضلطوية.
تطّور  يف  املتخ�ض�ص  ويلنتز،  ���ض��ون  ي���رتدد  ومل     
ال��دمي��ق��راط��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ق��ب��ل ع���ام 1860، يف 
اأ�ضماه  مم��ا  خطري  ب�ضكل  الق����رتاب  اإىل  الإ����ض���ارة 

األك�ضندر هاملتون احلكومة بالقوة الغا�ضمة.
   ملاذا هذا اللتفاف من خالل اآراء جمل�ص حكماء؟ 
لأن���ه م��ن��ذ و���ض��ول دون��ال��د ت��رام��ب وح��ا���ض��ي��ت��ه اإىل 

امل�ضهد ال�ضيا�ضي، 
متت اإثارة النتقادات للطبقة ال�ضيا�ضية والتغا�ضي 
ع����ن امل���ت���ط���رف���ني ال����ذي����ن ك����ان����وا ي���ت���ح���رك���ون على 

الهام�ص.
   اإن توجيه ال�ضتياء لو�ضعه يف خدمة رجل ميكن 
رب���ط ���ض��ل��وك��ه ب�����ض��ل��وك رئ��ي�����ص م��اف��ي��ا ل يخلو من 

خماطر. 
وه��ك��ذا ي�ضبح ال��ع��الج اأ����ض���واأ م��ن ال��ع��ل��ة ال��ت��ي يتم 
اإدانتها، ولهذا ال�ضبب يجب على ترامب واأتباعه اأن 

ُيحا�ضبوا على اأفعالهم يف املحاكم.
   اإن م�ضادرة مكتب التحقيقات الفدرايل التاريخي 
يف مار الغو لي�ضت �ضوى حلقة راهنة يف م�ضل�ضل 

ي��ث��ري ح�����ض��د ك��ت��اب ���ض��ي��ن��اري��و ه���ول���ي���وود. ان��ه��م مل 
اأبعد من هذا الذي  اأب��ًدا على الذهاب اإىل  يجروؤوا 

يحدث يف اجلرمية والف�ضاد وازدراء املوؤ�ض�ضات.
اإل��ي��ه هذا     ل نعرف حتى الآن م��ا ال��ذي ���ض��ي��وؤدي 
ال�ضيد الثمني، ولكن املوؤكد: من خالل الحتفاظ 
فاإن  الغ���و،  م��ار  يف  ب��ال��دف��اع  تتعلق  �ضرية  بوثائق 
ال��رئ��ي�����ص اخل��ام�����ص والأرب���ع���ني ب���ات يف و���ض��ع غري 
املحتجزة  الوثائق  نرى طبيعة  اأن  ويبقى  قانوين. 
-اأو  الأخ��رى  التحقيقات  باأحد  املحتملة  و�ضالتها 

املحاكمات -املتعلقة برتامب.
    ل يفّوت اأن�ضار الرئي�ص ال�ضابق اأي فر�ضة للتذرع 
العميقة ل�ضرح  الدولة  اأو تدخل  �ضيا�ضية  مبوؤامرة 
اىل  اللجوء  ال�ضهل  م��ن  ول��ك��ن  معلمهم،  م�ضائب 

مثل هذا الختزال.

رئا�ضة ال مثيل لها
اأخ����رى مب��ث��ل هذه  اإدارة  اأو  رئ��ي�����ص  اأي  ي��ك��ن      مل 
القرن  يف  ب��امل��اف��ي��ا.  �ضبيهة  اأو  وال���دن���اءة  ال��وق��اح��ة 
هاردينج  ويليام  اأ�ضماء  ذكر  الع�ضرين، ميكن فقط 
“1921-1923” وريت�ضارد نيك�ضون “1969-

بعيدان  ولكنهما   ، نف�ضها  املناق�ضة  يف   ”1974
جدا.

   وكم عدد الروؤ�ضاء الآخرين الذين حتا�ضوا اإدانة 
اإدانة �ضتة من موظفيهم،  املتع�ضبني للبي�ص، راأوا 
وم��ار���ض��وا ال�����ض��غ��ط م��ن اأج����ل اف��ت��ك��اك الأ����ض���وات، 
وطالبوا بال�ضتيالء على اآلت الت�ضويت، وحاولوا 
منع الت�ضديق على نتائج النتخابات، قبل حتري�ص 

موؤيديهم بالزحف على الكابيتول؟
   م��ن اأج���ل ال���ض��ت��ق��رار والأم����ن، ن��اأم��ل اأن ت�ضتمر 
مل  واإذا  باملحا�ضبة.  املطالبة  يف  الأمريكية  املحاكم 
اأول رئي�ص غ�ّص وخ��دع، فهو بال �ضك  يكن ترامب 

الأ�ضواأ. يجب اأن يتم اتهامه ومنعه من العودة.
ترجمة خرية ال�ضيباين

تعّدى خيال هوليوود:
دونالد ترامب وازدراء املوؤ�ض�ضات...!

*اأ�ضتاذ تاريخ، وحما�ضر، ومعلق �ضيا�ضي كندي خمت�ش يف ال�ضيا�ضة والتاريخ االأمريكيني
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العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :امل�ضرق الدولية للتجارة العامة - �ضركة ال�ضخ�ص 

الواحد ذ م م  رخ�ضة رقم : CN 1236145 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�ضافة مرمي عبداهلل حممود حماد

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة مرمي عبداهلل حممود حماد  %100
تعديل مدير / حذف عبداهلل فتح اهلل عبداهلل اخ�ضري

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ايه اف اآي لال�ضتثمارات - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
A F I INVESTMENTS - Sole Proprietorship L.L.C

تعديل اإ�ضم جتاري من/ امل�ضرق الدولية للتجارة العامة - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
ALMASHREQ INTERNATIONAL GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ يونيفر�ص لل�ضياحة وال�ضفر - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
UNIVERSE TOURISM AND TRAVELING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع تذاكر ال�ضفر  7911007
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة تنظيم الرحالت ال�ضياحية  7912001

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة تنظيم املغامرات ال�ضحراوية  7912001.1
 تعديل ن�ضاط / حذف جتارة عامة  4690018

 تعديل ن�ضاط / حذف ا�ضترياد 4610008
 تعديل ن�ضاط / حذف ت�ضدير  4610009

 تعديل ن�ضاط / حذف خدمات حقول ومن�ضاأت النفط والغاز الربية والبحرية ) 0910018
اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :كينغ �ضاند بور لتجارة املواد الغذائية - 

�ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
 رخ�ضة رقم : CN 4543833 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد نظم احل�ضن حممد عبدالرزاق %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف رحيم �ضفايت اهلل

ال�ضخ�ص  �ضركة   - الغذائية  املواد  لتجارة  بور  �ضاند  كينغ  من/  جتاري  اإ�ضم  تعديل 
الواحد ذ م م

KING CHAND PUR FOODSTUFF TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ كينغ �ضاند بور لتجارة املواد الغذائية - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
KING CHAND PUR FOODSTUFF TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :قلعة ال�ضرقية للجب�ص وال�ضباغ

 رخ�ضة رقم : CN 2132926 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف حممد مالك حممد عبدالرب اليافعى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 0*1
تعديل نوع رخ�ضة / من حرفية اإىل جتارية

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ قلعة ال�ضرقية للجب�ص وال�ضباغ

QALA AL SHARQIA GYPSUM AND PAINTING

اإىل/ قلعة ال�ضرقية للجب�ص وال�ضباغ - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
QALA AL SHARQIA GYPSUM AND PAINTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :بافاريا للعطالت ذم م

 رخ�ضة رقم : CN 2239490 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / �ضالح احمد حممد جا�ضم الكعبى من �ضريك اإىل مالك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء / �ضالح احمد حممد جا�ضم الكعبى من 50 % اإىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف هند عبداهلل احمد ال�ضويدى

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ بافاريا للعطالت - ذ م م

BAVARIA HOLIDAYS - L L C

اإىل/ بافاريا للعطالت - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
BAVARIA HOLIDAYS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل �ضبعة اأيام من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
العامة  لل�ضيانة  اك�ضبريت�ص  :بلدينج  ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�ضة رقم : CN 1144288 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / ابراهيم جالل املر�ضعه من �ضريك اإىل مالك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / ابراهيم جالل املر�ضعه من 49 % اإىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف هادى ح�ضن حم�ضن الذويى

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ بلدينج اك�ضبريت�ص لل�ضيانة العامة ذ.م.م

BUILDING EXPERTS GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل / بلدينج اك�ضبريت�ص لل�ضيانة العامة �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
BUILDING EXPERTS GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل �ضبعة اأيام من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :اأون �ضبوت للديكور

 رخ�ضة رقم : CN 1387825 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف طاهره عبداهلل �ضالح بن ثابت

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 50000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ اأون �ضبوت للديكور
ON SPOT INTERIORS

اإىل/ اأون �ضبوت للديكور - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
ON SPOT INTERIORS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :بقالة ال�ضالمة

 رخ�ضة رقم : CN 1103439 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف �ضامل �ضيف معيوف العريانى

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ بقالة ال�ضالمة

ALSALAMA GROCERY

اإىل/ بقالة ال�ضالمة - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
SOLE PROPRIETORSHIP - AL SALAMA GROCERY .L.L.C 

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :بالنك رينج اند ايه ات�ص واي لتجميع 

ونقل النفايات  رخ�ضة رقم : CN 4479964 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�ضم جتاري من/ بالنك رينج اند ايه ات�ص واي لتجميع ونقل النفايات
BLANK RANGE AND AHY FOR WASTE COLLECTION

اإىل / بالنك رينج اند ايه ات�ص واي لل�ضكراب
BLANK RANGE AND AHY FOR SCRAP

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة جتارة خردة الملنيوم و النحا�ص  4669105
تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة جتارة النفايات الورقية والكرتونية  4669101

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة جتارة النفايات البال�ضتيكية  4669104
 تعديل ن�ضاط / حذف جمع ونقل القمامة  3811001

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :ال�ضعود للنجارة اليدوية

رخ�ضة رقم : CN 1037564 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد بالل حممد جميل %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد جميل فقري حممد
تعديل وكيل خدمات / حذف حمد على ح�ضن على احلو�ضنى
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل موؤ�ض�ضة مهنية

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ال�ضعود للنجارة اليدوية
AL SAOUD MANUAL CARPENTRY

اإىل/ ال�ضعود للنجارة اليدوية
  AL SAOUD MANUAL CARPENTRY 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :بوابة ملينيوم لل�ضيانة 

العامة ذ.م.م

رخ�ضة رقم : CN 1012228 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة راهول برا�ضاد راجهافان  %25

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / راجنينى راهول برا�ضاد من 49 % اإىل %24

تعديل راأ�ص املال / من 20000 اإىل 10000

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

الإعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  يوما من  القت�ضادية خالل ثالثون  التنمية 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه  اأي حق  واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :كافترييا دراجون باو باو

 رخ�ضة رقم : CN 2353486 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�ضم جتاري من/ كافترييا دراجون باو باو

DRAGON BAO BAO CAFETERIA

اإىل/ كافترييا �ضونغ كواي

 SANGKWAE CAFETERIA

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية القت�ضادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :كافترييا جراند داميوند 

تي  رخ�ضة رقم : CN 1027515 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�ضم جتاري من/ كافترييا جراند داميوند تي

GRAND DIAMOND TEA CAFETERIA

اإىل/ كافترييا بي دا واي

 CAFETERIA BY THE WAY 

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية القت�ضادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :هال لغ�ضيل ال�ضيارات

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم :2712309 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 ا�ضافة �ضريين م�ضطفى حممد �ضتوده %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف عبداهلل �ضامل علي �ضامل الزعابي
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :ال�ضموخ للتجارة العامة

 رخ�ضة رقم : CN 1023270 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة العنود على �ضعيد عمر العامرى  %1

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ال�ضموخ جروب ا�ص بي يف ال تي دي
AL SHOUMOUKH GROUP SPV LTD

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف على �ضعيد عمر العامرى
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ ال�ضموخ للتجارة العامة

AL SHUMOOKH GENERAL TRADING
اإىل/ ال�ضموخ للتجارة العامة ذ.م.م

AL SHOUMOUKH GENERAL TRADING L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 8900/2022/253 تنفيذ �شيكات 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1- حمرو�ص �ضوقي حممد �ضاملان
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/الرا�ضد للعلب واملنتجات البال�ضتيكية
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )54297( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 8497/2022/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1- حمرو�ص �ضوقي حممد �ضاملان

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/الرا�ضد للعلب واملنتجات البال�ضتيكية

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )48.678.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 70197

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:1786/2022/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�ضتئنافية الثالثة رقم 821
مو�ضوع ال�ضتئناف : اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رق��م:83/2021 جتاري م�ضارف كلي ، 

والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب. 
امل�ضتاأنف:بنك ابوظبي التجاري

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - �ضارع حممد بن زايد - مبنى املركز الرئي�ضي - �ضقة الدور 
ال�ضاد�ص ع�ضر - دائرة معاجلة الديون واملخاطر  - وميثله:ا�ضامة ح�ضن عثمان دبلوك 

املطلوب اإعالنهما :  1- فادي عون ابراهيم ال�ضامي 2- ريجن�ضي بال�ص للتجارة العامة �ص.ذ.م.م  
-  �ضفتهما : م�ضتاأنف �ضدهما

اأ�ضتاأنف/احلكم ال�ضادر بالدعوى رق��م:83/2021 جتاري م�ضارف كلي.  مو�ضوع الإعالن :  قد 
وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ص  املوافق  2022/8/18  ال�ضاعة 09.00 �ص بقاعة التقا�ضي عن بعد 

، وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
انذار عديل بالن�شر        

رقم:2022/150301 
رقم املحرر:211472/1/2022 

املنذر:مدينة دبي املالحية �ص.ذ.م.م
املنذر اليها:تاو ديزاينز �ص.ذ.م.م

160.060 درهم مائة و�ضتون الفا و�ضتون درهما ويف حال عدم �ضداد املبالغ امل�ضتحقة  املو�ضوع املطالبة ب�ضداد بدل ايجار بقيمة 
عليكم اخالء العني املوؤجرة.

ب�ضفتنا وكالء عن مدينة دبي املالحية �ص.ذ.م.م فاإننا نخطركم مبا يلي:
 WH-446 العقار رقم W400B 1- مبوجب عقد ايجار موؤرخ يف 2021/1/1 ا�ضتاأجرمت من موكلنا )املنذرة( باملبنى رقم
املنطقة ال�ضناعية الكائنة مبدينه دبي املالحية )املاأجور( وذلك بقيمة ايجاريه قدرها 164.687.70 درهم وذلك ملدة �ضنه ، تبداأ 

من 2021/1/1 وتنتهي يف 2021/12/31.
2- وتنفيذا لعقد اليجار اعاله فقد تر�ضد بذمتكم املبالغ التالية:

بالت�ضال  تقوموا  مل  اللحظة  هذه  ولغاية  انكم  ال  )امل��ن��ذرة(  موكلتنا  لكم  ار�ضلتها  التي  املتعددة  والخ��ط��ارات  التذكريات  وبرغم 
مبوكلتنا )املنذرة( او �ضداد الجرة امل�ضتحقة عليكم.

جمموعها  والبالغ  )امل��ن��ذرة(  موكلتنا  ل�ضالح  ايجار  من  ي�ضتجد  ما  مع  بذمتكم  امل�ضتحقة  املبالغ  �ضداد  رف�ضكم  ان  �ضك  ول   -3
160.060 درهم - لذلك:فاإننا مبوجب هذا الخطار ننبه عليكم ب�ضرورة �ضداد )بدل اليجار( وامل�ضتحق عليكم مبوجب عقد 
اليجار املحرر بينكم وبني موكلتنا )املنذرة( والبالغ 160.060 درهم وماي�ضتجد من ايجار خالل ثالثني يوما من تاريخ اخطاركم 
بال�ضداد وال فاإننا �ضن�ضطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونيه يف حقكم والكفيلة بحفظ حقوق موكلتنا )املنذرة( مع ت�ضمينكم 

الر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة. للعمل به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�شم

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

املبلغ امل�ضتحقم
درهم1  65.553

درهم  85.750
درهم  5.207
درهم  2.499
درهم  1.050

الفرتة امل�ضتحقة
من 2021/1/1 ولغاية 2021/12/31
من 2022/1/1 ولغاية 2022/6/30
من 2022/1/1 ولغاية 2022/6/30
من 2022/1/1 ولغاية 2022/6/30
من 2022/1/1 ولغاية 2022/6/30

تفا�ضيل املبلغ امل�ضتحق
املرت�ضد من بدل االيجار لعام 2021

امل�ضتحق من بدل االيجار لعام 2022 حتى تاريخه
ر�ضوم اخلدمات

ر�ضوم نفايات
ر�ضوم اإدارية

2
3
4
5

70533 العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
انذار عديل بالن�شر        

رقم:2022/150303 
رقم املحرر:211479/1/2022 

املنذر:مدينة دبي املالحية �ص.ذ.م.م
املنذر اليها:تاو ديزاينز �ص.ذ.م.م

160.060 درهم مائة و�ضتون الفا و�ضتون درهما ويف حال عدم �ضداد املبالغ امل�ضتحقة  املو�ضوع املطالبة ب�ضداد بدل ايجار بقيمة 
عليكم اخالء العني املوؤجرة.

ب�ضفتنا وكالء عن مدينة دبي املالحية �ص.ذ.م.م فاإننا نخطركم مبا يلي:
 WH-446 العقار رقم W400B 1- مبوجب عقد ايجار موؤرخ يف 2021/1/1 ا�ضتاأجرمت من موكلنا )املنذرة( باملبنى رقم
املنطقة ال�ضناعية الكائنة مبدينه دبي املالحية )املاأجور( وذلك بقيمة ايجاريه قدرها 164.687.70 درهم وذلك ملدة �ضنه ، تبداأ 

من 2021/1/1 وتنتهي يف 2021/12/31.
2- وتنفيذا لعقد اليجار اعاله فقد تر�ضد بذمتكم املبالغ التالية:

بالت�ضال  تقوموا  مل  اللحظة  هذه  ولغاية  انكم  ال  )امل��ن��ذرة(  موكلتنا  لكم  ار�ضلتها  التي  املتعددة  والخ��ط��ارات  التذكريات  وبرغم 
مبوكلتنا )املنذرة( او �ضداد الجرة امل�ضتحقة عليكم.

جمموعها  والبالغ  )امل��ن��ذرة(  موكلتنا  ل�ضالح  ايجار  من  ي�ضتجد  ما  مع  بذمتكم  امل�ضتحقة  املبالغ  �ضداد  رف�ضكم  ان  �ضك  ول   -3
160.060 درهم - لذلك:فاإننا مبوجب هذا الخطار ننبه عليكم ب�ضرورة �ضداد )بدل اليجار( وامل�ضتحق عليكم مبوجب عقد 
اليجار املحرر بينكم وبني موكلتنا )املنذرة( والبالغ 160.060 درهم وماي�ضتجد من ايجار خالل ثالثني يوما من تاريخ اخطاركم 
بال�ضداد وال فاإننا �ضن�ضطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونيه يف حقكم والكفيلة بحفظ حقوق موكلتنا )املنذرة( مع ت�ضمينكم 

الر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة. للعمل به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�شم

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

املبلغ امل�ضتحقم
درهم1  65.553

درهم  85.750
درهم  5.207
درهم  2.499
درهم  1.050

الفرتة امل�ضتحقة
من 2021/1/1 ولغاية 2021/12/31
من 2022/1/1 ولغاية 2022/6/30
من 2022/1/1 ولغاية 2022/6/30
من 2022/1/1 ولغاية 2022/6/30
من 2022/1/1 ولغاية 2022/6/30

تفا�ضيل املبلغ امل�ضتحق
املرت�ضد من بدل االيجار لعام 2021

امل�ضتحق من بدل االيجار لعام 2022 حتى تاريخه
ر�ضوم اخلدمات

ر�ضوم نفايات
ر�ضوم اإدارية

2
3
4
5

70533

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
انذار عديل بالن�شر        

رقم:2022/150300 
رقم املحرر:211453/1/2022 

املنذر:مدينة دبي املالحية �ص.ذ.م.م
املنذر اليها:تاو ديزاينز �ص.ذ.م.م

160.060 درهم مائة و�ضتون الفا و�ضتون درهما ويف حال عدم �ضداد املبالغ امل�ضتحقة  املو�ضوع املطالبة ب�ضداد بدل ايجار بقيمة 
عليكم اخالء العني املوؤجرة.

ب�ضفتنا وكالء عن مدينة دبي املالحية �ص.ذ.م.م فاإننا نخطركم مبا يلي:
 WH-446 العقار رقم W400B 1- مبوجب عقد ايجار موؤرخ يف 2021/1/1 ا�ضتاأجرمت من موكلنا )املنذرة( باملبنى رقم
املنطقة ال�ضناعية الكائنة مبدينه دبي املالحية )املاأجور( وذلك بقيمة ايجاريه قدرها 164.687.70 درهم وذلك ملدة �ضنه ، تبداأ 

من 2021/1/1 وتنتهي يف 2021/12/31.
2- و تنفيذا لعقد اليجار اعاله فقد تر�ضد بذمتكم املبالغ التالية:

بالت�ضال  تقوموا  مل  اللحظة  هذه  ولغاية  انكم  ال  )امل��ن��ذرة(  موكلتنا  لكم  ار�ضلتها  التي  املتعددة  والخ��ط��ارات  التذكريات  وبرغم 
مبوكلتنا )املنذرة( او �ضداد الجرة امل�ضتحقة عليكم.

جمموعها  والبالغ  )امل��ن��ذرة(  موكلتنا  ل�ضالح  ايجار  من  ي�ضتجد  ما  مع  بذمتكم  امل�ضتحقة  املبالغ  �ضداد  رف�ضكم  ان  �ضك  ول   -3
160.060 درهم - لذلك:فاإننا مبوجب هذا الخطار ننبه عليكم ب�ضرورة �ضداد )بدل اليجار( وامل�ضتحق عليكم مبوجب عقد 
اليجار املحرر بينكم وبني موكلتنا )املنذرة( والبالغ 160.060 درهم وماي�ضتجد من ايجار خالل ثالثني يوما من تاريخ اخطاركم 
بال�ضداد وال فاإننا �ضن�ضطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونيه يف حقكم والكفيلة بحفظ حقوق موكلتنا )املنذرة( مع ت�ضمينكم 

الر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة. للعمل به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�شم

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

املبلغ امل�ضتحقم
درهم1  65.553

درهم  85.750
درهم  5.207
درهم  2.499
درهم  1.050

الفرتة امل�ضتحقة
من 2021/1/1 ولغاية 2021/12/31
من 2022/1/1 ولغاية 2022/6/30
من 2022/1/1 ولغاية 2022/6/30
من 2022/1/1 ولغاية 2022/6/30
من 2022/1/1 ولغاية 2022/6/30

تفا�ضيل املبلغ امل�ضتحق
املرت�ضد من بدل االيجار لعام 2021

امل�ضتحق من بدل االيجار لعام 2022 حتى تاريخه
ر�ضوم اخلدمات

ر�ضوم نفايات
ر�ضوم اإدارية
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عربي ودويل

•• بريوت-وكاالت

ي��ع��اين ل��ب��ن��ان م��ن اأزم����ة اق��ت�����ض��ادي��ة ح����اّدة ب����داأت يف عام 
2019 ازدادت حدتها يف العام احلايل، ما ت�ضبب بانهيار 
الذي  ال��وق��ت  يف  ال��ب��الد،  يف  الأ�ضا�ضية  العامة  اخل��دم��ات 
تتحمل فيه الفئات الفقرية العبء الأكرب لالأزمة يف بلد 

ترتفع فيه “تكلفة كل �ضيء” ب�ضكل يومي.
ويبدو اأن الأثار ال�ضلبية لالأزمة القت�ضادية بداأت معاملها 
تتج�ضد بنوع اآخر من املاأ�ضاة، مع ت�ضجيل حالت النتحار 
4 ماليني ن�ضمة، وهو الأمر  ارتفاعاً ملحوظاً يف بلد ال� 
اأك���دت���ه ن��ت��ائ��ج درا����ض���ة ج���دي���دة اج��رت��ه��ا الدولية  ال����ذي 

للمعلومات.
�ضم�ص  حممد  للمعلومات،  ال��دول��ي��ة  يف  الباحث  وي��ق��ول 
الدين، اإن الأرقام اجلديدة ُتظهر اأن هناك ارتفاعاً ن�ضبته 
%7.8 يف حالت النتحار يف لبنان، خالل اأول 7 اأ�ضهر 
انتحار،  حالة   83 ت�ضجيل  مع  وذل��ك   ،2022 ع��ام  من 
عدد  م��ع  مقارنة  بقليلة  ولي�ضت  “مقلقة”  ن�ضبة  وه��ي 

�ضكان لبنان.
وبح�ضب �ضم�ص الدين فاإن حالت النتحار يف لبنان بلغت 
128 حالة خالل العام 2021 باأكمله، واإذا ما دّققنا يف 
اأرقام 2022 ويف حال ا�ضتمرار الو�ضع على ما هو عليه، 

فاإن اجتاه حالت النتحار �ضيكون “�ضعودي«.

طبيعية  نتيجة  هو  يح�ضل  ما  اأن  الدين  �ضم�ص  واعترب 
تواجه  ال��ت��ي  املعي�ضية  والأزم����ات  القت�ضادية  للظروف 
ومن  املحدود  الدخل  ذوي  وخ�ضو�ضاً  اللبنانيني،  معظم 
ل يزالون يتقا�ضون رواتبهم وعائداتهم بالعملة الوطنية 
�ضعر  مقابل  قيا�ضية  م�ضتويات  اىل  �ضعرها  تدنى  التي 

�ضرف الدولر يف ال�ضوق ال�ضوداء.
وتقول املحللة النف�ضية والأ�ضتاذة اجلامعية رندة �ضليطا 
يف حديث ملوقع “�ضكاي نيوز عربية” اإن ما اأظهرته نتائج 
الدرا�ضة عن حدوث حالة انتحار يف لبنان كل 60 �ضاعة، 
اأمر غري م�ضتغرب، وتعترب اإهانة ل�ضعب فقد الأمل بفعل 

الكاذيب التي تليت على م�ضامعه ل�ضنوات عديدة.

وبح�ضب �ضليطا فاإن حالت النتحار التي حتدث يف لبنان 
التي  “ال�ضريوتونني”  م��ادة  بنق�ص  لها  دخ��ل  ل  حالياً، 
ب��ل ه��ي مرتبطة  ل��الن��ت��ح��ار،  ب��الك��ت��ئ��اب وت��دف��ع  تت�ضبب 
ظل  يف  احل��ي��اة  مقومات  واأدن���ى  الأم���ل  بفقدان  بال�ضعور 

الو�ضع القت�ضادي التعي�ص واملنهار.
ولفتت اإىل وجود فئة من اللبنانيني ت�ضعر “بالالعدالة” 
امل�ضارف  يف  حمتجزة  واأم��وال��ه��ا  ت��دم��رت  اأعمالها  وب���اأن 

وغري قادرة على الو�ضول لها.
وترى �ضليطا اأن هناك ا�ضخا�ضاً م�ضتمرون بعي�ص حياتهم 
حياتهم  �ضور  وين�ضرون  ي�ضهرون  وه��م  طبيعي،  ب�ضكل 
�ضيئاً  كاأن  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  على  “الباذخة” 

ع  وي�ضرِّ “باحل�ضرة”  �ضعوراً  الأم��ر يخلق  وه��ذا  يكن،  مل 
من قرار النتحار.

والذين  امل��ق��ت��دري��ن  ال���ض��خ��ا���ص  اأن  �ضليطا  ت��رى  ك��ذل��ك 
ي��ع��ي�����ض��ون ح��ي��اة ط��ب��ي��ع��ي��ة، ي�����ض��اه��م��ون ب��اإن��ع��ا���ص الو�ضع 
القت�ضادي وخلق فر�ص عمل، ولكن بالن�ضبة لالأ�ضخا�ص 
ب�ضرعة،  ُيحبطون  والذين  تراكمات  من  يعانون  الذين 
فاإن هذا املنظر يكون مبثابة م�ضمار يف طريقهم امل�ضدود.

اأنه يف  اإىل  والأ�ضتاذة اجلامعية  النف�ضية  املحللة  واأ�ضارت 
حال ا�ضتمر الو�ضع على ما هو عليه، فاإن ن�ضبة النتحار 
الو�ضع هو حدوث  اأن يغري  اأن ما ميكن  �ضرتتفع، حيث 

انتعا�ص يف لبنان يف حال تدارك امل�ضوؤولني الو�ضع.

•• عو��سم-وكاالت

ل��ت��ه��دي��دات بكني،  وا����ض���ح  يف حت���د 
عر�ضت تايوان اأم�ص الأول الأربعاء 
مقاتلتها الأكرث تطوراً وهي طائرة 
ال�����ض��ن��ع، و�ضط  اأم��ري��ك��ي��ة  ح��رب��ي��ة 
ع�ضكرية  م�����ض��ب��وق��ة  غ���ري  م���ن���اورات 
�ضواحل  ق���ب���ال���ة  ال�������ض���ني  اأج���رت���ه���ا 

اجلزيرة.
و�ضارعت ال�ضني اإىل الرد على هذه 
ال�ضتفزازات، حمذرة كاًل من تايبيه 
ووا�ضنطن بعدم ال�ضتهانة من قدرة 
عن  الدفاع  على  وال�ضعب  احلكومة 

�ضيادة البالد.

ا�ضتعرا�ش للقوة
اأن تايوان  ذكرت الوكالة الفرن�ضية، 
تطّوراً  الأك�����رث  م��ق��ات��ل��ت��ه��ا  ع��ر���ض��ت 
وهي طائرة حربية اأمريكية ال�ضنع 
م�����زّودة  “اإف16-يف”  ط�����راز  م���ن 
ب�ضواريخ، وذلك خالل طلعة ليلية 
نادرة اأعقبت مناورات ع�ضكرية غري 
قبالة  ال�����ض��ني  اأج���رت���ه���ا  م�����ض��ب��وق��ة 

�ضواحل اجلزيرة.
�ضالح  م���ن  ع��ن��ا���ض��ر  اأن  واأو����ض���ح���ت 
قاعدة مبقاطعة  التايواين يف  اجلو 
�ضواريخ  ح��ّم��ل  )�����ض����رق(،  ه���وال���ني 
اأمريكية ال�ضنع م�ضاّدة لل�ضفن من 
اإم-84”  ج��ي  اإي���ه  “هاربون  ط���راز 
حت���ت ج��ن��اح��ي م��ق��ات��ل��ة م���ن ط���راز 
مطّورة  ن�ضخة  وهي  “اإف16-يف”، 
واأكرث تعقيداً من مقاتالت اإف-16 

التي يعود تاريخها اإىل الت�ضعينات.
واأ�ضارت اإىل اأنه يف اإطار هذا التمرين 
اأقلعت  القتايل”،  “ال�ضتعداد  على 
من القاعدة اجلوية لياًل 6 طائرات 
بينها  من  “اإف16-يف”،  من طراز 

وذلك  ب�ضواريخ،  م�ضّلحتان  اثنتان 
يف مهمة ا�ضتطالع ليلي، بح�ضب ما 

اأعلن �ضالح اجلو التايواين.
وق���ال ���ض��الح اجل��و يف ب��ي��ان اإّن���ه “يف 
م���واج���ه���ة ال���ت���ه���دي���د ال���ن���اج���م عن 
ال���ت���دري���ب���ات ال��ع�����ض��ك��ري��ة الأخ�����رية 
ال�ضيوعية  ال��ق��وات  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
ال�ضينية، ظللنا يقظني مع تر�ضيخنا 
)�ضاحات  م��ف��ه��وم  نف�ضه  ال��وق��ت  يف 
القتال يف اأي مكان والتدريب يف اأي 
وقت(، وذلك ل�ضمان الأمن القومي 

للبالد«.

حتذير �ضيني
وب��دوره، قال ال�ضفري ال�ضيني لدى 
الثالثاء  اأم�����ص  اأول  اأول  وا���ض��ن��ط��ن 
الكونغر�ص  م��ن  ن���واب  “زيارات  اإن 
الأمريكي اإىل تايوان تذكي التوترات 
جو  الرئي�ص  اإدارة  واإن  الإقليمية، 
بايدن ل يجب اأن ت�ضتهني بت�ضميم 
ح�ضبما  امل�ضاألة”،  ه��ذه  يف  ال�ضني 

اأفادت وكالة بلومربغ لالأنباء.
حجج  جانغ  ت�ضني  ال�ضفري  ورف�����ص 
النواب  باأن  الأمريكيني،  امل�ضوؤولني 
عن  م�ضتقلة  ب��ط��ري��ق��ة  ي��ت�����ض��رف��ون 
مل  الإدارة  اأن  اأو  الأب��ي�����ص،  ال��ب��ي��ت 
ت��ك��ن ل��دي��ه��ا ���ض��ي��ط��رة ع��ل��ى ج���دول 
اأعمال رئي�ضة جمل�ص النواب نان�ضي 
تايوان يف بداية  التي زارت  بيلو�ضي 

اأغ�ضط�ص)اآب( اجلاري.
قامت  ال��ت��ي  ال���زي���ارات  اأن  واأو����ض���ح 
ب���ه���ا ب��ي��ل��و���ض��ي واأع���������ض����اء اآخ�������رون 
التفاقات  ت��ن��ت��ه��ك  ب��ال��ك��ون��غ��ر���ص 
الأمريكية- ال�ضينية القائمة، وقال 
“نحن  وا���ض��ن��ط��ن:  يف  لل�ضحفيني 
لزيارة  خ��ط��رية  تبعات  م��ع  نتعامل 
املتحدة  الوليات  وح��ذر  بيلو�ضي”، 
من عدم التقليل من �ضاأن الت�ضميم 
احلكومة  وقدرة  ال�ضديدين  والعزم 
وال�ضعب ال�ضينيني على الدفاع عن 
اأرا�ضي  و�ضالمة  الوطنية  ال�ضيادة 

البالد.

ح�ضابات خاطئة
ومن جهته، قال كبري الدبلوما�ضيني 
اآ�ضيا  ����ض���رق  ل�������ض���وؤون  الأم���ري���ك���ي���ني 
جهود  اإن  ك��ري��ت��ن��ربي��ن��ك،  دان���ي���ي���ل 
وتقوي�ص  لإخ�ضاع  الرامية  ال�ضني 
�ضمود تايوان قد ت�ضفر عن ح�ضابات 
ت�ضتمر  اأن  املرجح  من  واإن  خاطئة، 

حملة ال�ضغط.
ا�ضتخدمت  “ال�ضني  اأن  واأ����ض���اف 
رحلة بيلو�ضي ذريعة لتغيري الو�ضع 
ال�ضالم  ي���ع���ر����ص  مم�����ا  ال������راه������ن، 
الإجراءات  “هذه  وتابع  للخطر”، 
من  مكثفة  �ضغط  حملة  م��ن  ج��زء 
ال�ضعبية  ال�ضني  جمهورية  ج��ان��ب 
�ضد تايوان، والتي نتوقع اأن ت�ضتمر 
والأ�ضهر  الأ���ض��اب��ي��ع  يف  التك�ضف  يف 

املقبلة«.
اأن الهدف من هذه احلملة  واأو�ضح 
وا�ضح وهو ترهيب تايوان واإخ�ضاعها 
اأن  اإىل  م�ضرياً  �ضمودها،  وتقوي�ص 
الوليات املتحدة كانت �ضريحة مع 

ال�ضني يف اأن نهجها جتاه تايوان مل 
التزام وا�ضنطن  يتغري، مبا يف ذلك 
ب�ضيا�ضة “�ضني واحدة” وعدم دعم 

ال�ضتقالل الر�ضمي لتايوان.
�ضيا�ضتنا  اأن  “يف حني  قائاًل  واأردف 

مل تتغري، 
ف���اإن م��ا ت��غ��ري ه��و الإك�����راه املتزايد 
جمهورية  واأفعال  كلمات  بكني،  من 
ال�ضتقرار  تزعزع  ال�ضعبية  ال�ضني 

ب�ضدة،
ح�ضابات  ب���ح���دوث  ت��خ��اط��ر  اإن���ه���ا   
وال�ضتقرار  ال�ضالم  وتهدد  خاطئة 

يف م�ضيق تايوان«.
الوليات  اأن  اإىل  امل�������ض���وؤول  ول��ف��ت 
املتحدة اأبلغت ال�ضني يف كل حمادثة 
اأزم��ة ولن  اإث��ارة  اإىل  باأنها ل ت�ضعى 
“�ضنوا�ضل اتخاذ  تفعل ذلك، وتابع 
لدعم  حازمة  ولكن  هادئة  خطوات 
مواجهة  يف  وال����ض���ت���ق���رار  ال�����ض��الم 
لتقوي�ضهما  امل�ضتمرة  بكني  جهود 
ون���دع���م ت���اي���وان مب���ا ي��ت��م��ا���ض��ى مع 

�ضيا�ضتنا طويلة الأمد«.
تعاون ع�ضكري مع رو�ضيا

�ضتتوجه  قواتها  اأن  ال�ضني  وذك��رت 
تدريبات  يف  للم�ضاركة  رو���ض��ي��ا  اإىل 
اأعلنت  ح�ضبما  م�ضرتكة،  ع�ضكرية 

وزارة الدفاع يف بكني، 
اأم�ص  ال�ضينية  الدفاع  وزارة  وقالت 
تدريبات  يف  م�ضاركتها  اإن  الأرب��ع��اء، 
التي   - ال�������ض���ن���وي���ة  “فو�ضتوك” 
ق��ال��ت م��و���ض��ك��و اإن���ه���ا ���ض��ت��ج��ري بني 
اجل�����اري و5  اأغ�������ض���ط�������ص)اآب(   30
�ضبتمرب)اأيلول( املقبل، تاأتي يف اإطار 

اتفاقية تعاون ثنائي مع رو�ضيا.
تعميق  ه��و  “الهدف  اأن  واأ���ض��اف��ت 
التعاون العملي والودي مع جيو�ص 
امل�����ض��ارك��ة، وت��ع��زي��ز م�ضتوى  ال����دول 
التعاون ال�ضرتاتيجي بني الأطراف 

امل�ضاركة، 
ال�ضتجابة  ع��ل��ى  ال���ق���درة  وت��ق��وي��ة 
املختلفة”،  الأم���ن���ي���ة  ل��ل��ت��ه��دي��دات 
وبيالرو�ضيا  الهند  اأن  اإىل  م�ضرية 

ومنغوليا وطاجيك�ضتان ودوًل اأخرى 
�ضت�ضارك اأي�ضاً يف التدريبات.

وقال املتحدث با�ضم وزارة اخلارجية 
“بينما  اإن��ه  براي�ص،  نيد  الأمريكية 
ال�ضني  بني  العالقات  دفء  يت�ضبب 
العاملي،  الأم��ن  تقوي�ص  يف  ورو�ضيا 
تف�ضري  لديها  لي�ص  وا�ضنطن  ف���اإن 

خا�ص لتلك التدريبات”، 
امل�ضاركة  الدول  “معظم  اأن  واأ�ضاف 
جمموعة  يف  روتيني  ب�ضكل  ت�ضارك 
والتمارين  ال��ت��دري��ب��ات  م��ن  وا���ض��ع��ة 
املتحدة  ال����ولي����ات  م���ع  ال��ع�����ض��ك��ري��ة 

اأي�ضاً«.

جدية اأمريكية �ضائعة
جيت�ضتون،  معهد  ن�ضره  تقرير  ويف 
لوران�ص  الأم���ري���ك���ي  ال��ب��اح��ث  ق���ال 
معهد  اإدارة  جمل�ص  ع�ضو  ك��ادي�����ص 
اأن  “يبدو  الأم���ري���ك���ي  ج��ي��ت�����ض��ت��ون 
�ضاحب  وه��و  الرئي�ص  م�ضار  �ضجل 
اأعلى من�ضب يف البالد كان مفتوحاً 

ل�����ض��ي��ا���ض��ات م���ك���اف���اأة امل���ان���ح���ني، من 
التجارية  ال�ضيا�ضات  تعزيز  خ��الل 
بايدن  حلملة  املانحني  تخدم  التي 
�ضبيل  على  ولأ���ض��رت��ه،   2020 ع��ام 
لل�ضيارات  امل�ضنعة  ال�ضركات  املثال 
الكهربائية والألواح ال�ضم�ضية، التي 

ي�ضنع معظمها يف ال�ضني«.
اإر�ضاء  اأن����ه  ي��ب��دو  م��ا  “يف  واأ����ض���اف 
القول  على  ب��اي��دن  حر�ص  لل�ضني، 
اأي عدوان  اإزاء  بالقلق  اإن��ه ل ي�ضعر 
�ضيني على تايوان، على الرغم من 
ع�ضكرية  مب���ن���اورات  ال�����ض��ني  ق��ي��ام 
ك��ب��رية ب��ال��ق��رب م��ن ت��اي��وان، والتي 
خارجية  وزي���������رة  ق���ل���ق  اإىل  اأدت 

بريطانيا ليز ترا�ص«.
ال�ضني  اأن  من  الرغم  “على  وتابع 
الدويل  ت��اي��وان  م�ضيق  اأن  اأع��ل��ن��ت 
يخ�ص ال�ضني، يبدو اأن اإدارة بايدن 
ال�ضينية  النظر للتهديدات  ترف�ص 

بجدية، 
وتقدم ر�ضائل مت�ضاربة، كما اأنها ل 
ت��زود ت��اي��وان ب��ال��ردع ال��ك��ايف، ويبدو 
ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ح��و اأن��ه��ا ت��ك��رر رف�ص 
تهديدات  اإىل  بجدية  النظر  بايدن 
لأوك��ران��ي��ا، وهذا  غ��زوه  قبل  بوتني 
الغياب للردع �ضتعتربه ال�ضني دعوة 
بالن�ضبة  ح���دث  ك��م��ا  ال��ه��ج��وم،  اإىل 

لرو�ضيا«.
الأبي�ص  “البيت  اأن  واأو�ضح كادي�ص 
اإذا كان بايدن خالل  رف�ص قول ما 
ا�ضتغرق  ال�����ذي  ال��ه��ات��ف��ي  ح��دي��ث��ه 
ت�ضي  ال�ضيني  الرئي�ص  مع  �ضاعتني 
قد تطرق اإىل اأ�ضل انت�ضار فريو�ص 
ك��ورون��ا، ال���ذي ت���ردد اأن���ه اأ���ض��ف��ر عن 
اأك����رث م��ن م��ل��ي��ون �ضخ�ص يف  وف����اة 
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة واأك������رث م���ن 6 

ماليني يف اأنحاء العامل«.

منتحر يف كل 60 �ضاعة.. ملاذا يزداد النتحار يف لبنان؟

•• عو��سم-وكاالت

اأفريقيا التابعة  اأه��م ق��ادة ولي��ة غ��رب  اأح��د  لقي 
امل�ضوؤول  دين،  اأم��ي��ن��و  الإره���اب���ي،  داع�����ص  لتنظيم 
ال�ضاحل  ب��دول  دول  ع��دة  ا�ضتهدفت  هجمات  عن 
اج��ت��م��اع لعنا�ضر  وال�����ض��ح��راء، م�����ض��رع��ه خ���الل 
التنظيم يف ق�ضف جوي نفذه اجلي�ص النيجريي 

يف ولية بو�ضط البالد.
ف���اإن طائرتني  ال��ن��ي��ج��ريي،  للجي�ص  ب��ي��ان  ووف���ق 
ا�ضت�ضافه  اجتماعا  ق�ضفتا  اجلو  ل�ضالح  تابعتني 
كوريب،  ب���ل���دة  يف  داع�������ص  ل��ع��ن��ا���ض��ر  دين  اأم��ي��ن��و 
العقل  هو  املقتول  اأن  اإىل  م�ضريا  املا�ضي،  ال�ضبت 
الكامريون  يف  الإرهابي  التنظيم  لهجمات  املدبر 
وال��ن��ي��ج��ر وت�������ض���اد.وج���اء م��ق��ت��ل اأم��ي��ن��و دين بعد 
الإرهابيني  من  العديد  مقتل  من  قليلة  �ضاعات 
غالبي يف منطقة  دام��ب��ا-  ح��ول حم��ور  العاملني 
جوية  عملية  يف  ك��ادون��ا  بولية  املحلية  احلكومة 

وبرية م�ضرتكة من�ضقة.
اإفريقيا”  غ���رب  “ولية  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 
داع�ص  لتنظيم  مبايعته  عقب   2015 ع��ام  ظهر 
وال��ع��راق، وهي  �ضوريا  م��ن ظ��ه��وره يف  اأ�ضهر  بعد 
متفرعة عن تنظيم “بوكوحرام” الإرهابي الذي 

يحارب الدولة النيجريية منذ �ضنوات.
وت�ضاد،  ن��ي��ج��ريي��ا  يف  ه��ج��م��ات  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ون���ف���ذ 
ت�ضتهدف قوات اجليو�ص وال�ضكان، و�ضنفتها وزارة 
عام  عاملي”  اإرهابي  “كيان  الأمريكية  اخلارجية 
اأجل ال�ضالم”  “مكافاآت من  2018، وفقا ملوقع 
الأم��ريك��ي��ة.وت��ع��ت��رب كوريب،  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال��ت��اب��ع 
م����الذا معروفا  ال��ن��ي��ج��ريي��ة،  ال��ن��ي��ج��ر  يف ولي����ة 

لالإرهابيني بعد اأن طردوا اأهلها عام 2021.
املجاورة،  توغو  دول��ة  من  ال�ضيا�ضي  املحلل  وق��ال 
حممد مادي غابكاتي ملوقع “�ضكاي نيوز عربية”، 

بارز،  قيادي  مقتل  النيجريي  اجلي�ص  اإع��الن  اإن 
اإفريقيا  غ��رب  يف  داع�����ص  لعمليات  امل��دب��ر  والعقل 
لالأجهزة  وجن��اح��ا  للتنظيم،  قوية  �ضربة  ميثل 
املحلية يف نيجرييا  الأمنية و�ضبكة ال�ضتخبارات 

يف ر�ضد وا�ضتهداف الإرهابي.
تاأثري مرحلي  اأمينو دين  ملقتل  يكون  اأن  ويتوقع 
على ن�ضاط وعمليات داع�ص، واإن لفت اإىل اأن هذه 
اجلماعات دائًما لديها خطة طوارئ للتعامل مع 

�ضقوط قياداتها.
يف  داع�����ص  تنظيم  يدخل  اأن  غابكاتي  يرجح  كما 
غرب اإفريقيا، مرحلة خمول ق�ضرية، ثم �ضرعان 
وق��ت ممكن، منبها  اأق��رب  ن�ضاطه يف  ي�ضتاأنف  ما 
ي��واج��ه��ه هو  ق��د  ال���ذي  اأن اخل��ط��ر احلقيقي  اإىل 
خلفا  قيادي  تعيني  اأثناء  داخلية  خالفات  وج��ود 

ل�”دين«.
النيجريية  ال���دول���ة  ال��ت��وغ��ويل  امل��ح��ل��ل  وي��ن�����ض��ح 
“فاجلماعات  املحليني  ال�ضكان  دع��م  تك�ضب  ب��اأن 
الإرهابية تلعب على فقدان ثقة املواطن بالدولة 

نتيجة انت�ضار الف�ضاد والتهمي�ص وغياب العدالة، 
وم���ن ه��ن��ا ت��ك��ون ل��دي��ه��ا ق���درة ع��ل��ى �ضناعة بيئة 

موالية لها«.
ويف وق��ت ���ض��اب��ق، ح��ذر اخل��ب��ري الأم��ن��ي يف معهد 
اإي���وي، جمل�ص  م��ارت��ن   ،ISS الأمنية  ال��درا���ض��ات 
داع�ص  تنظيم  ت��ه��دي��دات  اأن  م��ن  ال���دويل  الأم���ن 
تتزايد يوًما بعد يوم يف اأفريقيا، وقد تكون القارة 

مبثابة “امل�ضتقبل ».
التهديد  املجل�ص  مناق�ضة  الباحث خالل  واأ�ضاف 
الذي ي�ضكله داع�ص لل�ضالم والأمن الدوليني، اأن 
التنظيم و�ضع نفوذه داخل اأفريقيا، ومل ت�ضلم اأي 
يف  اخلم�ضة  لالأقاليم  اجليو�ضيا�ضية  املناطق  من 

اأفريقيا من ن�ضاطه.
والكامريون  نيجرييا  اأن  اإي���وي  م��ارت��ن  واأ���ض��اف 
التنظيم  انت�ضار  تعاين من  البلدان  والعديد من 
الإرهابي، مو�ضحا اأن فرع تنظيم داع�ص يف و�ضط 
اأف��ري��ق��ي��ا، ل ي���زال ميثل ت��ه��دي��ًدا خطرًيا  وغ���رب 

لدول املنطقة.

•• طوكيو-�أ ف ب

حمادثات  الياباين  القومي  الأم��ن  م�ضت�ضار  اأج��رى 
م���دة ���ض��ب��ع ���ض��اع��ات م��ع ك��ب��ري دب��ل��وم��ا���ض��ي��ي احلزب 
ح�ضبما  واأوكرانيا،  تايوان  حول  ال�ضيني  ال�ضيوعي 

اأفاد م�ضوؤول يف احلكومة اليابانية اأم�ص اخلمي�ص.
اأكيبا،  اإّن تاكيو  امل�ضوؤول لوكالة فران�ص بر�ص  وقال 
ال����ذي ق��ب��ل دع����وة م��ن ال�����ض��ني، ت��وّج��ه اإىل مدينة 
التقى  الواقعة يف جنوب �ضرق بكني، حيث  تياجنن 

يانغ جي�ضي الأربعاء.
اقت�ضاديتني يف  قّوتني  اأك��رب  بني  العالقات  وت�ضهد 
اخلالفات  ب�ضبب  الأح��ي��ان،  بع�ص  يف  ت��وّت��رات  اآ�ضيا 
حول ما�ضي اليابان الع�ضكري والنزاعات الإقليمية 
الرابع  ق��ائ��م��ة.اح��ت��ّج��ت ط��وك��ي��و يف  ت����زال  ال��ت��ي ل 
خم�ضة  �ضقوط  بعد  بكني،  ل��دى  اآب/اغ�ضط�ص  من 
القت�ضادية  املنطقة  يف  �ضينية  بال�ضتية  �ضواريخ 
تِبعت  ع�ضكرية  تدريبات  خالل  اخلال�ضة  اليابانية 
زي����ارة رئ��ي�����ض��ة جم��ل�����ص ال���ن���واب الأم���ريك���ي نان�ضي 
بيلو�ضي اإىل تايوان، التي تعتربها ال�ضني جزءاً من 

زيارة وزيرين  ال�ضني  اأرا�ضيها.من جهتها، و�ضفت 
طوكيو  يف  يا�ضوكوين  �ضريح  اإىل  الثنني  يابانيني 
املُدانني  اليابانيني  امل�ضوؤولني  ذك��رى  تخّلد  والتي 
الثانية،  العاملية  اإب��ان احلرب  بارتكاب جرائم حرب 
ب”ال�ضتفزاز اخلطري«.وناق�ص اأكيبا ويانغ الأربعاء 
باملناورات  خ�ضو�ضاً  تتعّلق  جيو�ضيا�ضية  م�ضائل 
لأوكرانيا  الرو�ضي  وال��غ��زو  ت��اي��وان  ح��ول  ال�ضينية 

وم�ضاألة كوريا ال�ضمالية.
ع�ضاء،  م��اأدب��ة  ت�ضّمنت  التي  املحادثات  ه��ذه  خ��الل 
نقل اأكيبا اإىل يانغ “موقف اليابان” ب�ضاأن تايوان، 
م�ضرياً اإىل اأهمية “ال�ضالم وال�ضتقرار” يف م�ضيق 
تايوان.وقال م�ضوؤول يف الأمن القومي الياباين اإّن 
فوميو  الياباين  ال���وزراء  رئي�ص  قاله  م��ا  ردد  اأكيبا 
الأخري  ال��ق��وة  ل���ض��ت��ع��را���ص  “اإدانته”  يف  كي�ضيدا 
اأن��ب��اء ال�ضني  م��ن قبل ب��ك��ني.ب��دوره��ا، قالت وك��ال��ة 
تايوان  ب��اأّن  اأكيبا  ذّك��ر  يانغ  اإن  )�ضينخوا(  اجلديدة 

“جزء ل يتجّزاأ من الأرا�ضي ال�ضينية«.
واأ�ضارت الوكالة اإىل اأن يانغ حّث طوكيو على تكوين 
بكني  م��ع  والعمل  ال�ضني”  ع��ن  �ضحيحة  “�ضورة 

وا�ضتقراراً  ن�ضجاً  اأك��رث  ثنائية  ع��الق��ات  “لتعزيز 
ال�ضعي  �����ض����رورة  ع��ل��ى  م�������ض���ّدداً  وقوة”،  و���ض��ح��ة 

“للق�ضاء على التدّخالت الداخلية واخلارجي«.
حول  الثنائية  النزاعات  ويانغ  اأكيبا  ناق�ص  كذلك، 
توؤكد  والتي  اليابان  تديرها  التي  ال�ضغرية  اجل��زر 
وفقاً  ال�ضرقي،  ال�ضني  بحر  يف  بها  اأحقيتها  بكني 

للم�ضدر ذاته الذي طلب عدم الك�ضف عن هويته.
بداية  يف  ال�ضني  ل��دى  احّتجت  ق��د  اليابان  وك��ان��ت 
�ضينية  ف���رق���اط���ة  ق���ام���ت  ب���ع���دم���ا  مت���وز/ي���ول���ي���و 
بالقرتاب من هذه اجلزر التي ت�ضّمى �ضينكاكو من 

قبل طوكيو ودياويو من قبل بكني.
وجّدد اأكيبا الأربعاء تاأكيد موقف اليابان ب�ضاأن هذه 
ال�ضني  ق��وة  قلقه من  عن  ال�ضغرية، معرباً  اجل��زر 

البحرية املتزايدة.
ج����اءت ه����ذه امل��ن��اق�����ض��ات ق��ب��ل ال���ذك���رى اخلم�ضني 
 29 وال�����ض��ني يف  ال��ي��اب��ان  ب��ني  ال��ع��الق��ات  لتطبيع 
جهود  “بذل  على  اجلانبان  اأيلول/�ضبتمرب.واتفق 
وامل�ضتقّرة”  ال��ب��ّن��اءة  الطبيعة  لتج�ضيد  م�ضرتكة 

لعالقاتهما الثنائية.

•• جنامينا-�أ ف ب

ع���اد ت��ي��م��ان اردمي����ي ال���ذي يقيم يف امل��ن��ف��ى م��ن��ذ ���ض��ن��وات ب��ع��د حماولته 
الإطاحة بالرئي�ص الت�ضادي ال�ضابق اإدري�ص ديبي اتنو،  اأم�ص اخلمي�ص اإىل 
العا�ضمة جنامينا قبل يومني من بدء حوار وطني بني املعار�ضة املدنية 
واجلي�ص واملجموعة الع�ضكرية احلاكمة يف البالد، كما ذكر �ضحايف من 

وكالة فران�ص بر�ص.

الذي  “احتاد قوى املقاومة”  وكانت طائرة تيمان اردمي��ي زعيم حركة 
يف  جنامينا  ب��اجت��اه  تقدمها  الفرن�ضي  اجلي�ص  ط��ائ��رات  ق�ضف  اأوق���ف 
2019، حطت يف مطار العا�ضمة عند ال�ضاعة 08،10 )07،10 ت غ( 

حيث كان يف انتظاره حوايل خم�ضني من اأقاربه.
اإردمي��ي اعتبارا من ال�ضبت، يف حوار وطني �ضامل  اأن ي�ضارك  ويفرت�ص 
ونقل ال�ضلطة  “حرة ودميوقراطية”  اأن يف�ضي اإىل انتخابات  يفرت�ص 

اإىل املدنيني.

•• كوناكري-�أ ف ب

غينيا  الأق����ّل يف  ع��ل��ى  ق��ت��ي��الن  �ضقط 
احتجاجات  يف  بالر�ضا�ص  الأرب���ع���اء 
���ض��ّد امل��ج��ل�����ص ال��ع�����ض��ك��ري احل���اك���م يف 
اأف����ادت  ال��ب��الد م��ن��ذ ع����ام، بح�ضب م��ا 

م�ضادر حملية.
للدفاع  الوطنية  “اجلبهة  واّت��ه��م��ت 
هذا  اإىل  دع���ت  ال��ت��ي  الد�ضتور”  ع��ن 
رئي�ص  ح���ّرا����ص  الح��ت��ج��اج��ي  ال���ي���وم 
الكولونيل  احلاكم  الع�ضكري  املجل�ص 
على  النار  باإطالق  دومبويا  مامادي 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن اأث���ن���اء م����رور م��وك��ب��ه يف 
���ض��اح��ي��ة ال��ع��ا���ض��م��ة ك���ون���اك���ري، مّما 
من  يبلغان  �ضابني  مقتل  ع��ن  اأ���ض��ف��ر 

العمر 17 و19 عاماً.
مواقع  على  ب��ي��ان  يف  اجلبهة  وق��ال��ت 
احلّرا�ص  اإّن  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل 
اأثناء  املتظاهرين  على  النار  اأطلقوا 
مرور موكب الكولونيل دومبويا مّما 
اأّدى اإىل مقتل كل من عمر باري وهو 

من  يبلغ  الثانوية  املرحلة  يف  تلميذ 
بالدي  واب��راه��ي��م��ا  ع��ام��اً   17 ال��ع��م��ر 

البالغ من العمر 19 عاماً.
فران�ص  ل���وك���ال���ة  �����ض����وؤال  ع��ل��ى  ورّداً 
ب��ا���ض��م ال�ضرطة  امل��ت��ح��دث  ب��ر���ص ق���ال 
به  علم  ل  اإّن  كابا  م��وري  الكولونيل 
الّرغم  على  القتلني  هذين  ب�ضقوط 

م��ن اأّن���ه ك��ان م��وج��وداً يف امل��ك��ان اأثناء 
مرور موكب رئي�ص املجل�ص النتقايل.

احتجاجات  غينيا  ت�ضهد  م��ا  وغ��ال��ب��اً 
تتخّللها اأعمال عنف. وتنّدد منظمات 
للدفاع عن حقوق الإن�ضان بالتجاوزات 
البالد  الأم��ن يف  ق��وات  ترتكبها  التي 
وباإفالت املرتكبني من بني عنا�ضرها 

من العقاب.
ال���واق���ع���ة يف غرب  ال����دول����ة  وت�����ض��ه��د 
قوات  بني  متكّررة  �ضدامات  اأفريقيا 
الأم����ن وم��ت��ظ��اه��ري��ن ي��ح��ت��ّج��ون على 
م��ه��ل��ة ال��ث��الث ���ض��ن��وات ال��ت��ي حّددها 
ال�ضلطة  لت�ضليم  الع�ضكري  املجل�ص 

اإىل املدنيني.

حمادثات مطّولة بني م�ضوؤولني �ضينيني ويابانينيب�ضربة خالل اجتماع.. »داع�س« يخ�ضر »عقله املدبر« يف نيجرييا

عودة اأحد اأبرز القادة املتمردين اإىل ت�ضاد 

احتجاجات يف غينيا �ضّد املجل�س الع�ضكري احلاكم 

ال�ضني تر�ضل قوات اإىل رو�ضيا لتمارين ع�ضكرية م�ضرتكة 

تايوان ت�ضتعر�س قوتها.. وبكني حتذر من ال�ضتهانة بقدرتها
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املال والأعمال
بنك الإمارات دبي الوطني يك�ضف عن الفائزين بكربى جوائز �ضحوبات حملة التوفري الكربى

•• دبي-�لفجر: 

ك�����ض��ف ب��ن��ك الإم�������ارات دب���ي ال��وط��ن��ي، امل��ج��م��وع��ة امل�����ض��رف��ي��ة ال���رائ���دة يف 
الفائزين  اأ�ضماء  ع��ن  وتركيا،  اأفريقيا  و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة 
الهادفة  الكربى  التوفري  ل�ضحوبات حملة  الكربى  املحظوظني باجلوائز 
الت�ضجيع  واأن  ل�ضيما  العمالء،  لدى  الإيجابي  املايل  ال�ضلوك  تعزيز  اإىل 
خدمات  بتوفري  البنك  التزام  �ضمن  اأ�ضا�ضياً  عن�ضراً  ي�ضكل  الدخ��ار  على 
م�ضرفية م�ضوؤولة.وفاز كل من الإماراتي خليفة عبداهلل حارب بن حارب 
الفالحي، و جنيد رنا باك�ضتاين اجلن�ضية، و�ضركة “يونيفر�ضال اأو�ضنز 7 
دي اأم �ضي �ضي” التي تتخذ من دبي مقراً لها، بثالث �ضيارات مر�ضيد�ص 
الإ�ضدار.  حم��دودة  الإم��ارات��ي  الذهبي  اليوبيل  ط��راز   AMG G63
“بريتلينغ  ب�ضاعات  املحظوظني  العمالء  من   54 ف��از  ذل��ك،  جانب  واإىل 

اإج��راوؤه��ا خ��الل فرتة  �ضابقة مت  وذل��ك عرب �ضحوبات   »Aerospace
العر�ص الرتويجي.وعلى امتداد الفرتة ما بني 1 دي�ضمرب 2021 و31 
�ص بنك الإمارات دبي الوطني عرب حملته الرتويجية  مايو 2022، خ�ضّ
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  مواطني  من  لعمالئه  خم�ض�ضة  جوائز 
فتح  اأو  ح�ضاباتهم  اأر�ضدة  زي��ادة  مقابل  وال�ضركات  الأف��راد  من  وعمالئه 
ح�����ض��اب��ات ج��دي��دة.وك��ان��ت حملة ال��ت��وف��ري ال��ك��ربى م��ت��اح��ة ل��ع��م��الء بنك 
الإمارات دبي الوطني من الأفراد وال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة. وتعد 
الإماراتي،  الذهبي  اليوبيل  ط��راز   AMG G63 مر�ضيد�ص  �ضيارات 
لة على م�ضتوى الدولة،  �ضمن خم�ضني �ضيارة فقط من هذه الفئة، املُف�ضّ

لالحتفاء بالذكرى اخلم�ضني لتاأ�ضي�ص دولة الإمارات العربية املتحدة.
�ضوفو  م��ن  ك��ل  جانب  اإىل  املحظوظون  ال��ف��ائ��زون  ال�����ض��ورة  يف  هنا  يظهر 
لالأفراد  امل�ضرفية  اخل��دم��ات  رئي�ص  اأول،  تنفيذي  رئي�ص  نائب  ���ض��ارك��ار، 

واإدارة الرثوات يف بنك الإمارات دبي الوطني؛ مروان هادي، نائب الرئي�ص 
التنفيذي ورئي�ص ق�ضم اخلدمات امل�ضرفية لالأفراد يف بنك الإمارات دبي 
اخلدمات  ورئي�ص  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  الها�ضمي،  ح�ضام  ال��وط��ن��ي؛ 
امل�ضرفية املميزة وخدمات الأعمال يف بنك الإمارات دبي الوطني؛ روهيت 
يف  لالأعمال  امل�ضرفية  اخلدمات  ورئي�ص  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  ج��ارج، 
بنك الإمارات دبي الوطني؛ واآر. �ضيفارام، نائب الرئي�ص التنفيذي، رئي�ص 
منتجات اخلدمات امل�ضرفية لالأفراد يف بنك الإمارات دبي الوطني.ويذكر 
الإم��ارات دبي الوطني يقدم لعمالئه باقة وا�ضعة من احل�ضابات  اأن بنك 
امل�ضرفية التي تنا�ضب خمتلف اأنواع تعامالتهم املالية وتوفر لهم معدلت 
فائدة مميزة، اإ�ضافة اإىل ح�ضابات الودائع الثابتة املرنة وح�ضابات التوفري 
لتمكني  اجل��وائ��ز،  احل��ائ��زة على  املتحركة  الهواتف  وع��رب  الإن��رتن��ت  عرب 

العمالء من الدخار وك�ضب العائدات يف ذات الوقت.

»موانئ اأبوظبي«:»جممع كيزاد للخدمات اللوج�ضتية 21 « جاهز للتاأجري خالل الربع الثالث

عرب مينائي زايد وم�ضفح بح�ضب اجلدول الزمني املحدد ووفق اأعلى املعايري العاملية

و�ضول الدفعات الأوىل من الأ�ضطول اجلديد لـ»قطار الحتاد« اإىل الدولة  
من طراز اإلكرتو-موتيف ديزل EMD® SD70  وعربات متطورة متنوعة اال�ضتخدام لنقل خمتلف اأنواع  حديثة  قاطرات  من  االأ�ضطول  •يتكون 

الب�ضائع عرب �ضبكة ال�ضكك احلديدية بالدولة

»ايدج« تو�ضع قدراتها ال�ضيربانية
 لت�ضمل حلول الت�ضالت الآمنة

••�أبوظبي-و�م:

التكنولوجيا  جمموعة  اي��دج،  اأعلنت 
للدفاع  ال��ع��امل  يف  ال��رائ��دة  املتقدمة 
نطاق  ت���و����ض���ي���ع  اأخ���������رى،  وجم�������الت 
ق��درات��ه��ا احل��ال��ي��ة يف ق��ط��اع احلرب 
لت�ضمل  وال�ضتخبارات  الإلكرتونية 
قطاع  �ضمن  الآمنة  الت�ضالت  الآن 
والتكنولوجيا  الإل��ك��رتون��ي��ة  احل���رب 
اإ�ضافة  ���ض��ه��د  وال�����ذي  ال�����ض��ي��ربان��ي��ة، 
الرائدة  الآم���ن���ة  الت�������ض���الت  ���ض��رك��ة 
�ضركتي  جانب  اإىل  “ديجيتال14”، 

“�ضيجنال” و”بيكن رد«.
و�ضي�ضهم تو�ضيع القدرات ال�ضيربانية 
املجموعة خربة عاملية  ليدج بتوفري 
واأن��ظ��م��ة وح��زم��ة ح��ل��ول رائ���دة عاملًيا 
مل�ضاعدة  م��ي��دان��ًي��ا  وت��ق��ن��ي��ات جم��ّرب��ة 
ع��م��الئ��ه��ا ع��ل��ى ال��ع��م��ل ب�����ض��ك��ل فعال 
قدرتهم  ي�ضمن  مم��ا  وحا�ضم،  واآم���ن 
اأ�ضولهم وعملياتهم من  على حماية 
التهديدات ور�ضد املعلومات، و�ضمان 
العمليات  ���ض��اح��ة  يف  ق��وي��ة  ات�����ض��الت 
الكوادر  وا�ضتقطاب  الأمن،  وجمالت 
م��ه��ارات��ه��م لتحقيق  ورف����ع  امل��ط��ل��وب��ة 

النجاح يف العمليات.
املنتدب  الع�ضو  امل���ال،  من�ضور  وق���ال 
والرئي�ص التنفيذي يف ايدج: “ي�ضّرنا 
اأن نعزز قطاع ايدج للحرب الإلكرتونية 
بحلول  ال�����ض��ي��ربان��ي��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
تو�ّضع  اأن  �ضاأنها  من  ومكّملة  مبتكرة 
ق���درات���ن���ا ال�����ض��ي��ربان��ي��ة ب�����ض��ك��ل كبري 
اأ�ضواق جديدة يف  وت�ضمح لنا بدخول 
بف�ضل  وامل���دين  الدفاعي  القطاعني 
ريادتنا العاملية يف هذا املجال. ونحن 
نعمل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اأوج����ه ال��ت��ع��اون يف 
وخلق  املتقدمة،  التكنولوجيا  جم��ال 
الأعمال  منو  وت�ضريع  نوعية،  فر�ص 

واخلدمات، مع تلبية الطلب املتزايد 
على حلول الأمن ال�ضيرباين املتميزة 

يف دولة الإمارات وخارجها«.
الرائد  امل����زود  “�ضيجنال”،  ومت��ّك��ن 
حل����ل����ول احل�������رب الإل����ك����رتون����ي����ة يف 
التمتع  العمالء من  الإم����ارات،  دول��ة 
املطلوبة،  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة  ب��الأف�����ض��ل��ي��ة 
وتفوق  باملوقف،  ال�ضتثنائي  والوعي 
مبختلف  الكهرومغناطي�ضي  الطيف 
العمليات الع�ضكرية وجمع املعلومات. 
الأمني  التدريب  رد”  “بيكن  وتوفر 
ال�ضيربانية  واحل��ل��ول  ??واملعلومات 
للتهديدات  وال��ت�����ض��دي  امل��ت��ق��دم��ة، 
وتغيري  ال���وط���ن���ي،  ل���الأم���ن  امل���ع���ق���دة 
وتطوير  التقليدية،  التفكري  ط���رق 
الأفراد والعمليات والتقنيات ل�ضمان 
التحديات  مل����واج����ه����ة  ال�����ض����ت����ع����داد 
و�ضتوفر  امل�������ض���ت���ق���ب���ل���ي���ة.  الأم����ن����ي����ة 
ات�ضالت  “ديجيتال14”حلول 
للكّم  مقاوًما  ت�ضفرًيا  تت�ضمن  اآمنة 
وتتمحور  اأخ���رى،  متقدمة  وتقنيات 
حول اأربع وحدات عمل اأ�ضا�ضية هي: 
ال�ضبكات، والأجهزة املحمولة الآمنة، 
وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات، والت���������ض����الت عرب 
�ضركة  وبو�ضفها  ال�ضناعية.  الأقمار 
اي����دج، مت��ت مواءمة  ج��دي��دة ���ض��م��ن 

الت�ضغيلي  “ديجيتال14”  من���وذج 
ال�ضرتاتيجية  الأه���������داف  ل��ت��ل��ب��ي��ة 

العامة للمجموعة.
رائدة  اإم��ارات��ي��ة  جمموعة  وب�ضفتها 
 ،4.0 يف اع��ت��م��اد ت��ق��ن��ي��ات ال�����ض��ن��اع��ة 
ت����وا�����ض����ل اي�������دج ت���ط���وي���ر ال�����ق�����درات 
ال�ضيادية من خالل عمليات الت�ضنيع 
وتنمية  الت�ضدير،  لأغرا�ص  الفعالة 
القدرات الوطنية، والعمل مع م�ضغلي 
وال�ضركاء  الأم����ام����ي����ة،  اخل����ط����وط 

الدوليني، 
واع���ت���م���اد ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ق��دم��ة مثل 
القدرات امل�ضتقلة والت�ضالت الآمنة 
والروبوتات  املتقدمة  الدفع  واأنظمة 
وامل������واد ال���ذك���ي���ة. ك��م��ا اأط��ل��ق��ت ايدج 
مهارات  لتطوير  ط��م��وًح��ا  ب��رن��اجًم��ا 
وتدريبهم يف جميع  املواهب  اأ�ضحاب 
ع��م��ل��ي��ات��ه��ا، ب���دع���م م���ن م���رك���ز اي���دج 
املركز  اأب��وظ��ب��ي،  يف  والب��ت��ك��ار  للتعلم 
ال�ضامل  املنطقة  يف  نوعه  م��ن  الأول 
ل��ل��ث��ورة ال�����ض��ن��اع��ي��ة ال��راب��ع��ة وال���ذي 
يجمع حتت �ضقف واحد بني اجلوانب 
والتطبيقية  والتكنولوجية  النظرية 
لدفع عجلة التح�ضينات وا�ضتلهام نهج 
والعمليات  املنتجات  حت��ول  يف  مبتكر 

امل�ضتقبلية.

•• �أبوظبي- و�م:

اأعلنت جمموعة موانئ اأبوظبي، اأن “جممع كيزاد 
للخدمات اللوج�ضتية 21”، وهو مركز التخزين 
واخلدمات اللوج�ضتية اجلديد واملتطور يف اإمارة 
الربع  خ��الل  للتاأجري  ج��اه��زاً  �ضيكون  اأب��وظ��ب��ي، 

الثالث من عام 2022.
ويقع “جممع كيزاد للخدمات اللوج�ضتية 21” 
التابعة  املتكاملة  ال�ضناعية  املنطقة  ك��ي��زاد،  يف 
اأبوظبي  بني  والواقعة  اأبوظبي  موانئ  ملجموعة 
ال�ضرتاتيجي  امل��وق��ع  م��ن  ت�ضتفيد  وال��ت��ي  ودب���ي، 
كبوابة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة  الفريد 
الأو�ضط  ال�ضرق  ومنطقة  واأفريقيا  اآ�ضيا  لقارتي 
و�ضمال اأفريقيا التي ت�ضكل جمتمعة �ضوقاً ي�ضم 
اأكرث من 4.5 مليار م�ضتهلك. كما يتمتع املجمع 
الإقليمي  للمركز  جم���اور  ا���ض��رتات��ي��ج��ي  مب��وق��ع 
اإن�ضاوؤه  ي���ج���ري  ال�����ذي  اأب���وظ���ب���ي   – ل���الأغ���ذي���ة 
بالقرب من املمر اللوج�ضتي على �ضارع الإمارات 
بجميع  م��ب��ا���ض��راً  رب��ط��اً  ي�ضمن  م��ا   /E311/

الأ�ضواق الرئي�ضية.
وي�ضم “جممع كيزاد للخدمات اللوج�ضتية 21” 
اأربعة خمازن كبرية متتد على م�ضاحة 80،000 
اأكرب مراكز اخلدمات  اأحد  مرت مربع ما يجعله 
اللوج�ضتية التي يتم التحكم يف درجة احلرارة بها 
واأكرثها تطوراً يف املنطقة، حيث ت�ضم املخازن ما 
على  موزعة  تخزين  رف   100،000 عن  يزيد 
ب�ضورة  املخ�ض�ضة  احل��ج��رات  م��ن  وا�ضعة  �ضبكة 
اأحجام  م��ن  متنوعة  ملجموعة  لتالئم  م�ضتقلة 
امل��خ��زن��ة، ويف درج����ات ح����رارة ترتاوح  ال��ب�����ض��ائ��ع 
مئوية.وجرى  درج��ة  و/+25/   /26-/ ب��ني  م��ا 
احليوية  ال��ق��ط��اع��ات  ل��دع��م  امل��ج��م��ع  تخ�ضي�ص 
جافاً  اأو  ب���ارداً  تخزيناً  تتطلب  والتي  املنطقة  يف 
ع��ادي��ة وم��ن �ضمنها قطاعات  يف درج���ات ح���رارة 
وامل�ضروبات،  وامل�����اأك�����ولت  ال�����ض��ح��ي��ة،  ال���رع���اي���ة 
وقطاع  ال��ت��داول،  �ضريعة  ال�ضتهالكية  وال�ضلع 
امل������واد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة امل��ت��خ�����ض�����ض��ة. وم����ن جملة 
نذكر  للمتعاملني  املجمع  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي  امل��زاي��ا 
اخلدمات اللوج�ضتية من طرف ثالث، واخلدمات 
املراكز  وع��م��ل��ي��ات  راب����ع،  ط���رف  م��ن  اللوج�ضتية 

امل�ضافة  القيمة  وخدمات  الإقليمية،  اللوج�ضتية 
املخ�ض�ص،  وال��ت��غ��ل��ي��ف  ال��ت��غ��ل��ي��ف،  اإع�������ادة  م��ث��ل 

والت�ضنيف، والتعريف، وغريها.
ويتمتع املجمع بقدرات ا�ضرتاتيجية للنقل متعدد 
الو�ضائط تت�ضمن �ضهولة الو�ضول اإىل اثنني من 
العاملية، وخم�ضة م��ط��ارات دول��ي��ة ل  امل��وان��ئ  اأه��م 
كم�ضافة  دقيقة   90 م��ن  اأك��رث  املجمع  ع��ن  تبعد 
ال���ط���رق الدولية  ق���ي���ادة، و���ض��ب��ك��ة م��ت��ط��ورة م���ن 
ال�ضريعة، بالإ�ضافة اإىل �ضبكة الحتاد للقطارات 
ع��ل��ى توفري  ق�����ادراً  اإن�����ض��اوؤه��ا، م��ا يجعله  امل��زم��ع 
املحلية،  ب��الأ���ض��واق  ال��ك��ف��اءة  وع���ايل  رب��ط مبا�ضر 
واملتعاملني.  ل��ل�����ض��رك��اء  وال��ع��امل��ي��ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة، 
وبالإ�ضافة اإىل ذلك، �ضيتم تخدمي املجمع باأكرث 
يف  ال��ربي حملياً  النقل  تدعم  400 مركبة  من 
ال��دول��ة وع��رب احل���دود اإىل ال���دول الأخ����رى.ومت 
ت��ط��وي��ر امل��ج��م��ع م���ن ق��ب��ل ك���ي���زاد، ك��م��ا �ضيجري 
والذين  فيه  امل��وج��ودة  املخازن  من  اثنني  ت�ضغيل 
من  مربع  مرت   40،000 م�ضاحة  على  ميتدان 
اللوج�ضتية”،  للخدمات  اأبوظبي  “موانئ  قبل 
والتي �ضُت�ضاف اإىل م�ضاحة التخزين اللوج�ضتية 
350،000 م��رت م��رب��ع، ومن  ت��زي��د ع��ن  ال��ت��ي 
الربودة  وفائق  ال��ب��ارد  التخزين  مرافق  �ضمنها 
م��رب��ع يف  م��رت   19،000 م�ضاحة  ع��ل��ى  امل��م��ت��دة 
العاملية  اأرك��ان اجلهود  اأه��م  كيزاد والتي تعد من 

لإمارة اأبوظبي ملكافحة جائحة /كوفيد-19/.
التنفيذي،  ال��رئ��ي�����ص  ال��ه��ام��ل��ي،  ع��ب��داهلل  واأ����ض���ار 

جمموعة   – احل��رة  واملناطق  القت�ضادية  امل��دن 
كيزاد  “جممع  تطوير  اأن  اإىل  اأب��وظ��ب��ي،  م��وان��ئ 
للخدمات اللوج�ضتية 21” يرتكز على جمموعة 
اأعمال  توفرها حمفظة  التي  املتكاملة  اخلدمات 
جميع  وت�ضم  احل��رة  واملناطق  القت�ضادية  امل��دن 
ال�ضركات  ازده��������ار  ب���دع���م  ال��ك��ف��ي��ل��ة  اخل����دم����ات 
ال�ضناعية يف الأ�ضواق التي باتت تتميز بتناف�ضية 
كيزاد  “تلتزم  وق�����ال:  امل��رح��ل��ة.  ه���ذه  يف  ك��ب��رية 
امل�ضتدام  النمو  بتاأدية دوره��ا يف دفع عجلة  دائماً 
ل��ق��ط��اع��ي ال��ت��ج��ارة وال�����ض��ن��اع��ة يف الإم������ارة مبا 
يتما�ضى مع م�ضتهدفات ال�ضرتاتيجية ال�ضناعية 
التو�ضع  موا�ضلة  على  واحلر�ص  اأبوظبي  لإم��ارة 
القطاعات  منو  لدعم  توفرها  التي  اخلدمات  يف 
قيادتنا  حددتها  ال��ت��ي  الأول��وي��ة  ذات  ال�ضناعية 
وال�ضناعات  احلياة  علوم  قطاعي  مثل  الر�ضيدة 
املتنامي  الطلب  امل�����ض��روع  ه��ذا  ويلبي  ال��غ��ذائ��ي��ة. 
مرافق  حلول  على  املتعاملني  من  ن�ضهده  ال��ذي 
اإمارة  يف  املُ����دارة  احل����رارة  درج���ات  ذات  التخزين 
اآم���ن���ة وفعالة  اأب���وظ���ب���ي ل��دع��م ع��م��ل��ي��ات ت���وزي���ع 
درجات  جت��اه  العالية  احل�ضا�ضية  ذات  للمنتجات 
احلرارة يف دولة الإمارات العربية املتحدة وجميع 
اأكد روبرت �ضاتون، الرئي�ص  نحاء املنطقة«.بدوه 
التنفيذي، القطاع اللوج�ضتي – جمموعة موانئ 
اأبوظبي اأنه مت ت�ضميم “جممع كيزاد للخدمات 
ي�ضمن  ا�ضرتاتيجي  باأ�ضلوب   ”21 اللوج�ضتية 
ب���ارز يف دع��م حتقيق روؤي���ة القيادة  ت��اأدي��ت��ه ل���دور 

ال��ر���ض��ي��دة ال��رام��ي��ة اإىل ت��ر���ض��ي��خ م��ك��ان��ة الإم����ارة 
ال�ضناعية  ل��ل��ق��ط��اع��ات  ح���ي���وي  ع���امل���ي  ك��م��رك��ز 

الرئي�ضية مثل الأغذية وعلوم احلياة.
وقال اإن امل�ضروع ميثل اإجنازاً مهماً ي�ضهم ب�ضكل 
لفت يف رفع الطاقة ال�ضتيعابية التي تتمتع بها 
موانئ اأبوظبي للخدمات اللوج�ضتية من مرافق 
ال��ت��خ��زي��ن امل����ربد وال��ت��خ��زي��ن اجل����اف يف درج���ات 
لل�ضركات  مثالية  بوابة  يوفر  كما  عادية،  ح��رارة 
ال��ع��امل��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة ت��ف��ت��ح اأم��ام��ه��م اآف���اق���اً وا�ضعة 
وفر�ضاً مميزة للتو�ضع يف اأعمالهم ودخول اأ�ضواق 
جديدة لتعزيز ح�ضورهم يف هذه املنطقة الواعدة 
امل�ضتدام خالل  واملهياأة لتحقيق املزيد من النمو 
امل�ضتقبل«. واأ�ضاف: “تعزز املرافق اجلديدة التي 
اللوج�ضتية  للخدمات  ك��ي��زاد  “جممع  ي��وف��ره��ا 
21” جهودنا الرامية لرت�ضيخ مكانة جمموعة 
متكني  يف  رائ���دة  جهة  ب�ضفتها  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ 
قطاع الأعمال و�ضريكاً عاملياً موثوقاً �ضمن هذه 
بف�ضل  وذل���ك  احل��ي��وي��ة،  ال�ضناعية  ال��ق��ط��اع��ات 
العرو�ص ال�ضاملة التي نتيحها للمتعاملني وتوفر 
م��ن حمفظة اخلدمات  ال���ض��ت��ف��ادة  ف��ر���ض��ة  ل��ه��م 
بها  تتميز  التي  الوا�ضعة  واللوج�ضتية  التجارية 
املجموعة. كما اأن التوقيت الذي نطلق فيه هذه 
املرافق يعد يف غاية الأهمية وذلك يف ظل توجه 
�ضل�ضلة التوريد العاملية نحو الرتكيز على توظيف 
مرافق تخزين موثوقة يف املوانئ اأو بالقرب منها 
ال�ضرتاتيجية،  وامل�ضتلزمات  للمنتجات  ت�ضتخدم 
ق��ادر متاماً  املجمع اجلديد  ب��اأن  ونحن على ثقة 

على تلبية احتياجات هذا التوجه«.
ومت اأثناء ت�ضميم امل�ضروع تطبيق اأحدث احللول 
مواد  ا�ضتخدام  مثل  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  بها  املعمول 
معدل  زي���ادة  على  ق���ادرة  متطورة  �ضناعية  ع��زل 
الإ�ضاءة  نوافذ  وتوظيف  ال�ضم�ص،  اأ�ضعة  انعكا�ص 
الطبيعية ب�ضكل ا�ضرتاتيجي مبا يخفف احلاجة 
اإىل  بالإ�ضافة  الأدن���ى،  احل��د  اإىل  الإن���ارة  ل�ضبكة 
تدوير  ب��اإع��ادة  اخلا�ضة  باملرافق  امل�ضروع  ت��زوي��د 
امل��ي��اه ل���ض��ت��خ��دام��ه��ا يف جم����الت ال����ري وتوفري 
توظيف  على  احلر�ص  مع  مركزي،  تربيد  نظام 
م�ضادر الطاقة الرئي�ضية والحتياطية اإىل جانب 

الطاقة ال�ضم�ضية.

•• �أبوظبي-�لفجر: 

وامل�ضغل  امل��ط��ور  ل��ل��ق��ط��ارات،  الحت���اد  �ضركة  حققت 
ل�ضبكة ال�ضكك احلديدية الوطنية يف دولة الإمارات 
رئي�ضياً جديداً على �ضعيد  اإجنازاً  املتحدة،  العربية 
متثل  ال��وط��ن��ي��ة  احل��دي��دي��ة  ال�ضكك  �ضبكة  ت��ط��وي��ر 
والعربات  القاطرات  من  الأوىل  الدفعات  بو�ضول 
الدولة  اإىل  واملتطور  اجلديد  ال�ضركة  اأ�ضطول  من 
�ضيجري  والتي  و”امل�ضفح”،  “زايد”  مينائي  عرب 
ال�����ض��ك��ك احلديدية  ���ض��ب��ك��ة  ك���ام���ل  ع��ل��ى  ت�����ض��غ��ي��ل��ه��ا 

الوطنية الإماراتية، عند اكتمالها.
 وجاء الإعالن عن هذا الإجناز خالل حفل لك�ضف 
ن��ظ��م��ت��ه ال�ضركة  ال��ن��ق��اب ع���ن الأ����ض���ط���ول اجل���دي���د 
وذلك  اأبوظبي،  يف  الغربية  باملنطقة  املرفاأ  مبدينة 
ال��رئ��ي�����ص التنفيذي  ���ض��ادي م��ل��ك  ���ض��ع��ادة  ب��ح�����ض��ور 
مارتي  ج���ان���ب  اإىل  ل���ل���ق���ط���ارات،  الحت������اد  ل�����ض��رك��ة 
�ضركة  يف  التنفيذي  والرئي�ص  الرئي�ص  هايكرافت، 
وهرني بانغ، الرئي�ص التنفيذي  “بروجر�ص ريل”، 
ملجموعة �ضي اآر اآر �ضي CRRC يف منطقة ال�ضرق 
الأو�ضط، بالإ�ضافة اإىل عدد من امل�ضوؤولني من كافة 

الأطراف.
ال�ضركة  ياأتي هذا الإجن��از مبا ين�ضجم مع م�ضاعي 
الوطني  “الربنامج  م�ضتهدفات  لتحقيق  الرامية 
نوعها  م��ن  م��ن��ظ��وم��ة  اأك���رب  احلديدية”،  لل�ضكك 
وي��ن��درج حتت  ال��دول��ة،  ال��ربي على م�ضتوى  للنقل 
مظلة م�ضاريع اخلم�ضني، اأ�ضخم حزمة من امل�ضاريع 
التاأ�ضي�ص  اإىل  ال�ضاعية  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

ال���داخ���ل���ي واخلارجي  ال��ن��م��و  مل��رح��ل��ة ج���دي���دة م���ن 
اإىل  ي��ه��دف  حيث  املقبلة،  ع��ام��اً  للخم�ضني  للدولة 
ر�ضم خارطة طريق جديدة يف دولة الإم��ارات لنقل 
الب�ضائع والركاب على منت القطارات مبا ي�ضاهم يف 
تطوير منظومة نقل بري م�ضتدامة تربط خمتلف 

مدن الدولة عرب ال�ضكك احلديدية. 
الدولة  اإىل  الأ�ضطول  الأوىل من  الدفعات  وو�ضلت 
وتاأتي هذه اخلطوة يف  وامل�ضفح،  زايد  عرب مينائي 
اإىل  الرامية  للقطارات  �ضركة الحت��اد  اإط��ار خطط 
التو�ضع باأ�ضطول قطاراتها خلدمة ال�ضبكة بالكامل 
عند اكتمالها، حيث ارتفع حجم اأ�ضطول ال�ضركة من 
الثقيل، ما يعادل  45 قاطرة للنقل  اإىل  القاطرات 
6 اأ�ضعاف الأ�ضطول احلايل املكون من 7 قاطرات. 
 Progress Rail وتعمل �ضركة بروجري�ص ريل
اأكرب  واإح��دى  كاتربيلر،  �ضركات  اإح��دى  الأمريكية، 
تعمل  التي  للقاطرات  امل�ضنعة  العامل  يف  ال�ضركات 
بالديزل والكهرباء، على ت�ضنيع وتوريد القاطرات 
 EMD® اجلديدة من طراز اإلكرتو-موتيف ديزل
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يف حني ارتفع حجم اأ�ضطول ال�ضركة من العربات اإىل 
ما  ال�ضتخدامات،  متعددة  عربة   1000 من  اأكرث 
يعادل 3 اأ�ضعاف الأ�ضطول احلايل املكون من 240 
 CRRC �ضي  اآر  اآر  �ضي  جمموعة  وتعمل  ع��رب��ة. 
ال�����ض��ي��ن��ي��ة، اإح�����دى ال�����ض��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ال���رائ���دة يف 
ال�ضكك  ل�ضناعة  امل�ضتدامة  للتنمية  تقدمي احللول 
العربات  اأ�ضطول  وت��وري��د  ت�ضنيع  على  احلديدية، 

اجلديدة.

وبهذا ال�ضدد، قال حممد املرزوقي، املدير التنفيذي 
الحتاد  �ضركة  يف  احلديدية  ال�ضكك  �ضوؤون  لقطاع 
اجلديد  الأ���ض��ط��ول  و���ض��ول  “يعك�ص  ل��ل��ق��ط��ارات: 
ح�ضب  الدولة  اأرا�ضي  اإىل  والعربات  القاطرات  من 
اجل����دول ال��زم��ن��ي امل���ح���دد، ح��ج��م الإجن������ازات التي 
على  حتقيقها  الحتاد”  “قطار  م�����ض��روع  ي��وا���ض��ل 
ال�����ض��ك��ك احلديدية  ���ض��ب��ك��ة  ك��ام��ل  ت��ط��وي��ر  ���ض��ع��ي��د 
اكتمالها  عند  �ضت�ضاهم  والتي  الإماراتية،  الوطنية 
ك���ام���ل يف دف����ع وت���ع���زي���ز النمو  ب�����ض��ك��ٍل  وت�����ض��غ��ي��ل��ه��ا 
القت�ضادي للدولة وبخا�ضة خالل اخلم�ضني عاماً 
املقبلة، عرب توفري خدمات ال�ضحن ونقل الب�ضائع 
املوثوقة والآمنة بكفاءة عالية على م�ضتوى الدولة، 
دول  �ضبكة  مع  الربط  عند  املنطقة  م�ضتوى  وعلى 
مكانة  �ضرُي�ضخ  ما  وهو  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص 
واإقليمياً  ع��امل��ي��اً  م���رك���زاً  بو�ضفها  الإم������ارات  دول����ة 
هذا  ي��اأت��ي  حيث  اللوج�ضتية،  واخل��دم��ات  لل�ضحن 
الإجناز يف اإطار ا�ضتعدادات ال�ضركة لت�ضغيل ال�ضبكة 

وفق اأعلى املعايري العاملية يف امل�ضتقبل«.  
اأ�ضطول  يكون  اأن  “حر�ضنا على  املرزوقي:  واأ�ضاف 
ال�����ض��رك��ة اجل��دي��د م��ن ب��ني الأح����دث ع��ل��ى م�ضتوى 
اأع��ل��ى معايري  املنطقة وال��ع��امل، م��ن خ��الل ت��وف��ري 
ال�����ض��الم��ة م���ن ح��ي��ث ال��ت�����ض��م��ي��م، و���ض��م��ان اأف�ضل 
البيئة،  وحماية  ال�ضتدامة  �ضعيد  على  املوا�ضفات 
القطارات  ت�ضغيل  تكنولوجيا  اأن���واع  اأح���دث  ودم���ج 
ومراقبة حركتها، اإ�ضافة اإىل املالئمة مع الطبيعة 
اجل��غ��راف��ي��ة وال���ظ���روف امل��ن��اخ��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة يف دولة 
الإمارات واملنطقة، ف�ضاًل عن تلبيتها لالحتياجات 

احلالية وامل�ضتقبلية لعمالء الحتاد للقطارات من 
البناء  ومواد  ال�ضحن  و�ضركات  ال�ضناعية  ال�ضركات 
املحاجر وغريها«. ومن جانبه قال مارتي هايكرافت، 
الرئي�ص والرئي�ص التنفيذي ل�ضركة بروجري�ص ريل 
»تتميز قاطراتنا من طراز   :Progress Rail
التي   EMD® SD70 دي���زل  اإل��ك��رتو-م��وت��ي��ف 
العاملية،  املعايري  باأعلى  والكهرباء  بالديزل  تعمل 
مثاًل  اجلديد  للقطارات  الحت��اد  اأ�ضطول  ويعترب 
املتطورة  قاطراتنا  م��ن  ع��م��الوؤن��ا  يتوقعه  مل��ا  رائ��ع��اً 

امل�ضممة للعمل يف ظروف مناخية �ضديدة«.
�ضي  اآر  اآر  �ضي  ل�ضركة  العام  املدير  ك��واك،  بن  وق��ال 
يف دولة الإم��ارات: “ ي�ضرنا التعاون مع   CRRC
�ضركة الحتاد للقطارات �ضمن اأعمال املرحلة الثانية 
ل��ل��ق��ط��ارات، لن�ضهم يف جهود  م��ن م�����ض��روع الحت���اد 
�ضكك  �ضبكة  تطوير  اإىل  الرامية  وال��دول��ة  ال�ضركة 
امل�ضروع  ت��زوي��د  م��ن خ��الل  وذل��ك  حديدية وطنية، 
ب��ع��رب��ات م��ت��ع��ددة ال��وظ��ائ��ف ومب��وا���ض��ف��ات ومعايري 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  تقليل  ع��ل��ى  لتعمل  ع��امل��ي��ة 

وتوفري خدمات اآمنة وم�ضتدامة وفعالة«. 

املوا�ضفات  باأعلى  االحتاد”  “قطار  اأ�ضطول 
العاملية

الحتاد”  ب�”قطار  اخل��ا���ص  الأ���ض��ط��ول  ت�ضميم  مت 
والظروف  اجلغرافية  الطبيعة  لتحمل  خ�ضي�ضاً 
يف  املرتفعة  وال��رط��وب��ة  احل����رارة  ودرج����ات  املناخية 
ل�ضمان  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  دول  منطقة 

م�ضتويات اأداء وكفاءة وا�ضتدامة عالية.

النقل  ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة  الأ����ض���ط���ول يف  و���ض��ي�����ض��ه��م 
وير�ضخ  الإم����ارات  دول��ة  يف  اللوج�ضتية  واخل��دم��ات 
الإقليمية  ال��ل��وج�����ض��ت��ي��ة  اخل���ارط���ة  ع��ل��ى  م��ك��ان��ت��ه��ا 
ال�ضكك  �ضبكة  ���ض��ع��ة  م��ن  ���ض��ريف��ع  ح��ي��ث  وال��ع��امل��ي��ة، 
اأكرث من  احلديدية الوطنية الإماراتية لت�ضل اإىل 
60 مليون طن �ضنوياً من الب�ضائع. كما �ضُي�ضاهم 
النبعاثات  خ��ف�����ص  يف  اجل��دي��د  ال�����ض��رك��ة  اأ���ض��ط��ول 
الكربونية يف الدولة، حيث اأن النبعاثات الكربونية 
 70 بن�ضبة  اأق��ل  القطار  عرب  النقل  عن  تنتج  التي 
عن  الناجتة  الكربونية  النبعاثات  من   80% اإىل 

ال�ضاحنات لنقل الكمية ذاتها.

قاطرات متطورة
تتميز ك��ل ق��اط��رة م��ن ق��اط��رات الأ���ض��ط��ول اجلديد 
اإل��ك��رتو- العاملة ب��ال��دي��زل وال��ك��ه��رب��اء، م��ن ط���راز 

 4600 ب��ق��وة   ،EMD® SD70 دي���زل  موتيف 
ح�ضان والتي تعترب من اأقوى املحركات يف املنطقة، 
الفلرتة، مثل  ابتكارات  باأحدث  تزويدها  كما جرى 
نظام الفلرتة النب�ضي ونظام فلرتة الرمال، اللذين 
ي�ضمنان عمل القطار بفاعلية وكفاءة عاليتني عند 
اأحدث  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال�����ض��ح��راوي��ة،  باملناطق  م���روره 

تكنولوجيا خلف�ص النبعاثات. 
نظام  واأنظمة متقدمة مثل  بتقنيات  ومت جتهيزها 
 ETCS الإ�����ض����ارات الأوروب�������ي- امل�����ض��ت��وى ال��ث��اين
ل�ضمان  وذل���ك  ت���ط���وراً،  الأك����رث  وه���و   Level 2
ال�ضالمة والأمان واملوثوقية بالإ�ضافة اإىل الكفاءة 
عربة،   100 جّر  قاطرة  كل  وال�ضتدامة.ت�ضتطيع 

مب��ا ي����وازي ح��م��ول��ة 300 ���ض��اح��ن��ة، وي����وازي حجم 
رحلة   5600 ال��ق��ط��ارات  تنقلها  ال��ت��ي  ال��ب�����ض��ائ��ع 

بال�ضاحنات يومياً.

العربات متنوعة اال�ضتخدامات
اأن��ظ��م��ة املكابح  ���ض��ت��ك��ون ال��ع��رب��ات م�����زودة ب���اأح���دث 
والإ�ضارات والتحكم والت�ضال وال�ضالمة. و�ضيوفر 
اأك��رب وق��درة عالية  اأن��واع العربات مرونة  التنوع يف 
حاويات  نقل  مثل  الب�ضائع،  اأح��ج��ام  خمتلف  لنقل 
الب�ضائع ال�ضائبة كالبرتوكيماويات، وال�ضلب اخلام 
ومنتجاته، واحلجر اجلريي والأ�ضمنت ومواد البناء، 
وال�ضلع  والأملنيوم،  واملنزلية،  ال�ضناعية  والنفايات 
تواتر  اإىل  بالإ�ضافة  العامة،  والب�ضائع  الغذائية، 
اجلدول الزمني يف النقل، الأمر الذي �ضي�ضاهم يف 
كفاءة  وزي���ادة   30% بن�ضبة  ال�ضحن  تكلفة  تقليل 
العمليات اللوج�ضتية للعمالء وم�ضتخدمي ال�ضبكة 
لي�ضبحوا اأكرث جناحاً جتارياً. بالإ�ضافة اإىل ذلك، 
تقليل  اإىل  احل��دي��دي��ة  ب��ال�����ض��ك��ك  ال��ن��ق��ل  �ضي�ضاهم 
ازدحام ال�ضاحنات على الطرق، والتي تعترب الو�ضيلة 

الوحيدة لل�ضحن يف الوقت احلايل.
ويتم تخزين القاطرات والعربات اجلديدة يف مرافق 
وذلك  امل��رف��اأ،  منطقة  يف  للقطارات  الحت���اد  �ضركة 
حتى النتهاء من الأعمال الإن�ضائية لتطوير املرحلة 
الثانية من �ضبكة ال�ضكك احلديدية الوطنية ب�ضكٍل 
حمققة  مت�ضارعة  ب��وت��رية  تتوا�ضل  وال��ت��ي  ك��ام��ل، 
جمموعة من الإجن��ازات، اآخرها اإجن��از %75 من 

املرحلة الثانية من امل�ضروع خالل 28 �ضهر.
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املال والأعمال
م�ضروع حممد بن را�ضد للطريان يف دبي امل�ضرف املركزي يطلق برنامج ال�ضهادة املتقدمة ملتخ�ض�ضي الإ�ضراف القائم على املخاطر

اجلنوب: اكتمال جممع املوردين �ضبتمرب املقبل •• �أبوظبي-و�م:

املركزي  املتحدة  العربية  الإم��ارات  اأطلق م�ضرف 
ال�ضهادة التنفيذية املتقدمة ملتخ�ض�ضي الإ�ضراف 
الثاين  امل�ضتوى  تعد  والتي  املخاطر،  على  القائم 
م��ن ب��رن��ام��ج ���ض��ه��ادة الإ����ض���راف ال��داخ��ل��ي وذلك 
اأف�ضل  �ضمن  ليكون  ا�ضرتاتيجيته  م��ع  متا�ضياً 
اإىل  الربنامج  العامل.يهدف  يف  املركزية  البنوك 
الذين  امل��رك��زي  امل�����ض��رف  م�ضريف  م��ه��ارات  تعزيز 
املالية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  ع��ل��ى  التفتي�ص  م��ه��ام  ي��ت��ول��ون 
اإ�ضرايف  اإط���ار  �ضمن  الإم����ارات  دول��ة  يف  املرخ�ضة 

قائم على املخاطر.
ومنذ اإطالقه يف عام 2021، ح�ضل 46 م�ضرًفا 
/ التنفيذية  ال�ضهادة  على  ال��دول��ة  مواطني  م��ن 

اإىل  لالن�ضمام  اأّه��ل��ت��ه��م  وال��ت��ي  الأول/  امل�ضتوى 
ال�ضهادة التنفيذية املتقدمة. بالإ�ضافة اإىل ذلك، 
متابعة  م��ن  امل�����ض��رف��ني  ليمّكن  ال��ربن��ام��ج  ��ّم��م  ���ضُ
لبناء  ال�����ض��ل��وك،  اأو خم��اط��ر  الح������رتازي  امل�����ض��ار 
 12 ال�ضلة.ومت ت�ضجيل  ذات  املتخ�ض�ضة  املهارات 
مفت�ضاً وم�ضرًفا من مواطني الدولة يف املجموعة 
الأوىل من الربنامج، لتمكينهم بالأدوات والروؤى 
يف تقييم املخاطر الحرتازية. كما مت التخطيط 

اإ���ض��اف��ي��ة ل�����ض��م��ان ا���ض��ت��م��رار تزويد  مل��ج��م��وع��ات 
الالزمة  وامل��ه��ارات  باملعرفة  وامل�ضرفني  املفت�ضني 
لالإ�ضراف الفّعال على املوؤ�ض�ضات املالية املرخ�ضة.

ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، ط���ّور امل�����ض��رف امل��رك��زي ور�ص 
مفت�ضيه  ك��ف��اءة  لتعزيز  خم�ض�ضة  اإ�ضافية  عمل 
املتطورة  ال�����ض��وق  م��ت��ط��ل��ب��ات  لتلبية  وم�����ض��رف��ي��ه 
وتقييم املخاطر ذات ال�ضلة، وذلك ملوا�ضلة تعزيز 
ال���ض��ت��ق��رار ال��ن��ق��دي وامل����ايل يف دول����ة الإم�����ارات. 
املعهد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ربن��ام��ج  تنظيم  وي�ضتمر 
امل�����ض��ريف الإي��رل��ن��دي، امل��ع��رتف ب��ه م��ن قبل كلية 
ت��دري��ب امل�ضرفيني  ال���رائ���دة يف  دب��ل��ن اجل��ام��ع��ي��ة 

وامل�ضرفني على البنوك.
وقال معايل خالد حممد بالعمى حمافظ امل�ضرف 
املركزي “ اإن اإطالق هذا الربنامج املكّثف ياأتي يف 
اإىل حتقيق  اإطار جهود امل�ضرف املركزي الرامية 
املرّخ�ضة  املالية  املوؤ�ض�ضات  على  الفّعال  الإ�ضراف 
من ِقبل مفت�ضي وم�ضريف امل�ضرف املركزي، الأمر 
املايل  ال���ض��ت��ق��رار  ي�ضاهم يف  اأن  ���ض��اأن��ه  م��ن  ال���ذي 
ال�ضهادة  ب��رن��ام��ج  خ��الل  م��ن  ون�ضعى  ال��دول��ة،  يف 
املهارات  مبختلف  املفت�ضني  متكني  اإىل  املتقدمة 
املرتبطة بتقييم املخاطر لرفع م�ضتوى كفاءتهم 

متا�ضًيا مع اأجندة التوطني لدولة الإمارات«.

•• دبي - و�م:

اأعلن م�ضروع حممد بن را�ضد للطريان يف دبي 
اجل���ن���وب ع���ن ق���رب ان��ت��ه��اء الأع���م���ال يف جممع 
اأول  املوردين التابع له يف �ضبتمرب املقبل ليكون 
وتخزين  ل�ضيانة  املنطقة  يف  ع��م��ودي��ة  م��ن�����ض��اأة 
امل��ج��م��ع اجلديد  ال���ط���ائ���رات. وي���ه���دف  اأج������زاء 
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�ضركات  ا�ضتقطاب  اإىل 
والنا�ضئة ليقدم حلوًل تنا�ضب خمتلف الأن�ضطة 

ذات ال�����ض��ل��ة ،ي��ت��ي��ح ل��ل�����ض��رك��ات امل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف 
الطائرات مزاولة  اأجزاء  قطاع �ضيانة وتخزين 
راأ���ص مال  اإىل  وع��دم احلاجة  ب�ضهولة  اأن�ضطتها 
كبري خلدمة �ضركات الطريان املحلية والعاملية.

ويوفر املجمع 86 وحدة متاحة للتاأجري معززة 
بثالثة م�ضتويات تخزينية لل�ضركات التي تقدم 
وتوريد  الأر���ض��ي��ني  للم�ضغلني  ال��دع��م  خ��دم��ات 
قطع غيار الطائرات و�ضركات الطائرات امل�ضرية 

وغريها.

توحيد املوارد والقدرات التناف�ضية وحتويلها اإىل �ضناعات ذات قيمة م�ضافة

التكامل ال�ضناعي العربي .. قاطرة التنمية امل�ضتدامة والزدهار

»املوارد الب�ضرية والتوطني« تتو�ضع يف منح حوافز 
ملن�ضاآت املواطنني ال�ضغرية واملتو�ضطة

•• دبي-و�م:

الب�ضرية  امل�������وارد  وزارة  اأ�����ض����درت 
والتوطني القرار الوزاري رقم 251 
املن�ضاآت  حوافز  ب�ضاأن   2022 ل�ضنة 
ال�����ض��غ��رية وامل��ت��و���ض��ط��ة الأع�����ض��اء يف 
ال�ضباب  م�����ض��اري��ع  دع����م  م��وؤ���ض�����ض��ات 
لدعم رواد الأعمال املواطنني وتعزيز 
الإم��ارات. الأعمال يف  بيئة  تناف�ضية 
الوزارة  �ضت�ضنف  ال��ق��رار،  ومبوجب 
الأوىل خم�ص من�ضاآت بحد  الفئة  يف 
اأق�ضى، بدًل من من�ضاأتني، ل�ضاحب 
اإحدى  ب��دع��م  يحظى  ال���ذي  ال��ع��م��ل 
ال�ضغرية  امل�������ض���اري���ع  دع�����م  ب����رام����ج 
واملتو�ضطة املعتمدة يف الدولة وتوايف 
من�ضاآته ال�ضروط، ما يتيح لأ�ضحاب 
الأع���م���ال امل��واط��ن��ني ال���ض��ت��ف��ادة من 
تقدم  ال���ت���ي  واحل�����واف�����ز  امل����م����ي����زات 

للمن�ضاآت امل�ضنفة يف هذه الفئة.
لفئة  ال�����ق�����رار دع����م����اً  وي�����اأت�����ي ه�����ذا 
واملتو�ضطة  ال�������ض���غ���رية  امل�������ض���اري���ع 
الأعمال  ب��ي��ئ��ة  لتناف�ضية  وت��ع��زي��زاً 
ي��ن��ط��ل��ق م���ن مبداأ  ال���دول���ة، ك��م��ا  يف 
التكاليف  ت��خ��ف��ي��ف  ع��ل��ى  احل���ر����ص 
رواد  ع���ل���ى  ال��ت�����ض��غ��ي��ل��ي��ة  وال����ر�����ض����وم 
الأع����م����ال امل���واط���ن���ني.وي���اأت���ي ق���رار 
اخلا�ص  ال��ق��ط��اع  م��ن�����ض��اآت  ت�ضنيف 
تطبيقاً  فئات  ث��الث  اإىل  ال��دول��ة  يف 
ل���ق���رار جم��ل�����ص ال��������وزراء رق����م 18 
ملعايري  وف��ق��اً  وذل���ك   ،2022 ل�ضنة 
وا����ض���رتاط���ات حم����ددة، ي��راف��ق ذلك 
جمموعة  ر���ض��وم  يف  خف�ص  تطبيق 
التزام  ال�������وزارة ح����ال  م���ن خ���دم���ات 

املن�ضاآت بتطبيق هذه املعايري.
مل  التي  املن�ضاآت  باإمكان  اأ�ضبح  فقد 
ترخي�ضها  اإ����ض���دار  ت���اري���خ  ي��ت��ج��اور 
التمتع  ���ض��ن��وات  خ��م�����ص  ع���ن  الأول 
من  ب���دًل  الأوىل،  الفئة  ب��ام��ت��ي��ازات 
ثالث �ضنوات، وحدد القرار الوزاري 
اجل���دي���د م���دة خ��م�����ص ���ض��ن��وات بقاء 
الأوىل  الفئة  ت�ضنيف  �ضمن  املن�ضاأة 
ت��ب��داأ م��ن ت��اري��خ اإ���ض��دار الرتخي�ص 
خليل  امل��ن�����ض��اأة.وق��ال  لرخ�ضة  الأول 

اخلوري، وكيل وزارة املوارد الب�ضرية 
الب�ضرية  امل���وارد  ل�ضوؤون  والتوطني 
من  ت��ع��م��ل  “الوزارة  اإن  ب���الإن���اب���ة، 
انطالقا  م��ب��ادرات��ه��ا  خمتلف  خ��الل 
من روؤية القيادة الر�ضيدة يف متكني 
له،  ال��ن��ج��اح  �ضبل  وت��وف��ري  امل���واط���ن 
الإم���ارات ميثلون ركيزة  اأب��ن��اء  اأن  اإذ 
القت�ضاد  تنويع  ج��ه��ود  يف  اأ�ضا�ضية 
لبناء  القت�ضادية  التنمية  وت�ضريع 
وتعزيز  عاملياً،  ورائد  ن�ضيط  اقت�ضاد 
القت�ضادية  ال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة  ال����ق����درة 
ل��ل��دول��ة وت�����ض��ج��ي��ع الب��ت��ك��ار وري����ادة 

الأعمال بني مواطنيها«.
متكني  “ميثل  اخل������وري:  واأ����ض���اف 
واملتو�ضطة  ال�����ض��غ��رية  ال�������ض���رك���ات 
اإط������ار  ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة يف  اأول������وي������ة 
لتطوير  امل�ضتمرة  الوطنية  اجلهود 
ق��ط��اع الأع���م���ال يف دول����ة الإم�����ارات 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ت اإجن�����ازات ن��وع��ي��ة على 
الأعمال  ري��ادة  دعائم  اإر���ض��اء  �ضعيد 
النا�ضئة  ال���������ض����رك����ات  وت�������ض���ج���ي���ع 
والبتكارية،  واملتو�ضطة  وال�ضغرية 
الأوىل عاملياً يف  املرتبة  حيث احتلت 
للعام  الأعمال  لريادة  العاملي  املوؤ�ضر 
موؤ�ضر  يف  عامليا  واخلام�ضة   2022
لتقرير  وفقاً  املبتكرة  ال�ضركات  منو 
ال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ال�������ض���ادر عن 

املنتدى القت�ضادي العاملي«.
واأّك��د اخل��وري ب��اأن “الوزارة ما�ضية 
الوطنية  ب���اجل���ه���ود  امل�����ض��اه��م��ة  يف 
لتطوير املنظومة القت�ضادية لتكون 

اأكرث قوة وازده��ارا لت�ضل بالإمارات 
موؤ�ضرات  يف  ال�����ض��دارة  م��واق��ع  اإىل 
القرار  والعاملية«.وحدد  التناف�ضية 
ال���وزاري ا���ض��رتاط��ات ع��دة لت�ضنيف 
املتو�ضطة �ضمن  اأو  ال�ضغرية  املن�ضاأة 
اأن  ي��ج��ب  اإذ  الأوىل،  ال��ف��ئ��ة  م��ن�����ض��اآت 
جميع  اأو  امل���ن�������ض���اأة  ���ض��اح��ب  ي���ك���ون 
ال�����ض��رك��اء ف��ي��ه��ا م��ن م��واط��ن��ي دولة 
املن�ضاأة حا�ضلة  تكون  واأن  الإم���ارات، 
دعم  موؤ�ض�ضات  اإح��دى  ع�ضوية  على 
بالدولة،  املعتمدة  ال�ضباب  م�ضاريع 
بنف�ضه  املن�ضاأة  �ضاحب  يديرها  واأن 
اأومدير مواطن، واأل يكون ل�ضاحب 
اأو �ضريك  اأية من�ضاآت ميلكها  املن�ضاأة 
ف��ي��ه��ا م��ق��ي��دة ب����ال����وزارة وع��ل��ي��ه��ا اأي 
من  اأك������رث  مي���ل���ك  واأل  خم���ال���ف���ات، 
اأو  فيها  ي�����ض��ارك  اأو  م��ن�����ض��اآت  خم�ص 
حدد  خدمات.كما  وكيل  فيها  يكون 
ال����ق����رار ع����دة ح�����الت ي��ت��م مبوجب 
املن�ضاأة  ت�����ض��ن��ي��ف  ال����غ����اء  اإح�����داه�����ا 
الفئة  يف  امل��ت��و���ض��ط��ة  او  ال�����ض��غ��رية 
من  اأي  يف  ت�ضنيفها  واإع���ادة  الأوىل 

معايري  بح�ضب  الخ��ري��ني  الفئتني 
الت�ضنيف وت�ضمل الإخ��الل باأي من 
ال�ضغرية  املن�ضاآت  ت�ضنيف  ���ض��روط 
العاملني  ع��دد  وزي���ادة  املتو�ضطة،  اأو 
50 ع��ام��اًل، وعدم  امل��ن�����ض��اأة ع��ل��ى  يف 
وعدم  العمال،  اأج��ور  بدفع  التزامها 
الوزارة  احل�ضول على ترخي�ص من 
لت�ضغيل عمال لدى الغري.كما ت�ضمل 
احلالت ت�ضغيل عمال من�ضاآت اأخرى 
نقل  اأو  املن�ضاأة  بيع  ح��ال  ويف  لديها، 
اإخطار  دون  اآخ��ر  ل�ضخ�ص  ملكيتها 
اأو  ال�ضباب  م�ضاريع  دع��م  موؤ�ض�ضات 
الوزارة، واإذا ثبت اأنها تدار من غري 
مواطن.وتعترب  مدير  اأو  �ضاحبها 
اإذا  احلالة،  ه��ذه  يف  �ضغرية،  املن�ضاأة 
وامتلكت  م��واط��ن  واأداره�����ا  امتلكها 
ع�����ض��وي��ة يف اإح����دى م��وؤ���ض�����ض��ات دعم 
بالدولة،  املعتمدة  ال�ضباب  م�ضاريع 
ول ي��ت��ج��اوز ع���دد ع��م��ال��ه��ا ع��ن 15 
عامال، بينما تعترب املن�ضاأة متو�ضطة 
اإذا مل يقل عدد عمالها عن 16 ومل 

يزد عن 50 عامال.

حلول »بروج« يف حمطة »براكة« تدعم جهود الدولة للتحول اإىل الطاقة النظيفة

مواد »بروج« املبتكرة الأوىل عامليًا يف فئتها خارج اأمريكا ال�ضمالية

»دوكاب« الإماراتية تعزز ح�ضورها
 الدويل مب�ضروع مرتو لكناو يف الهند

•• �أبوظبي-و�م:

ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ص  ال�ضويدي،  �ضلطان  ه��زمي  ق��ال 
اإن�ضاء  يف  �ضاهمت  ال�ضركة  اأن  للبرتوكيماويات  “بروج” 
للطاقة  ب��راك��ة  ملحطة  وامل��وث��وق��ة  الآم��ن��ة  التحتية  البنية 
ال���ن���ووي���ة م���ن خ����الل احل���ل���ول ال��ت��ي ت��وف��ره��ا م���ن البويل 

اأوليفينات امل�ضنوعة يف الإمارات.
واأ�ضاف هزمي يف ت�ضريحات لوكالة اأنباء الإم��ارات “وام”، 
فئتها  يف  عاملياً  الأوىل  تعد  “بروج”  تنتجها  التي  امل��واد  اأن 
مع  بالتوافق  ت�ضميمها  مت  حيث  ال�ضمالية،  اأمريكا  خ��ارج 
امليكانيكيني  للمهند�ضني  الأم��ري��ك��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  م��ع��اي��ري 
الطاقة  حمطات  يف  الآمنة  الأنابيب  ت�ضنيع  يف  لت�ضتخدم 

��م��م��ت حم��ط��ة ب���راك���ة وف���ق���اً لأن��ظ��م��ة الهيئة  ال��ن��ووي��ة.و���ضُ
الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العاملية  واملعايري  النووية  للرقابة  الحتادية 

»IAEA«، وغريها من الهيئات العاملية يف جمال الطاقة النووية.
ب��راك��ة، مت  اإن�ضاء وتطوير نظام التربيد يف حمطة  اأج��ل  اأن��ه م��ن  وذك��ر ه��زمي 
ا�ضتخدام بوليمرات البويل اإيثيلني م�ضبقة الرتكيب »PE100« من “بروج” 
وذلك لت�ضنيع اأنابيب ال�ضغط من قبل �ضركة الحتاد ل�ضناعة الأنابيب، امل�ضنعة 
لالأنابيب ذات الأقطار الكبرية.واأ�ضار اإىل اأن اأنابيب ال�ضغط تعترب ذات اأهمية 
حيث  الوقود،  وجممعات  النووية  املفاعالت  يف  التربيد  لنظام  بالن�ضبة  كبرية 
با�ضتخدام  ت�ضنيعه  الذي مت  املمتازة  املوا�ضفات  ذا  النوع من احللول  يعد هذا 
منها  ت�ضنع  التي  املركبة  البوليمرات  من  بوريالي�ص  من   »Borstar« تقنية 

والتاآكل  لل�ضداأ  مقاومة  من  بها  تتميز  ملا  ال�ضغط  اأنابيب 
الكوارث  حتمل  على  قدرتها  عن  ف�ضاًل  الكيماوية،  وامل���واد 
الطبيعية والتطبيقات ال�ضناعية ذات املتطلبات العالية مثل 
حتمل م�ضتويات عالية من التاأثري كالت�ضققات الناجتة بفعل 

الإجهاد.
وذكر اأن اأنابيب ال�ضغط مت اإنتاجها ب�ضكل كامل داخل دولة 
حتقيق  يف  بامل�ضاهمة  “بروج”  ال��ت��زام  يوؤكد  مما  الإم����ارات، 
التنويع القت�ضادي يف الدولة ودعم النمو ال�ضناعي وبرنامج 
القيمة الوطنية امل�ضافة، اإ�ضافة اإىل تعزيز مكانة الإمارات 
ذات  املبتكرة  ال�ضناعية  للحلول  املنتجني  واأه��م  اأك��رب  كاأحد 
“بروج”  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ص  العالية.ولفت  اجل��ودة 
عاملياً  الأوىل  املرتبة  ال�ضركة  حتقيق  اإىل  للبرتوكيماويات، 
العديد  تنتجها ل�ضتخدامها يف  التي  امل��واد  اختيار  من حيث 
اختيار  اأن  اإىل  النووية، م�ضرياً  براكة للطاقة  املهمة مثل حمطة  امل�ضاريع  من 
الفر�ص  املزيد من  اأمامها لكت�ضاف  املجال  �ضيفتح  ال�ضركة  تنتجها  التي  املواد 
اجلديدة ل�ضتخدام حلول البويل اإيثيلني امل�ضبقة الرتكيب واملخ�ض�ضة لأنظمة 
والعاملي.و�ضتوفر  الإقليمي  امل�ضتويني  على  النووية  الطاقة  قطاع  يف  الأنابيب 
النووية،  للطاقة  الإم��ارات  موؤ�ض�ضة  تطويرها  على  عملت  التي  براكة،  حمطة 
احتياجات دولة  %25 من  التام طاقة كهربائية نظيفة تغطي  الت�ضغيل  عند 
الإمارات.كما تعترب املحطة اأكرب م�ضدر للطاقة الكهربائية النظيفة يف املنطقة، 
22.4 مليون طن  �ضت�ضهم يف منع  الأرب��ع يف املحطة،  ال��وح��دات  وف��ور ت�ضغيل 

�ضنوياً من النبعاثات الكربونية التي تعترب امل�ضبب الرئي�ضي يف تغري املناخ.

•• دبي-و�م:

�ضركات  اإحدى كربى  “دوكاب”  اأعلنت جمموعة 
بنجاح  ا���ض��ت��ك��م��ال��ه��ا  ع��ن  الإم�������ارات،  يف  الت�ضنيع 
لعملية توريد 140 كيلومرتاً من كابالت اجلهد 
املتو�ضط مل�ضروع مرتو لكناو يف ولية اأوتار برادي�ص 
الهندية، حمققة بذلك اإجنازاً جديداً ي�ضاف اإىل 

�ضجل اإجنازاتها على �ضعيد التجارة الدولية.
اإطار تعزيز ال�ضمعة واملكانة العاملية  ياأتي ذلك يف 
�ضعار  حت��م��ل  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  للمنتجات  امل��ت��م��ي��زة 
مبا ي�ضهم يف تعزيز القيمة  “�ضنع يف الإمارات”، 
ال�ضناعية الوطنية امل�ضافة ويدعم ال�ضرتاتيجية 
الوطنية لل�ضناعة والتكنولوجيا املتقدمة “300 
اإىل  ال��دول��ة  خاللها  م��ن  ت��ه��دف  وال��ت��ي  مليار”، 
رفع م�ضاهمة القطاع ال�ضناعي الوطني يف الناجت 
العام  دره��م يف  300 مليار  اإىل  الإجمايل  املحلي 

.2031
التنفيذي ملجموعة  الرئي�ص  املطوع،  واأك��د حممد 

العمالء  ث��ق��ة  تك�ضب  امل��ج��م��وع��ة  اأن  “دوكاب”، 
ال���ه���ن���دي خا�ضة  ال�������ض���وق  م��ك��ان��ت��ه��ا يف  وُت���ر����ض���خ 
بتاريخ  ان��ه��ا حتظى  اإىل  ع��ام��ة، لف��ت��اً  والآ���ض��ي��وي 
عام  اإىل  يعود  الهند  يف  املثمر  التعاون  من  ممتد 
1988، حيث كان اأول �ضريك هو ميناء نافا �ضيفا 
/ميناء مومباي/ ف�ضاًل عن تر�ضيخ مكانة دوكاب 

كمورد موثوق حللول الكابالت عالية اجلودة«.
ل�ضركة  التابعة  امل�����ض��اري��ع  اأح���د  لكناو  م��رتو  يعد 
م�ضروع  واأول  برادي�ص،  اأوت���ار  حديد  �ضكك  م��رتو 
ال��ولي��ة التي تقع يف �ضمال الهند،  م��رتو يف ه��ذه 
العا�ضمة  خلدمة  ال�ضريع  للنقل  نظاماً  ويعترب 
اأوت��ار برادي�ص. ب��داأ بناء �ضبكة  واأك��رب مدن ولي��ة 
بطول   2014 �ضبتمرب  يف  احل��دي��دي��ة  ال�����ض��ك��ك 
تران�ضبورت  منطقة  م��ن  ومتتد  كيلومرت،   8.5
العمليات  وب���داأت  �ضارباغ.  حديد  �ضكة  اإىل  ناجار 
ت�ضودري  مطار  م��ن  الأح��م��ر  اخل��ط  على  الكاملة 
ت�ضاران �ضينغ الدويل اإىل مون�ضي بوليا يف مار�ص 

.2019

ا�ضرتاتيجية  ع��ل��ى  ل��ك��ن��او  م�����ض��روع م���رتو  وي��وؤك��د 
عاملياً  ح�����ض��وره��ا  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال���رام���ي���ة  دوك������اب 
جديدة،  اأ�ضواق  ودخ��ول  عمالئها  قاعدة  وتو�ضيع 
ل �ضيما يف قطاع النقل الآ�ضيوي. وحتظى دوكاب 
ب���اإجن���ازات م��ت��م��ي��زة يف ه���ذا امل���ج���ال، ح��ي��ث قامت 
الرئي�ضية،  امل�ضاريع  من  لعدد  منتجاتها  بتوريد 
العا�ضمة  ال���دويل يف  اأن��دي��را غ��ان��دي  مثل م��ط��ار 
من  و2021   2020 عامي  /يف  دلهي  الهندية 
خالل �ضركة جون�ضون كونرتولز/، ومرتو دلهي، 
مطار  تو�ضيع  وم�ضروع  الهند،  يف  كانبور  وم��رتو 
ال���دويل يف �ضريالنكا، وغ��ريه��ا من  ب��ان��داران��اي��ك��ا 

امل�ضاريع الأخرى.
يف  ون�ضاطاتها  اأعمالها  لتو�ضيع  دوك���اب  وت�ضعى 
اأ�ضواق  اإىل  والدخول  فيها  تتواجد  التي  الأ�ضواق 
اأك�����رث من  ب���ت���وري���د  ت���ق���وم  ودول ج����دي����دة، ح��ي��ث 
“�ضنع  خ��ت��م  حت��م��ل  ال��ت��ي  منتجاتها  م��ن   75%
45 �ضوقاً على امتداد منطقة  اإىل  يف الإمارات” 

اخلليج واآ�ضيا واأفريقيا واأوروبا والأمريكيتني.

•• �أبوظبي-و�م:

بني  ال�ضناعية  التكاملية  ال�����ض��راك��ة  متثل 
والبحرين  والأردن  وم�������ض���ر  الإم����������ارات 
ال�ضناعي  ال��ت��ك��ام��ل  حتقيق  خ��ط��وات  اأوىل 
املوارد والقدرات  العربي، بداية من توحيد 
ذات  ���ض��ن��اع��ات  اإىل  ال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة وحت��وي��ل��ه��ا 
قيمة م�ضافة لالقت�ضادات الوطنية يف دول 
ال�ضراكة، والتي متتلك قوة �ضرائية وب�ضرية 
ن�ضمة، مع  122 مليون  بنحو  تقدر  كبرية 
يوؤدي  مبا  اجلماعي،  والعمل  اجلهود  توفر 
الإم���داد  �ضال�ضل  وم��رون��ة  اأداء  تعزيز  اإىل 
وخ��ل��ق امل���زي���د م���ن ف��ر���ص ال��ع��م��ل وحتقيق 
الكتفاء الذاتي يف ال�ضناعات احليوية وذات 

الأولوية يف هذه الدول.
يف  “وام”  اأنباء الإم��ارات  وت�ضتعر�ص وكالة 
التقرير التايل جهود تر�ضيخ دعائم التكامل 
ال�ضناعي العربي �ضعياً نحو توطني وتعميق 
القدرات ال�ضناعية الوطنية والعربية، على 
الأعوام  يف  النمو  ره��ان  قاطرة  اأنها  اعتبار 
املقبلة ونواة التنمية القت�ضادية امل�ضتدامة، 
م��ع ا���ض��ت��ه��داف م�����ض��اع��ف��ة م�����ض��اه��م��ة قطاع 
ال�ضناعة يف الناجت املحلى الإجمايل وزيادة 
العالية،  التناف�ضية  ذات  ال�����ض��ادرات  حجم 
اأع�ضاء  الأرب���ع  ال���دول  م��ع  تكاملية  بجهود 
اإىل ما  ال�ضراكة ل�ضنع فارق تنموي ي�ضتند 
متلكه هذه الدول من مقومات خ�ضو�ضاً مع 
تقديرات بلوغ قيمة الناجت املحلي الإجمايل 
وم�ضر  والبحرين  الإم��ارات  الأربعة  للدول 
خالل  دولر  مليار   800 بحوايل  والأردن 
ال�ضناعية  ال�ضراكة  املقبلة.وت�ضاهم  الفرتة 
يف  م�ضتدامة  اقت�ضادية  لتنمية  التكاملية 
الأو�ضط  لل�ضرق  امل�ضافة  ال�ضناعية  القيمة 
 112.56 اإىل  106.26 مليار دولر  من 
مليار دولر وهو ما ميثل %30 من القيمة 

الأو�ضط،  ال�����ض��رق  يف  امل�����ض��اف��ة  ال�����ض��ن��اع��ي��ة 
وب��ان�����ض��م��ام مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن م���وؤخ���راً اإىل 
مليار   2.3 ال��ب��ح��ري��ن  ت�����ض��ي��ف  ال�����ض��راك��ة، 
دولر من قيمة خامات احلديد التي ميكن 
ا�ضتخدامها يف التنمية ال�ضناعية يف البلدان 
�ضناعياً  قطاعاً  البحرين  ومتتلك  الأربعة، 
قوياً ي�ضم اأكرث من 9500 �ضركة �ضناعية 
و55000 موظف يف ال�ضناعة و4.3 مليار 
دولر من ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر املحدد 

لقطاع ال�ضناعة.

- تنمية �ضاملة.
واأك���د م��ع��ايل زاي���د ب��ن را���ض��د ال��زي��اين وزير 
يف  ال��ب��ح��ري��ن  مبملكة  وال��ت��ج��ارة  ال�ضناعة 
“وام”  اأن���ب���اء الإم��������ارات  ت�����ض��ري��ح ل��وك��ال��ة 
لل�ضراكة  ال��ب��ح��ري��ن  مم��ل��ك��ة  ان�����ض��م��ام  اأن 
دولة  بجانب  م��وؤخ��راً  التكاملية  ال�ضناعية 
وجمهورية  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات 
الها�ضمية  الأردن��ي��ة  واململكة  العربية  م�ضر 
ي��اأت��ي ت��رج��م��ة ل��ت��وج��ي��ه��ات ���ض��اح��ب ال�ضمو 
خليفة  اآل  حمد  ب��ن  �ضلمان  الأم���ري  امللكي 
لبلوغ  ال�����وزراء،  جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل 
الأبعاد  �ضاملة  م�ضتدامة  اقت�ضادية  تنمية 
وخ��ل��ق ال��ف��ر���ص ال��ن��وع��ي��ة ال���واع���دة وه���و ما 
ال�ضناعة  ق��ط��اع  ا�ضرتاتيجية  م��ع  ين�ضجم 
�ضمن  ت����ن����درج  وال����ت����ي   2026-2022
ال��واع��دة بخطة  ال��ق��ط��اع��ات  تنمية  اأول��وي��ة 
ال��ت��ع��ايف الق���ت�������ض���ادي.وق���ال م��ع��ال��ي��ه “ اإن 
ال��ت��ع��اون وت�����ض��اف��ر اجل��ه��ود وت��ك��ام��ل��ه��ا بني 

اأ�ضا�ضيا ل�ضتقرار وتنمية  الدول يعد ممّكنا 
البحرين  مم��ل��ك��ة  يف  ون�����ض��ع��ى  امل��ج��ت��م��ع��ات، 
ل��ال���ض��ت��ف��ادة م��ن جم���الت ال��ت��ك��ام��ل واملزايا 
التناف�ضية والإمكانات لدى الدول ال�ضقيقة 
ب��ن��اء ق��اع��دة اقت�ضادية  اأج���ل  امل�����ض��ارك��ة م��ن 
الأه���داف  عليها  ت��وؤك��د  م�ضتدامة  �ضناعية 
القطاع  م�����ض��اه��م��ة  ب���زي���ادة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
القطاع  ���ض��ادرات  وزي����ادة  املحلي  ال��ن��اجت  يف 
امل��ن�����ض��اأ وزي�������ادة ن�ضبة  ال�����ض��ن��اع��ي وط��ن��ي��ة 

البحرينيني يف القطاع ال�ضناعي«.
اأن هذه ال�ضراكة جاءت ك�ضرورة  واأ�ضار اإىل 
ال�ضلبية  ال���ت���داع���ي���ات  مل���واج���ه���ة  وف���ر����ض���ة 
جائحة  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  القت�ضادية  ل��الأزم��ة 
تعزيز  اأه��م��ي��ة  وال��ت��ي عك�ضت   ،“ ك��ورون��ا   “
دور  ال��دول وتفعيل  الإقليمية بني  ال�ضراكة 
تنفيذ  يف  رئي�ضي  كمحرك  اخلا�ص  القطاع 
امل�����ض��ت��دام��ة ع��رب ركائزها  ال��ت��ن��م��ي��ة  خ��ط��ط 
ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة ب���ال���ت���ح���ول ن���ح���و ال���ث���ورة 
ال�ضناعية الرابعة وتطبيق مفهوم القت�ضاد 
البيئية  واحل���وك���م���ة  ل��ل��ك��رب��ون  ال����دائ����ري 
البنى  يف  ال�ضتثمار  وت�ضجيع  والجتماعية 
كفاءة  وزي����ادة  الت�ضنيع  ورق��م��ن��ة  التحتية 
التكامل  ع��رب  وال��ت��وري��د  الإم�����داد  �ضال�ضل 
ال�����ض��ن��اع��ي.م��ن ج��ه��ت��ه، اأك���د م��ع��ايل يو�ضف 
ال�ضمايل وزير ال�ضناعة والتجارة والتموين 
اأن  ل�”وام”  الها�ضمي  الأردن���ي���ة  اململكة  يف 
عالقات  جتمعها  ال�ضقيقة  الأرب����ع  ال����دول 
قياداتها  توجيهات  بف�ضل  ووثيقة  متميزة 
املبادرة  امل�����ض��ت��وي��ات، وت��اأت��ي ه��ذه  ك��اف��ة  على 

التن�ضيق  لتعميق  ال�����ض��راك��ة  ل��ه��ذه  ام���ت���داداً 
يعود  ال�ضرتاتيجي مبا  والتكامل  والتعاون 
اق��ت�����ض��ادات��ن��ا وع��ل��ى م�ضتوى  ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى 
انطالقا من مبداأ حتقيق  ل�ضعوبنا  املعي�ضة 
املنفعة املتبادلة ويفتح الفر�ص اأمام القطاع 
اخلا�ص ل�ضتغالل الإمكانات املتاحة، وذلك 
القت�ضادي  الو�ضع  على  اإيجاباً  �ضينعك�ص 
و�ضعي  “كورونا”  بعد جائحة  ما  خ�ضو�ضا 

الدول للتعايف من اآثار اجلائحة.
التعاون  ه����ذا  اإن  ال�����ض��م��ايل  م���ع���ايل  وق�����ال 
ب����ني ال�������دول ال�����ض��ق��ي��ق��ة ���ض��ي��ح��د م����ن اآث�����ار 
العاملية  ال��ت��وري��د  �ضال�ضل  يف  ال���ض��ط��راب��ات 
مبا  العاملية”،  الإم�������������دادات  “حتديات 
القيمة  ل�ضال�ضل  ال��رتاب��ط��ات  م��ن  �ضيزيد 
الأولويات  حتقيق  يف  ي�ضهم  مما  دولنا  بني 
والدوائي  الغذائي  ك��الأم��ن  ال�ضرتاتيجية 
وتطوير ال�ضناعات يف القطاعات الرئي�ضية 
وحتقيق  امل�ضرتكة  ال���ض��ت��ث��م��ارات  وت�ضهيل 
الكتفاء  ي���دع���م  مب���ا  ال�����ض��ن��اع��ي  ال��ت��ك��ام��ل 

الذاتي والتنوع القت�ضادي.
واأ�ضار اإىل اأن هذه ال�ضراكة تهدف اإىل تعزيز 
الدول وتطوير �ضناعات  القوة لهذه  نقاط 
�ضال�ضل  عاملياً وحتقيق  املناف�ضة  ق��ادرة على 
توريد م�ضمونة ومرنة ال�ضعي لتحقيق منو 
وتكامل  منو  وتعزيز  ال�ضتدامة  على  قائم 
�ضال�ضل القيمة والتجارة بني بلداننا وتعزيز 

قطاعات الت�ضنيع ذات القيمة امل�ضافة.
القطاع  م�����ض��اه��م��ة  اأن  اىل  م��ع��ال��ي��ه  ول��ف��ت 
ال�ضناعي يف الناجت املحلي الجمايل لالأردن 

يف العام 2021 بلغت “%21.5”، م�ضيفا 
اأن �ضركة املدن ال�ضناعية الأردنية تعمل على 
على  ال�ضناعية  املدن  واإدارة  وتطوير  اإن�ضاء 
نطاق ي�ضمل كافة حمافظات اململكة باملفهوم 
امل��دن وال���ذي مي��زج م��ا بني  ال�ضمويل لهذه 
البنية  توفري اخلدمات الأ�ضا�ضية وخدمات 
التحتية من مياه وكهرباء وطرق وات�ضالت 
الرئي�ص  ال��داع��م  متثل  م�ضاندة  وخ��دم��ات 
وتنويعها،  ال�ضناعية  الإنتاجية  للعمليات 
ال�ضناعية  ال��ق��ط��اع��ات  ع��دد  اأن  اإىل  منوها 

يبلغ حوايل 10 قطاعات رئي�ضية.

- نه�ضة �ضناعية.
م���ن ج��ه��ت��ه؛ اأك�����د ����ض���ع���ادة ع���ب���داهلل حممد 
اإدارة غرفة جتارة  رئي�ص جمل�ص  املزروعي، 
و�ضناعة اأبوظبي، اأن ال�ضراكة توؤ�ض�ص ملرحلة 
ج��دي��دة م��ن النمو والزده�����ار، مب��ا ينعك�ص 
ع��ل��ى ال��ن��م��و الق��ت�����ض��ادي وم�ضرية  اإي��ج��اب��اً 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ض��ت��دام��ة جل��م��ي��ع الأط�������راف. 
املزايا  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة  تعزيز  يف  ت�ضهم  كما 
لل�ضركاء  توفرها  التي  واملمّكنات  التناف�ضية 
ببنية  تتمتع  التي  الإم���ارات  دول��ة  وبخا�ضة 
حتتية وت�ضريعية متينة، جنحت يف حتقيق 
ن��ه�����ض��ة ���ض��ن��اع��ي��ة ���ض��ام��ل��ة واإجن��������ازات غري 
م�ضبوقة جلذب ال�ضتثمارات ال�ضناعية ذات 
الأولوية وزيادة م�ضاهمة القطاع ال�ضناعي 

يف الناجت املحلي الإجمايل الوطني.
التزام  تعك�ص  ال�ضراكة  اأن  �ضعادته  واأ���ض��اف 
ال��ت��ع��اون م��ع جميع  دول���ة الإم����ارات بتعزيز 

روؤيتها  ط��م��وح��ات  م��ع  متا�ضياً  ال��ع��امل  دول 
ال�ضناعي  ال��ق��ط��اع  دور  ل��ت��ع��زي��ز  ال��رام��ي��ة 
هذا  ويف  امل��ت��ق��دم��ة،  بالتكنولوجيا  ورب��ط��ه 
الإطار حتر�ص غرفة اأبوظبي خالل الفرتة 
اإىل  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  تعزيز  ال��ق��ادم��ة على 
ا�ضتك�ضاف فر�ص ا�ضتثمارية جديدة وتقدمي 
اأ�ضكال الدعم ملجتمع الأعمال املحلي،  كافة 
ف�ضاًل عن التعريف بالإمكانات القت�ضادية 
الإمارة  بها  تتمتع  التي  الهائلة  ال�ضناعية 
للم�ضتثمرين  رائدة  عاملية  باعتبارها وجهة 
احليوية  القطاعات  خمتلف  يف  وال�����ض��رك��اء 

ويف مقدمتها قطاع ال�ضناعة.
اجلغبري  فتحي  املهند�ص  ق��ال  جانبه؛  م��ن 
اإن  وع��ّم��ان،  الأردن  �ضناعة  غرفتي  رئي�ص 
قدرات  لإط��الق  اأهمية كبرية  ذات  ال�ضراكة 
متتلك  حيث  امل�ضرتكة  ال��دول  يف  ال�ضناعة 
ال��دول الأرب��ع ميزات تناف�ضية  كل من هذه 
�ضناعية فريدة ميكن البناء عليها لتحقيق 
م�ضرتكة  مكا�ضب  وحتقيق  �ضناعي  تكامل 
هذه  يف  ال�ضناعي  القطاع  تنمية  يف  ت�ضهم 
من  ميكنها  كما  تناف�ضيتها  وي��رف��ع  ال���دول 
اخرتاق الأ�ضواق العاملية ومبا يعود باملح�ضلة 

على تنمية اقت�ضادياتها الوطنية.
ت�ضكل فر�ضة  ال�ضراكة  اأن  واأ�ضاف اجلغبري 
على  قائمة  تكاملية  �ضناعات  لإن�ضاء  هامة 
حيث  ب��ل��د،  ك��ل  يف  التناف�ضية  امل��ي��ز  اأ���ض��ا���ص 
املوارد  الأرب���ع جمموعة من  ال��دول  متتلك 
واملزايا التناف�ضية الفريدة التي ت�ضمل توفر 
امل���واد الأول��ي��ة واخل���ام، مثل م���وارد الطاقة 

والأرا�ضي  والبحرين  الإم����ارات  م��ن  ك��ل  يف 
وامل��ع��ادن يف كل  الزراعية اخل�ضبة يف م�ضر 
يف  اأهمية  من  لذلك  ملا  والأردن،  م�ضر  من 
هذه  تناف�ضية  وتعزيز  الإن��ت��اج  كلف  خف�ص 
الأمن  حتقيق  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال�����ض��ن��اع��ات 

القت�ضادي والغذائي لها.
غمران  �ضعيد  املهند�ص  �ضعادة  ق��ال  ب���دوره؛ 
الرميثي الرئي�ص التنفيذي ملجموعة حديد 
الإمارات اأركان: اإن ال�ضراكة ال�ضناعية تاأتي 
الرامية  الإم������ارات  دول���ة  ج��ه��ود  �ضميم  يف 
ال�ضناعي  ال��ق��ط��اع  وحت��ف��ي��ز  ت��ط��وي��ر  اإىل 
“م�ضروع  م�����ض��ت��ه��دف��ات  يف  ت��ت��ج��ل��ى  وال���ت���ي 
الوطنية  ال�ضرتاتيجية   - مليار”   300
وت�ضكل  املتقدمة،  والتكنولوجيا  لل�ضناعة 
ن��وع��ي��ة يف م�ضرية  ال�����ض��راك��ة خ��ط��وة  ه����ذه 
حتقيق ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ام��ل ب��ني اأرب��ع��ة من 
اأب�����رز الق��ت�����ض��ادات يف امل��ن��ط��ق��ة م���ن خالل 
�ضاأنها  من  �ضخمة  �ضناعية  م�ضاريع  اإقامة 
التنمية  م�ضار  ت�ضريع  يف  بفعالية  امل�ضاهمة 
الإجمايل  املحلي  ال��ن��اجت  وزي���ادة  امل�ضتدامة 
وتنويع القت�ضاد، بالإ�ضافة اإىل خلق فر�ص 
عمل جديدة تعود على جمتمعاتنا العربية 
بالنفع«.جدير بالذكر، اأن م�ضاهمة القطاع 
ال�ضناعي يف اإجمايل الناجت املحلي الإجمايل 
للدول الأربع، تبلغ نحو %30 من م�ضاهمة 
الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  ال�ضناعة  قطاع 
و�ضلت   2019 ع��ام  ويف  اإف��ري��ق��ي��ا،  و�ضمال 
ال�ضناعية  ل�����ض��ادرات��ه��ا  الإج��م��ال��ي��ة  القيمة 
اإىل 65 مليار دولر فيما يبلغ اإجمايل عدد 
ن�ضمة  122 مليون  ال��دول  ال�ضكان يف هذه 
ال�ضرق  منطقة  �ضكان  م��ن   27% ميثلون 
 49% اإفريقيا من بينهم  الأو�ضط و�ضمال 
ي�ضكل  عاماً، مبا   24 �ضن  دون  ال�ضباب  من 
ركيزة رئي�ضة لتحقيق تكامل �ضناعي عربي 

يحقق التنمية امل�ضتدامة والزدهار.

- تعزيز اأداء ومرونة �ضال�ضل االإمداد وخلق املزيد من فر�ش العمل
- م�ضاعفة م�ضاهمة قطاع ال�ضناعة يف الناجت املحلي االإجمايل العربي
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املال والأعمال
»�ضيدات اأعمال ال�ضارقة« يوفر فر�س رعاية لل�ضركات التكنولوجية النا�ضئة التي تديرها �ضيدات يف »نورث �ضتار دبي« 2022 

•• �ل�سارقة-�لفجر:

اأعلن “جمل�ص �ضيدات اأعمال ال�ضارقة” دعمه لثمانية م�ضاريع تكنولوجية متتلكها الن�ضاء، 
يف  “املراأة  لفئة  ر�ضمياً  �ضريكاً  اخلام�ضة  م�ضاركته  اإجنازاتها خالل  على  ال�ضوء  وت�ضليط 
ب�”جيتك�ص  املعروف �ضابقاً   ،”2022 “نورث �ضتار دبي  يف معر�ص  جمال التكنولوجيا” 
تلك  �ضتكون  حيث  املقبل،  اأك��ت��وب��ر   13-10 ال��ف��رتة  يف  يعقد  وال���ذي  امل�ضتقبل”،  جن��وم 
الذي يعد ثالث اأكرب  ال�ضركات موؤهلة للرت�ضح للم�ضاركة يف م�ضابقة “حتدي �ضوبرنوفا”، 
�ضندوق لتمويل ال�ضركات النا�ضئة يف العامل.  ودعا املجل�ص، التابع لنماء لالرتقاء باملراأة، 
احلدث  يف  للم�ضاركة  الرت�ضح  اإىل  ال�ضيدات  وتديرها  متتلكها  التي  التكنولوجيا  �ضركات 
امل�ضاركة  اأن  اإىل  مت�ضارعاً، لفتاً  ي�ضهد منواً  وال��ذي  النا�ضئة،  لل�ضركات  املخ�ض�ص  العاملي 
ب�ضرط اأن يكون  متاحة لل�ضركات التي تتمتع بع�ضوية “جمل�ص �ضيدات اأعمال ال�ضارقة”، 
مقرها يف دولة الإمارات ومتتلكها اأو تديرها رائدة اأعمال، واأن يكون قد م�ضى على مبا�ضرة 

ال�ضركة  �ضجالت  اإر�ضال  للراغبات  ميكن  حيث  �ضنوات،  خم�ص  عن  تقل  ل  مدة  عملياتها 
اأغ�ضط�ص   31 membership@sbwc.ae، قبل  التايل:  اإىل الإمييل  والتاأ�ضي�ص 
ا�ضرتاتيجية  دعم  فر�ص  توفري  اإىل  ال�ضارقة”  اأعمال  �ضيدات  “جمل�ص  اجلاري.وي�ضعى 
الن�ضاء،  اأو تديرها  التي متتلكها  التقليدية  القطاعات غري  العاملة يف  النا�ضئة  لل�ضركات 
وجذب انتباه قادة ال�ضناعة، وت�ضليط ال�ضوء على قيمة اأفكار رائدات الأعمال وابتكاراتهن 

يف قطاع التكنولوجيا على من�ضة عاملية رائدة. 
من�ضة عاملية 

الذي يقام يف “مركز دبي التجاري  وتتيح امل�ضاركة يف معر�ص “نورث �ضتار دبي 2022”، 
العاملي”،  لل�ضركات النا�ضئة ال�ضتفادة من فر�ضة عر�ص منتجاتهن وخدماتهن اأمام اأكرث 
ال�ضناعة  قادة هذه  كبار  والتعرف على  التكنولوجيا،  عاملي يف قطاع  م�ضتثمر   400 من 
خالل  من  �ضركاتهن  منو  وتقييم  ر�ضد  اإىل  بالإ�ضافة  وجتاربهم،  خرباتهم  من  والتعلم 
�ضتتقدم  مت�ضل،  �ضعيد  احلكوميني.وعلى  واملمثلني  امل�ضتثِمرة،  املوؤ�ض�ضات  مع  التوا�ضل 

حيث  �ضوبرنوفا”،  “حتدي  م�ضابقة  اإىل  اأتوماتيكي  ب�ضكل  الثمانية  النا�ضئة  ال�ضركات 
�ضتخ�ضع لعملية تقييم جلنة التحكيم التي �ضتقرر م�ضاركتها يف امل�ضابقة  التي تقدم جوائز 
نقدية جمموعها 200 األف دولر، مق�ضمة على فئاتها املختلفة، وتت�ضمن جائزة قدرها 
10 اآلف دولر يقدمها املجل�ص يف فئة “اأف�ضل �ضركة نا�ضئة متلكها �ضيدة«.ويف هذا ال�ضدد، 
املجل�ص  “يحر�ص  ال�ضارقة:  اأعمال  �ضيدات  ال�ضيخ، مديرة جمل�ص  بن  را�ضد  قالت مرمي 
التكنولوجي،  القطاع  الأعمال يف  �ضيدات  اندماج  اإىل حملة عاملية لتعزيز  على الن�ضمام 
م�ضتفيداً من مكانة دولة الإمارات العربية املتحدة واإمارة ال�ضارقة مركزاً للتميز املوؤ�ض�ضي، 
ومن خالل جهودنا ال�ضرتاتيجية املتوا�ضلة لعر�ص مواهب و�ضغف واأفكار رائدات الأعمال 
على من�ضات عاملية مرموقة مثل معر�ص )نورث �ضتار دبي( 2022، فاإننا ن�ضهم بتمكني 
الن�ضاء وم�ضاعدتهن على حتقيق النجاح يف م�ضريتهن املهنية كرائدات اأعمال، ولهذا اأدعو 
جميع ال�ضيدات لال�ضتفادة من هذه الفر�ضة الثمينة لعر�ص اأف�ضل الأفكار الريادية التي 

ميتلكنها للعامل، واإحداث ثورة يف م�ضتقبل �ضناعة التكنولوجيا«.

�ضلطان اجلابر: الإمارات مورد موثوق لأقل اأنواع النفط والغاز من حيث كثافة النبعاثات
•• �أبوظبي-و�م:

اأكد معايل الدكتور �ضلطان بن اأحمد 
اجلابر وزير ال�ضناعة والتكنولوجيا 
امل��ب��ع��وث اخل��ا���ص لدولة  امل��ت��ق��دم��ة، 
اأن  امل����ن����اخ����ي،  ل���ل���ت���غ���ري  الإم�������������ارات 
م�����ض��اه��م��ة ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة بلغت 
اإج����م����ايل  م�����ن   80% م�����ن  اأك��������رث 
القدرة الإنتاجية اجلديدة للكهرباء 
خالل العام املا�ضي، مبا يعد موؤ�ضراً 
ال��ت��ح��ّول يف قطاع  اأن  ع��ل��ى  وا���ض��ح��اً 
ب��خ��ط��وات حثيثة.  ال��ط��اق��ة مي�����ض��ي 
ل���ه ن�ضرته  م��ق��ال  م��ع��ال��ي��ه يف  وق����ال 
�ضنديكيت”  “بروجكت  م��ن�����ض��ة 
واقعي  “ حت��ول  بعنوان  الإع��الم��ي��ة 
اإن   ،“ ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع  يف  وط���م���وح 
اأو�ضحت  الأح��داث العاملية الأخ��رية، 
منظومة  ع���ن  ال���ف���وري  ال��ت��خ��ل��ي  اأن 
منظومة  بناء  قبل  احلالية،  الطاقة 
جديدة قادرة على تلبية الحتياجات 
ك���اًل من  للخطر  ي��ع��ّر���ص  ال��ع��امل��ي��ة، 
النمو القت�ضادي، والتقدم يف العمل 
املناخي، كما اأنه يثري ت�ضاوؤلت حول 
ق��درت��ن��ا ع��ل��ى حت��ق��ي��ق حت����ّول ع����ادٍل 
“ من   : واأ���ض��اف  ومن�ضٍف للجميع. 
ف����اإن جن���اح التحول  ن��ظ��رن��ا،  وج��ه��ة 
ي��ت��ط��ل��ب حتقيق  ال��ط��اق��ة  ق���ط���اع  يف 
القت�ضادي  النمو  م��ن  ك��ل  يف  ت��ق��دم 
هذا  ي���ك���ون  واأن  امل���ن���اخ���ي،  وال���ع���م���ل 
علمية  حقائق  اإىل  م�ضتنداً  التحول 
والتنفيذ  وه��ن��د���ض��ي��ة،  واق��ت�����ض��ادي��ة 
اإدراٍك  اإىل  اإ�ضافة  للحلول،  ال�ضريع 
وا�ضح للتحديات التي تواجه عملية 
اإىل  نحتاج  ذلك،  ولتحقيق  التحّول، 
نهج �ضامل ي�ضتفيد من خربات جميع 
القطاعات و�ضرائح املجتمع، مبا فيها 
والإمكانيات  وال����ق����درات  اخل�����ربات 
الطاقة  م��ن��ظ��وم��ة  ل����دى  امل���ت���وف���رة 
احلالية “ . وتابع : “ مع بدء التعايف 
 ،19 القت�ضادي من جائحة كوفيد 

واجه العامل اأزمة عميقة يف اإمدادات 
الطاقة، والتي ازدادت حدتها ب�ضبب 
النزاع الرو�ضي الأوك��راين، مما دفع 
خمتلف الدول حول العامل اإىل اإعادة 
ال�ضرتاتيجية  احتياجاتها  تقييم 

من الطاقة«.
واأ�ضار معاليه اإىل اأن الدر�ص امل�ضتفاد 
اأن��ه من ال�ضابق  من هذه الأزم��ة هو 
ل�ضيا�ضاٍت  احل��ك��وم��ات  ت��ّب��ن��ي  لأوان����ه 
ال���ض��ت��ث��م��ارات من  �ضحب  اإىل  ت���وؤدي 
ق��ط��اع ال��ن��ف��ط وال���غ���از، ق��ب��ل تاأمني 
اإذ  للتطبيق،  وقابلة  منا�ضبة  بدائل 
نتائج  اإىل  �ضتوؤدي  اخلطوة  ه��ذه  اأن 
وتوؤثر  الطاقة  اأم��ن  تقّو�ص  عك�ضية 
�ضلباً على ا�ضتقرار القت�ضاد العاملي، 
التمويل  ح��ج��م  ت��خ��ف�����ص  اأن���ه���ا  ك��م��ا 
الذي ميكن ا�ضتثماره لتمكني حتّوٍل 

منطقي ومدرو�ص يف قطاع الطاقة.
اإىل  ب����ح����اج����ة  اأن������ن������ا  اإىل  ول�����ف�����ت 
عملية  وخطة  واقعية  ا�ضرتاتيجية 
القت�ضادي  ل��ل��ن��م��و  م��ن��اف��ع  حت��ق��ق 
والعمل املناخي يف اآن واحد، ويجب اأن 
تراعي هذه ال�ضرتاتيجية الرتابط 
ال���وث���ي���ق ب����ني ال���ط���اق���ة والأن���ظ���م���ة 
حجم  واأن  خ����ا�����ض����ًة  ال�������ض���ن���اع���ي���ة، 
امل��ط��ل��وب يف ق��ط��اع الطاقة  ال��ت��ح��ول 
�ضخم جداً، واأنه يتطلب الكثري من 
التن�ضيق واملواءمة والتعاون يف جميع 
راأ�ص  ب��دءاً من تخ�ضي�ص  اجل��وان��ب، 
و�ضياغة  املُ��ن��ت��ج،  ت�ضميم  اإىل  امل���ال، 
�ضلوكيات  وتغيري  العامة،  ال�ضيا�ضات 
اأنه  واأو�ضح  العامل.  حول  املجتمعات 
البدء  علينا  ال���رتاب���ط،  ل��ه��ذا  ن��ظ��راً 
ب���درا����ض���ة ه��ي��ك��ل ال��ط��ل��ب احل����ايل يف 
توليد  اأن  ن��رى  حيث  الطاقة،  نظام 
والطاقة  الرياح  طاقة  من  الكهرباء 
اإل  ك��ب��رياً،  تقدماً  يحقق  ال�ضم�ضية 
ال��ط��اق��ة يتم  ا���ض��ت��ه��الك  اأن غ��ال��ب��ي��ة 
والت�ضنيع،  الثقيلة،  ال�ضناعات  يف 
وهي  والزراعة،  والنقل  والإن�ضاءات، 

النبعاثات  خف�ص  ي�ضعب  قطاعات 
ف��ي��ه��ا، ول��ه��ا ت��اأث��ري ك��ب��ري ع��ل��ى املناخ 
املزيد من  مما يعني �ضرورة توجيه 

ال�ضتثمار اإليها.
العام  يف  اأن�����ه  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ض����ار 
ال�ضتثمارات  قيمة  جت��اوزت  املا�ضي، 
املتجددة  الطاقة  م�ضادر  يف  العاملية 
اأن  ح����ني  يف  دولر،  م���ل���ي���ار   365
تكنولوجيا  يف  ال���ض��ت��ث��م��ار  اإج���م���ايل 
الكربون  وال��ت��ق��اط  ال��ط��اق��ة  تخزين 
و�ضل�ضلة القيمة لقطاع الهيدروجني 
بالطبع  وه��و  دولر،  مليار   12 ك��ان 
غ��ري ك��اف ل��دع��م عملية ال��ت��ح��ّول يف 
اإجمايل  ُي��ق��در  حيث  الطاقة،  قطاع 
 250 ال�ضتثمار املطلوب باأكرث من 
الثالثني  مدى  على  دولر  تريليون 
ل  اأن��ه  الوا�ضح  وم��ن  القادمة،  عاماً 
ميكن لدولة اأو �ضركة اأن توؤّمن هذا 

احلجم من التمويل مبفردها.
وتابع: “ واإىل جانب تاأمني التمويل 
عملية  اأن  ن��ت��ذك��ر  اأن  ي��ج��ب  ال����الزم، 
ت�ضتغرق  الطاقة  ق��ط��اع  يف  ال��ت��ح��ّول 

بلم�ضة  حت�ضل  اأن  ميكنها  ول  وق��ت��اً، 
الرياح  ط��اق��ة  اأن  م��ن  وب��ال��رغ��م  زر، 
غالبية  �ضّكلت  ال�ضم�ضية  وال��ط��اق��ة 
لتوليد  اجل���دي���دة  ال���ق���درة  اإج���م���ايل 
اأنها ل  اإل   ،2021 الكهرباء يف عام 
مزيج  م��ن  ف��ق��ط   4% ت�ضكل  ت���زال 
العامل، ومع منو  الطاقة احل��ايل يف 
اأكرب من  الطلب على الطاقة ب�ضكل 
اأمنها  �ضمان  ف���اإن  م�ضى،  وق��ت  اأي 
والغاز  النفط  دور  ا�ضتمرار  يتطلب 
منظومة  يف  واأ���ض��ا���ض��ي��اً  مهماً  م��ك��ّون��اً 

الطاقة لعقود قادمة«.
ن��رك��ز على  اأن  ي��ج��ب  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 
ب�����ذل امل����زي����د م����ن اجل����ه����ود خلف�ص 
تاأثري النفط والغاز على املناخ، وهذا 
والتن�ضيق  ال��ت��ع��اون  تكثيف  يتطلب 
املنتجني،  ب���ني  ق����رب  ع���ن  وال���ع���م���ل 
اخلا�ص  وال����ق����ط����اع  واحل����ك����وم����ات، 
اجلديد من  الإنتاج  يكون  اأن  بهدف 
النبعاثات  يف  ك��ث��اف��ًة  اأق����ل  ال��ط��اق��ة 
ي��ع��ن��ي �ضرورة  ال�����ض��اب��ق، وه����ذا  م���ن 
داعمة  م���ال���ي���ة  ���ض��ي��ا���ض��ات  ���ض��ي��اغ��ة 

ورفع  ال�����ض��ري��ب��ي��ة،  احل���واف���ز  ت�ضمل 
تعزيز  الت�ضغيلية من خالل  الكفاءة 
واللتزام  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  ا���ض��ت��خ��دام 
ب��خ��ف�����ص ان���ب���ع���اث���ات امل���ي���ث���ان وح���رق 
الغاز، وتوفري ا�ضتثمارات اإ�ضافية يف 

تقنيات التقاط الكربون.
باخت�ضار  اأن��ه هذا هو  واأك��د معاليه، 
ال���ذي تتبعه دول���ة الإم����ارات  ال��ن��ه��ج 
ل��ل��ت��ح��ول يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة وال���ذي 
ي�ضمن ا�ضتمرارها يف تلبية احتياجات 
ال��ع��امل احل��ال��ي��ة، م��ع ال���ض��ت��ث��م��ار يف 
 : وق��ال  امل�ضتقبلية.  الطاقة  اأنظمة 
“ متتلك دول��ة الإم���ارات ثالثة من 
يف  ال�ضم�ضية  الطاقة  حمطات  اأك��رب 
وا�ضتثمرت  ال��ع��امل،  واح���د يف  م��وق��ع 
يف م�����ض��اري��ع ل��ل��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة يف 
اأكرث من 40 دولة متقدمة ونامية، 
وتخطط لتو�ضيع حمفظة م�ضاريعها 
لت�ضل طاقتها  املتجددة  الطاقة  من 
جيجاواط   100 اإىل  الإن���ت���اج���ي���ة 
وا�ضتثمرنا   .2030 ع����ام  ب��ح��ل��ول 
ونركز  ال�ضلمية  النووية  الطاقة  يف 

ل�ضل�ضلة  �ضلبة  اأ���ض�����ص  اإر����ض���اء  ع��ل��ى 
كعامٍل  للهيدروجني  متكاملة  قيمة 

�ضروري لتحقيق احلياد املناخي«.
توا�ضل  بينما   “  : معاليه  واأ���ض��اف 
دولة الإم��ارات دورها كموّرد موثوق 
اأن���واع النفط وال��غ��از يف العامل  لأق��ل 
فاإننا  الن��ب��ع��اث��ات،  كثافة  حيث  م��ن 
 25% بن�ضبة  خف�ضها  على  نعمل 

اإ�ضافية قبل نهاية عام 2030 » .
اأول  ب���اع���ت���ب���ارن���ا  اأن�������ه  اإىل  واأ������ض�����ار 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  دول����ة 
مبادرة  ع��ن  تعلن  اإف��ري��ق��ي��ا  و���ض��م��ال 
احلياد  لتحقيق  �ضعياً  ا�ضرتاتيجية 
فاإننا   ،2050 ع��ام  بحلول  املناخي 
م�����ض��ت��م��رون ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى احل���د من 
الأن�ضطة  ج��م��ي��ع  يف  الن���ب���ع���اث���ات 
واأن�ضاأنا  ال����دول����ة،  يف  الق��ت�����ض��ادي��ة 
للتقاط  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ب��رن��ام��ج  اأول 
على  وتخزينه  وا�ضتخدامه  الكربون 
نطاق �ضناعي، وتعمل �ضركة برتول 
لتاأمني  “اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي 
احتياجات عملياتها من الكهرباء من 

امل�ضادر النووية ال�ضلمية وال�ضم�ضية 
اخل���ال���ي���ة م����ن الن����ب����ع����اث����ات. واأك�����د 
معاليه اأنه مع اقرتاب انعقاد الدورة 
ال�ضابعة والع�ضرين ملوؤمتر الأطراف 
ه����ذا ال����ع����ام، وب��ي��ن��م��ا ت�����ض��ت��ع��د دول���ة 
الثامنة  الإم��ارات ل�ضت�ضافة الدورة 
املقبل،  العام  املوؤمتر  من  والع�ضرين 
حلول  ع��ل��ى  للرتكيز  ب��ح��اج��ة  ف��اإن��ن��ا 
الطاقة  اأم��ن  تعزيز  ت�ضهم يف  عملّية 
احل�ضول  اإمكانية  �ضمان  خالل  من 
باأ�ضعار  م�����ض��ت��دام��ة  اإم��������دادات  ع��ل��ى 
منا�ضبة. واأو�ضح اأنه لتنفيذ تعهدات 
بحاجة  فنحن  للمناخ،  باري�ص  اتفاق 
اإىل حوار �ضامل حول النهج الواقعي 
مب�ضاركة  الطاقة  قطاع  يف  للتحّول 
مبن  ال�����ض��ل��ة،  ذات  الأط�����راف  جميع 
املجتمع  وممثلي  احل��ك��وم��ات،  فيهم 
اخلا�ص،  والقطاع  والعلماء،  امل��دين، 
قطاع  م��ن  واخل���رباء  واملتخ�ض�ضني 
اإجراء  ميكن  ل  اإذ  باأكمله،  الطاقة 
م��ن��اق�����ض��ات م��ث��م��رة وع��ق��الن��ي��ة حول 
اجلوانب العملية خلف�ص النبعاثات 

مع املحافظة على النمو القت�ضادي، 
دون م�ضاركة هوؤلء اخلرباء.

و�ضدد معاليه، على اأن �ضمان حتقيق 
العمل  يف  التقدم  بت�ضريع  اأه��داف��ن��ا 
اإىل جنب مع ا�ضتمرار  املناخي جنباً 
النمو والزدهار القت�ضادي، يتطلب 
بدء العمل الفعلي من الآن. وعلينا 
النهائي  هدفنا  اأن  نتذكر  اأن  دائ��م��اً 
هو خف�ص النبعاثات، ولي�ص خف�ص 

معدلت النمو والتقدم والتطور«.

Date 19/ 8/ 2022  Issue No : 13624
Defendant's notification by publication Case Management Office 
of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance           

in  Case No. SHCFICIREA2022/0005188 civil (partial)
To the defendant: Kenneth Mulinda,Unknown Place of residence:
We inform you that the Claimant Emirates Cab L.L.C has filed the above 
lawsuit and demands the following:1. Registration of the case, setting a date for 
its consideration, and announcing the defendant. 2. Obligate the defendant to 
pay an amount of (10.318.80 dhs) Ten thousand three hundred eighteen dirhams 
and eighty fils, along with the judgement including the legal interest at 12% 
from the date of the judicial claim until the date of full payment. 4. Obligate the 
defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 29/08/2022 in front of the Case 
Management Office of Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance - 
Office No. (Case Manager Office) in person or authorized agent/ attorney, and 
to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, 
within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to 
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office/Humaid Abdalla AlSaeidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 19/ 8/ 2022  Issue No : 13624
In the lawsuit appeal number AJCAPCICIV2021/0000861 

civil (general) by publishing
Respondent: Ghufran Rafeeq in his capacity as the director of the company 
executed against it by Brooks Real Estate Brokerage LLC,Address: 
Emirate of Dubai - International City-X 5 Building - Office No. 3.
Let it be known to you that the appellant: Maysoon Farhan Abdel-Ghani 
has appealed the judgment issued on...../..../....20, in the first instance case 
No. AJCAPCICIV2021/0000861 Civil Court of Appeal - Civil (general)
It requires your presence or the presence of your representative before 
the Federal Court of Ajman in the Court of Justice.................................. 
corresponding to 06/09/2022 09:00 o'clock in the morning and present 
your evidence. In the event that you or your legal representative is absent, 
the court will consider the case in your absence.
Judicial Services Office/ Maitha Ahmed bin Rashid Al Nuaimi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533Date 19/ 8/ 2022  Issue No : 13624
Notification to attend online videoconference

Case No. SHCFICILABMIN2022/0005009 Civil/ Partial 
Notification by Publication in a newspaper

Upon the request of: The plaintiff: THE DIOS MULTIMEDIA PRODUCTIONS LLC
To Defendant: BIJU BALAN THAYYIL BALAN
Filed the case requesting the following:1. Bind the defendant to pay (AED 
17000), plus cancel and ban.2. Bind the defendant with the costs and attorney 
fees.3. Notify the defendant with the hearing and the statement.
You are requested to attend the online videoconference No. EM00041636, 
on 23/08/2022 at 08:30 held at Sharjah Federal Court, one-day circuit, labor 
4th circuit, remotely via videoconference on the Ministry of Justice website 
http://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search. Through the 
videoconference portal in person or to be represented by a legal attorney. Or 
scan the QR code below usingyour phone camera.
Meeting details: EM00041636
You can submit a plea along with all documents after the permission from the court.
Customer happiness center
Shama Ahmed Rashid Alslman

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535

Date 19/ 8/ 2022  Issue No : 13624
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First 
Instance in Case No. SHCFICIREA2022/0003526 civil (partial)

To the defendant: Mohammad Wassim Uddin Mohammad Badeea Uddin, 
Unknown Place of residence.
We inform you that the Claimant Sharjah Taxi L.L.C has filed the above lawsuit 
and demands the following:1. Registration of the case, setting a date for its 
consideration, and announcing the defendant. 2. Obligate the defendants jointly 
and severally to pay an amount of (999.52) Nine hundred ninety-nine dirhams 
and fifty-two fils.3. Obligate the defendant to pay the delayed interest at 12% 
from the date of the judicial claim until the date of full payment.4. Obligate the 
defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 23/08/2022 in front of the Case 
Management Office of Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance 
Office No. (Case Manager Office) in person or authorized agent/ attorney, and 
to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, 
within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to 
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office/Humaid Abdalla AlSaeidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 19/ 8/ 2022  Issue No : 13624
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of 
First instance In Lawsuit No. SHCFICIPOR2022/0003266/ commercial (Partial)
To Defendant: MUHAMMAD ZWWSHAN SALEH, Residence unknown:
You are required to attend the hearing on 01/09/2022 before the Case 
Management Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First 
instance Office No. (Case Manager Office No.6) personally or through a 
legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied with 
all documents within a period not exceeding ten days from the date of the 
publication and this is for consideration of the above-mentioned case as a 
defendant. The plaintiff requests the esteemed court to notify the defendants 
with a copy of the claim statement and to order the defendants to jointly pay the 
plaintiff an amount of 1.724.959 dirhams (one million seven hundred twenty-
four thousand nine hundred and fifty nine dirhams) and interest at 9% from the 
date of filing the lawsuit until full payment In addition to charges, expenses 
and attorney's fees.
Judicial Services Office /Aisha Ibrahim Al Harmoudi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 19/ 8/ 2022  Issue No : 13624
Summoning a Defendant by Publication

Before the Cases Management Office at Sharjah Federal Civil Court of First 
Instance In respect of the Case No. 0004908/SHCFICIREA2022/Civil (partial) 
To: The Defendant Suraj Kumar Balaram Mosad - Unknown place of domicile
Summons by publication in both Arabic and English languages
The case brought by plaintiff: Naushad Hassan Kongo wherein he claims you 
for: 
-Obligating the defendant to the payment of (AED 50000) Fifty Thousand Dirhams.
-Obligating the defendant to pay the charges, expenses and the attorney's fees.
-Comprising the judgment with summary execution in accordance with the 
provisions of Para (5) to Article (229) of Civil Procedures Law.
-The plaintiff has no proof for the same.
You are instructed to appear at the session of 24/08/2022 before the Cases 
Management Office at Sharjah Federal Civil Court of First Instance (Cases 
Manager Office No. 2) in person or by a certified attorney, with the submission 
of a brief in reply to the case attaching thereto all documents within a period not 
exceeding ten days from the date of publication in order to hear the Case with 
the number referenced hereinabove, in your capacity as defendant.
Judicial Services Office/Mohammed Hussain Amin Al Mula

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535

Date 19/ 8/ 2022  Issue No : 13624
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of 
First instance In Lawsuit No. SHCFICIPOR2022/0003266/ commercial (Partial)
To Defendant: MOHAMED ASHFAQ ALI,Residence unknown:
You are required to attend the hearing on 01/09/2022 before the Case Management 
Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First instance Office No. (Case 
Manager Office No.6) personally or through a legal attorney, and submit an answer 
note to the Lawsuit accompanied with all documents within a period not exceeding 
ten days from the date of the publication and this is for consideration of the above-
mentioned case as a defendant. The plaintiff requests the esteemed court to notify the 
defendants with a copy of the claim statement and to order the defendants to jointly pay 
the plaintiff an amount of 1.724.959 dirhams (one million seven hundred twenty-four 
thousand nine hundred and fifty nine dirhams) and interest at 9% from the date of filing 
the lawsuit until full payment In addition to charges, expenses and attorney's fees.
Judicial Services Office/ Aisha Ibrahim Al Harmoudi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 19/ 8/ 2022  Issue No : 13624
Dubai Court of First Instance 

Notification by Publication
In the execution No. 211/2022/672-real estate execution

Considered at: 4th execution department No. 186
Subject of execution: executing the judgment issued in the case No. 
1089/2021_partial real estate, by paying the amount executed amounted 
to (AED 74.291), including the fees and expenses.
Execution Applicant: Aqaar Corporation,Address:: Emirate of Dubai 
Airport St Port Saeed areal Business Point Building Mezzanine Office 
No. 91 Tel: 0504643947] Email: Execution1@omalc.ae,Makkani: 
3244594826) IBAN AE090500000000020106942
Notifiee: Larisa Gracheva, his capacity: Defendant
Subject of Notification has filed the abovementioned execution case 
against you by obliging you topay the amount executed amounting to 
(AED 74.291) to the execution applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you 
if you failed to be abided by the said judgment within 15 days from the 
date of publishing this notification.

GOVERNMENT OF DUBAI

DUBAI COURTS

70530

Date 19/ 8/ 2022  Issue No : 13624
Dubai Court of First Instance 

Notice and assignment to fulfill by publication
Execution No:253/2022/7238- Cheques Execution

Held In:Ninth Execution Department No. 230
Execution Subject:Claiming the value of the returned Cheque no (000006) 
Issued by the Enforcee from Emirates NBD, amount of (100000 AED)
Execution request: Raj Kumar Shewa Krama,Address:UAE- Emirate of 
Dubai Bur Dubai - Al Fahidi Street - Juma Bin Ahmed Building Souk Al 
Kabeer 3rd Floor Apartment Office 15 Next to Ali Bin Abi Talib Mosque
To be notified:1-Rashid Muhammed-as Respondent
Subject of Notice:A case has been filed against you, the above-mentioned 
executive case and obligated you to pay the amount executed (10000 
AED) to execution request or to court treasury Accordingly, the court will 
initiate executive procedures against you in the event of non-compliance 
with the aforementioned decision within 15 days from the date of 
publishing this announcement.

GOVERNMENT OF DUBAI

DUBAI COURTS

70533

Date 19/ 8/ 2022  Issue No : 13624
Dubai Court of First Instance 

Notice and assignment to fulfill by publication
Execution No:253/2022/8180- Cheques Execution

Held In: Ninth Execution Department No. 230
Execution Subject:Claiming the value of the returned Cheque no (000051) 
Issued by from Abu Dhabi Commercial Bank, amount of (90000 AED)
Execution request:: Adel Abdel Halim Mohamed Zahran,Address: UAE- 
Emirate of Dubai - Bur Dubai - Al Fahidi Street - Jumal Bin Ahmed 
Building Souk Al Kabeer 3rd Floor Apartment Office 15 - Next to Ali 
Bin Abi Talib Mosque.
To be notified:1- Fawaz Abdullah-as Respondent
Subject of Notice:A case has been filed against you, the above-mentioned 
executive case and obligated you to pay the amount executed (92315 
AED) to execution request or to court treasury Accordingly, the court will 
initiate executive procedures against you in the event of non-compliance 
with the aforementioned decision within 15 days from the date of 
publishing this announcement.

GOVERNMENT OF DUBAI

DUBAI COURTS

70533Date 19/ 8/ 2022  Issue No : 13624
Dubai Court of First Instance 

Notification by Publication
In the execution No.: 211/2022/675-real estate execution

Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution:executing the judgment issued in the case No. 
976/2021 partial real estate, by paying the amount executed amounted to 
(AED 428.463), including the fees and expenses.
Execution Applicant:Aqaar Corporation,Address: Emirate of Dubai 
Airport St Port Saeed areal Business Point Building Mezzanine Office No. 
9 Tel: 0504643947| Email: Execution1@omalc.ae Makkani: 3244594826) 
IBAN AE090500000000020106942
Notifiee: Hodan Nur Abdulle, his capacity: Defendant
Subject of Notification:has filed the abovementioned execution case 
against you by obliging you to pay the amount executed amounting to 
(AED 428.463) to the execution applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you 
if you failed to be abided by the said judgment within 15 days from the 
date of publishing this notification.

GOVERNMENT OF DUBAI

DUBAI COURTS

70530 Date 19/ 8/ 2022  Issue No : 13624
Dubai Court of First Instance 

Notice and assignment to fulfill by publication
Execution No: 253/2022/5656- Cheques Execution

Held In: Ninth Execution Department No. 230
Execution Subject:Claiming the value of the returned Cheque no ( 000002) 
Issued by the Enforcee from Abu Dhabi Commercial Bank, amount of 
(70000 AED)
Execution request:Bhumesh Reddy Baba,Address: UAE- Emirate of 
Dubai - Bur Dubai - Al Fahidi Street - Al Tawash Building Building First 
Floor Apartment, Flat,25 next to Nesto Supermarket.
To be notified:1- Srinivas Junojubula-as Respondent
Subject of Notice: A case has been filed against you, the above-mentioned 
executive case and obligated you to pay the amount executed (70000 
AED ) to execution request or to court treasury Accordingly, the court 
will initiate executive procedures against you in the event of non-
compliance with the aforementioned decision within 15 days from the 
date of publishing this announcement.

GOVERNMENT OF DUBAI

DUBAI COURTS

70533

Date 19/ 8/ 2022  Issue No : 13624
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of 
First instance In Lawsuit No. SHCFICIPOR2022/0003266/ commercial (Partial)
To Defendant: AJAZ ALI KHAN MOHAMMAD,Residence unknown:
You are required to attend the hearing on 01/09/2022 before the Case Management 
Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First instance Office No. (Case 
Manager Office No.6) personally or through a legal attorney, and submit an answer 
note to the Lawsuit accompanied with all documents within a period not exceeding 
ten days from the date of the publication and this is for consideration of the above-
mentioned case as a defendant. The plaintiff requests the esteemed court to notify the 
defendants with a copy of the claim statement and to order the defendants to jointly pay 
the plaintiff an amount of 1.724.959 dirhams (one million seven hundred twenty-four 
thousand nine hundred and fifty nine dirhams) and interest at 9% from the date of filing 
the lawsuit until full payment In addition to charges, expenses and attorney's fees.
Judicial Services Office /Aisha Ibrahim Al Harmoudi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 19/ 8/ 2022  Issue No : 13624
Case No. 87 of 2021 Bankruptcy Procedures - Dubai

Opening of bankruptcy procedures for Javed Jayhoon General Trading Company W.L.L.
With reference to the above subject, we announce, after our assignment, pursuant to 
a court decision dated 06/22/2022, and assigning us the trustee for the bankruptcy 
procedures of Jawed Jejun General Trading Company.
And since we have been assigned to initiate bankruptcy procedures and according 
to the aforementioned ruling, an announcement is made in two widely spread 
newspapers, in both Arabic and English, as an invitation to creditors to submit their 
claims and supporting documents and deliver them to us within a period not exceeding 
(20) twenty working days from the date of publication.
Any creditor of Jawed Jayjun General Trading Company, License No. (597399) issued 
by the Department of Economic Development in Dubai, must submit his claim and 
supporting documents via e-mail or the Office of the Proceedings Trustee within the 
period specified in the announcement.
Applications should be submitted to the expert office / Nahid Rashad, at the following 
address: (Dubai - Al Muraqqabat - Abu Bakr Al Siddik Street - Hamarain Center - 
Gate 4 - Floor 5 - 5BG) or by e-mail missnahed@hotmail.com
Yours sincerely/Bankruptcy trustee and procedures
 Arithmetic expert / Nahid Rashad Muhammad

Notice by Publication

70021Date 19/ 8/ 2022  Issue No : 13624
In Case No. 2737/2021 Partial Civil - Dubai

Plaintiffs:1. Royal United Metal & Glass LLC,2. Classic Builders Contracting LLC,3. 
Classic Fashion Apparel DMCC
Defendants:1. Renz Vakkel Rajan,2. Nabeel Ibrahim Ibrahimkutty Ambalath Veettil 
Thazhathakayil
To the Defendants in the mentioned case:Upon what was stated in the preliminary 
ruling issued by the Dubai Courts in the above-mentioned case, the Department 
of Experts assigned us to prepare the required expert report. After we received 
the assignment, we decided to hold the first expert meeting at "12:00" noon on 
Tuesday, 23/08/2022 remotely via the Teams Microsoft visual application due to the 
precautionary measures to confront the spread of the Corona virus and the instructions 
received from the state courts. Therefore, please contact us and attend the meeting at 
the appointed time. For inquiries, phone: 0564734261.
Therefore, the litigating parties or their legal representative are requested to attend the 
meeting on the specified time. Each party shall submit an explanatory memorandum 
the subject matter of the lawsuit, accompanied by clearly and independently supporting 
documents for each point of the memorandum explaining (through Divider commas) 
for each point in support of your claim before the expert.
Accounting and banking expert/Dr. AbdulKareem Al-Zarouni

Notice by Publication

70533
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العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  672/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1089/2021 عقاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )74.291( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : موؤ�ض�ضة عقار
عنوانه:امارة دبي - �ضارع املطار منطقة بور�ضعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

املطلوب اإعالنه : 1- لري�ضا جرا�ضيفا  - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )74291.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70530 العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  675/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 976/2021 عقاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )428.463( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : موؤ�ض�ضة عقار

عنوانه:امارة دبي - �ضارع املطار منطقة بور�ضعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين

IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين
املطلوب اإعالنه : 1- هودان نور عبداهلل  - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )428463.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70530

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي مدين    SHCFICIREA2022 /0003407 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / خالد حممود حممد نواز - العنوان:9522510
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  بتاريخ:2022/6/23  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�ضالح /حممد ار�ضاد غالم حممد ، بالتايل:احلكم 
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره )14.120( درهم اربعة ع�ضر الفا ومائة وع�ضرون درهما بال�ضافة اىل 
الر�ضوم وامل�ضاريف - ورف�ص ماعدا ذلك من طلبات ، حكما قابال لال�ضتئناف 

خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
انذار عديل بالن�شر

رقم : 2022/150240
املنذر:�ضركة عالء الدين لالأوعية �ص.ذ.م.م

عنه  واملخول  رقم:2017/1/126610  التوكيل  مبوجب  مبا�ضري  ح�ضن  املحامي/�ضالح  بوكالة 
رقم:2021/1/118446  التفوي�ص  مبوجب   ، اجلن�ضية  م�ضري   ، دياب  علي  �ضيد  بالتوقيع/د�ضوقي 
واملخول عنه بالتوقيع ال�ضيد/حممد عماد الدين حممد ال�ضيد عالم - م�ضري اجلن�ضية مبوجب التفوي�ص 

رقم:2021/1/146320.
�ضد:املنذر اليه:ايه بي اأ�ص لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

العنوان:دبي - را�ص اخلور ال�ضناعية 1 - مكتب رقم 105 - هاتف:0585857990
�ضد/فان املنذر يطالب املنذر اليه باخالء وت�ضليم العني مو�ضع عقد اليجار امل�ضجل بتاريخ 2022/1/22 
وت�ضليمها للمنذر على الفور اعمال لل�ضرط الف�ضخ ال�ضريح الخالل يف دفع القيمة اليجارية امل�ضتحقة 
�ضوف  املنذر  اأخل يف دفعها وال فان  والتي  للعقار  ا�ضتئجاره  امل�ضتحقة عن فرتة  القيمة اليجارية  و�ضداد 
بالف�ضخ  �ضده  ق�ضائية  دعوى  ورفع  اليه  املنذر  �ضد  القانونية  الجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  ا�ضفا  ي�ضطر 

والخالء والت�ضليم مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0004908 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �ضوراج كومار بالرام مو�ضاد - جمهول حمل الإقامة 
لالعالن بالن�ضر باللغة العربية والجنبية

مببلغ  عليه  املدعي  ب����:الزام  فيها  يطالبكم  والتي  كوجنو  ح�ضن  املدعي:نو�ضاد  من  املرفوعة  الق�ضية 
�ضمول   - املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  الر�ضوم  لدفع  عليه  املدعي  الزام   - درهم  الف  خم�ضني   )50000(
احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 229 الفقرة 5 من قانون الجراءات املدنية - لي�ص لدى املدعي 

اي اثبات على ذلك .
انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/8/24 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2 ( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ 

الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.
   حرر بتاريخ  2022/8/17  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
حممد ح�شني امني املال

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0005188 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : كينث موليندا - جمهول حمل الإقامة 
نعلمكم ان املدعية اجرة المارات ذ.م.م - قد اقامت الدعوى املذكورة اعاله وتطالب فيها بالتي:اول:قيد 
وقدره  مبلغ  ب�ضداد  عليه  املدعي  ثانيا:الزام   - عليه  املدعي  واعالن  لنظرها  موعد  وحتديد  الدعوى 
احلكم  �ضمول  مع  فل�ص  وثمانون  درهم  ع�ضر  وثمانية  مائة  وثالثة  الف  ع�ضرة  درهم   )10.318.80(
بالر�ضوم  عليه  املدعي  الزام   - التام  ال�ضداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 وقدرها  قانونية  بفائدة 

وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/8/29 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى ( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/8/16  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
حميد عبداهلل ال�شعيدي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0002529 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فريده طاهر كاندا - جمهول حمل الإقامة 
وعنوانه/  - احلاليل  يو�ضف  ابراهيم  عبدالرحمن  املدعي:ابراهيم  طلب  على  بناء 

العنوان:ال�ضارقة الهاتف:0507000045 - رقم الهاتف:507000045 .
انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/9/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الحتادية 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 3 ( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك 

مدعي عليه. -    حرر بتاريخ  2022/8/15  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

جنود طالب العامري

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - اإي�شت جلف تريدينغ م.م.ح نيديل �شتيارات نانو
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000365/ 

اإىل املحكوم عليه :1-  اإي�ضت جلف تريدينغ م.م.ح 2- نيديل �ضتيارات نانو
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضوره عنه �ضدك ل�ضالح املدعي املنفذ:تاج وند 
انرتنا�ضيونال لتجارة الديزل ذ.م.م  ، يف الق�ضية امل�ضار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له 
املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف :198322.0 درهم 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ،  ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �شيخ افتخار احمد �شيخ عمري
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001853/ 

اإىل املحكوم عليه : �ضيخ افتخار احمد �ضيخ عمري
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضوره عنه �ضدك ل�ضالح املدعي املنفذ:املرياث 
موتورز �ص.ذ.م.م  ، يف الق�ضية امل�ضار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم 
بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه 

كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف :20850.0 درهم 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ،  ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
MOJAU_2022- 0083298 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

بني  الرخ�ضة  عن  تنازل  على  بالت�ضديق  العام  العدل  الكاتب  �ضيقوم  انه  العلم  يرجى 
الأطراف املذكورة.

من الطرف الأول :�ضليمان حممد �ضليمان النقبي - اجلن�ضية المارات - حيث يرغب 
الثاين:حممد مناف  100% اىل الطرف  البالغة  البيع والتنازل عن كامل ح�ضته  يف 
بهايل - اجلن�ضية الهند بال�ضم التجاري الريا�ضي واملرخ�ص من دائرة التنمية القت�ضادية 
ال�ضارقة رخ�ضة جتارية رقم:141187 - تعديالت اخرى:مت تغيري ال�ضكل القانوين من 

موؤ�ض�ضة فردية اىل وكيل خدمات 
. وعليه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على التنازل

بعد انق�ضاء 14 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
MOJAU_2022- 0083283 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

بني  الرخ�ضة  عن  تنازل  على  بالت�ضديق  العام  العدل  الكاتب  �ضيقوم  انه  العلم  يرجى 
الأطراف املذكورة.

من الطرف الأول :خوكون مالك �ضيكدير - اجلن�ضية بنغالدي�ص - حيث يرغب يف البيع 
والتنازل عن ح�ضته البالغة 5% اىل الطرف الثاين:حممد �ضيف ال�ضالم حممد رامز 
الدين - اجلن�ضية :بنغالدي�ص - لت�ضبح ح�ضته 100% - بال�ضم التجاري:جنم القمر 
خلياطة العبايات وال�ضيل ، واملرخ�ص من دائرة التنمية القت�ضاديه ال�ضارقة رخ�ضة مهنية 

رقم:533733 
. وعليه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على التنازل

بعد انق�ضاء 14 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
يف الدعوى رقم 2022/728 جتاري م�ضارف جزئي - دبي

املطلوب اعالنه:املدعي عليه الول:موؤمن احمد الرفاعي
اع��اله فقد  الدعوى  املوقرة لعمال اخل��ربة يف  بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي 
لعقد  �ضباحا  ع�ضر  احلادية  ال�ضاعة  امل���واف���ق:2022/8/23 يف مت��ام  الثالثاء  ي��وم  حددنا 
الجتماع الول للخربة عن بعد وميكنكم التوا�ضل معنا لتزويدكم برابط الجتماع على 
العناوين التالية:Email:expert@alsharid.com - تليفون:042555155 - 
كافة  ار�ضال  مع  املذكور  الجتماع  حل�ضور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�ضوركم  يطلب  ل��ذا 
ا�ضتف�ضارات  اية  ب�ضاأن  ب��اول  اول  اخلبري  مراجعة  وعليكم  بالدعوى  املتعلقة  امل�ضتندات 

وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ضتالم امل�ضتندات والتعقيب عليها.
اخلبري/�ضعيد ال�ضارد الفال�ضي
رقم القيد مبحاكم دبي 133
رقم القيد بوزارة العدل 449

دعوة حل�شور اجتماع اخلربة االأول
70197 العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

يف الدعوى رقم 2022/1209 ا�ضتئناف جتاري
امل�ضتاأنف �ضده الثالث:بايوراييل ف�ضل برومبوليباتت

�ضدكم من  املقاومة  الدعوى  ندب خبري ح�ضابي يف  بانه مت  علما  �ضيادتكم  نحيط 
امل�ضتاأنف:�ضوري�ص كومار ديارام ، وعليه فانتم مكلفني باحل�ضور او من ميثلكم قانونا 
بح�ضور اجتماع اخلربة عن بعد و املقرر عقده يوم الربعاء املوافق:2022/8/24 يف 
متام ال�ضاعة 01:00 ظهرا وذلك باحل�ضور على املن�ضة اللكرتونية بوا�ضطة برنامج 
مايكرو�ضوفت تييمز ، لذا نطلب منكم احل�ضور والت�ضال هاتفيا على مكتب اخلبري 
املنتدب على الرقم:043888996 وتقدمي امل�ضتندات املوؤيدة لدفاعكم باجلل�ضة علما 
وفقا ل�ضالحيات  اعمالها  �ضتبا�ضر  فان اخلربة  بانه يف حال تخلفكم عن احل�ضور 

املخولة لها قانونا.
طارق الغيث
خبري ح�ضابي

اعالن بالن�شر جلل�شة اخلربة
70021

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
 اإخطار عديل

برقم املحرر 2021/0009971
املخطر:جمعية مالك برج العلم وميثلها ال�ضيد/علي حممد خليل �ضرحان - فل�ضطيني اجلن�ضية ب�ضفته رئي�ص اجلمعية العمومية يف جمل�ص ادارة اجلمعية 
مبوجب �ضهادة قيد وت�ضجيل جمعية احتاد مالك رقم  املرجع 1552 �ضادرة بتاريخ 2021/3/10 وميثلها بالوكالة ال�ضيدة/اميان عمر علي عبد اجلواد 
- م�ضرية اجلن�ضية وحتمل بطاقة هوية 784196993953163 مبوجب وكالة م�ضدقة من كاتب العدل بامارة ال�ضارقة برقم:2021/6580 �ضادرة 
بتاريخ:2021/6/6 - العنوان:ال�ضارقة - منطقة ال�ضجعة - خلف �ضارع الذيد - حمل رقم 1 - ملك علي حممد - هاتف رقم:971552020261 - 

.971504090646
املخطر اليه:هاين فتحي عطا عطا اهلل - فل�ضطيني اجلن�ضية - العنوان:ال�ضارقة - البطينة - مقابل مدر�ضة المل الثانوية امل�ضرتكة - بناية برج العلم - �ضقة 

.0504494045  - رقم:0505622116  هاتف   -  4
مو�ضوع الخطار:�ضداد ر�ضوم اخلدمات وال�ضيانة ال�ضنوية عن برج العلم

الوقائع:حيث ان املخطر هو رئي�ص جمل�ص ادارة جمعية املالك امل�ضهرة حتت رقم 11 وامل�ضجلة ب�ضجالت دائرة الت�ضجيل العقاري بامارة ال�ضارقة واخلا�ضة 
بربج العلم مبنطقة البطينة والكائن على قطعة الر�ص رقم 687/ب - املخطر اليه هو مالك لل�ضقة رقم 4 الكائنة بربج العلم - حيث ان املخطر وب�ضفته 
رئي�ص جمل�ص ادارة جمعية احتاد املالك قام بكافة اعمال ال�ضيانة للربج عن ال�ضنوات ال�ضابقة وانه بنهاية كل عام يتم احت�ضاب امل�ضاريف اخلا�ضة بالربج ثم 
يتم عر�ضها على املالك مبوجب اخطارات ح�ضور للجمعية العمومية يف كل عام وحيث ان املخطر اليه تر�ضد يف ذمته مبلغ اجمايل وقدره )37.131( درهم 
�ضبعة وثالثون الف ومائة وواحد وثالثون درهم - م�ضتحق عليه كن�ضيب م�ضتحق عليه نتيجه اعمال ال�ضيانه التي متت بالربج عن الفرتة 2012 - 2013-
2014-2015-2016-2017 -2018-2019-2020 - وحيث ان املخطر قام وبكافة الطرق الودية بالتحدث والطلب مرارا وتكرارا من املخطر 
اليه  ال�ضداد لذلك فقد جلاأ املخطر لتوجيه هذا الخطار للمخطر  اليه رف�ص وتعنت وتعمد عدم  ان املخطر  امل�ضتحقة عليه ال  املبالغ  اليه ب�ضرورة �ضداد 
ل�ضداد املبالغ امل�ضتحقة عليه - وعليه يعلن املخطر املخطر اليه ب�ضرورة دفع كافة الر�ضوم امل�ضتحقة خالل ا�ضبوعني من تاريخ الخطار ويف حال عدم اللتزام 
بالدفع �ضوف ي�ضطر املخطر ا�ضفا لتخاذ الجراءات القانونية مبا فيها احلجز التنفيذي �ضدكم لتح�ضيل املبالغ امل�ضتحقة بال�ضافة اىل حتميل املخطر اليه 
كافة امل�ضاريف وما ي�ضتجد من ر�ضوم وم�ضاريف عمال باحكام القانون رقم 4 ل�ضنة 1980 ب�ضاأن تنظيم ملكية الأبنية املوؤلفة من عدة طوابق او �ضقق - وعليه 

تلتم�ص املخطرة من �ضعادة الكاتب العدل اخطاركم بهذا ر�ضميا
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
 اإخطار عديل

برقم املحرر 2021/0009969
املخطر:جمعية مالك برج العلم وميثلها ال�ضيد/علي حممد خليل �ضرحان - فل�ضطيني اجلن�ضية ب�ضفته رئي�ص اجلمعية العمومية يف جمل�ص ادارة اجلمعية 
مبوجب �ضهادة قيد وت�ضجيل جمعية احتاد مالك رقم  املرجع 1552 �ضادرة بتاريخ 2021/3/10 وميثلها بالوكالة ال�ضيدة/اميان عمر علي عبد اجلواد 
- م�ضرية اجلن�ضية وحتمل بطاقة هوية 784196993953163 مبوجب وكالة م�ضدقة من كاتب العدل بامارة ال�ضارقة برقم:2021/6580 �ضادرة 
بتاريخ:2021/6/6 - العنوان:ال�ضارقة - منطقة ال�ضجعة - خلف �ضارع الذيد - حمل رقم 1 - ملك علي حممد - هاتف رقم:971552020261 - 

.971504090646
برج  بناية   - امل�ضرتكة  الثانوية  المل  مدر�ضة  مقابل   - البطينة   - العنوان:ال�ضارقة   - اجلن�ضية  فل�ضطيني   - لولو  حممود  احمد  اليه:عبدالرحمن  املخطر 

العلم - �ضقة 3 - هاتف رقم:0505169503 - 0562297573.
مو�ضوع الخطار:�ضداد ر�ضوم اخلدمات وال�ضيانة ال�ضنوية عن برج العلم

الوقائع:حيث ان املخطر هو رئي�ص جمل�ص ادارة جمعية املالك امل�ضهرة حتت رقم 11 وامل�ضجلة ب�ضجالت دائرة الت�ضجيل العقاري بامارة ال�ضارقة واخلا�ضة 
بربج العلم مبنطقة البطينة والكائن على قطعة الر�ص رقم 687/ب - املخطر اليه هو مالك لل�ضقة رقم 3 الكائنة بربج العلم - حيث ان املخطر وب�ضفته 
رئي�ص جمل�ص ادارة جمعية احتاد املالك قام بكافة اعمال ال�ضيانة للربج عن ال�ضنوات ال�ضابقة وانه بنهاية كل عام يتم احت�ضاب امل�ضاريف اخلا�ضة بالربج ثم 
اليه تر�ضد يف ذمته مبلغ اجمايل وقدره )18.568(  ان املخطر  العمومية يف كل عام وحيث  يتم عر�ضها على املالك مبوجب اخطارات ح�ضور للجمعية 
درهم ثمانية ع�ضر الف وخم�ضمائة ثمانية و�ضتون درهم - م�ضتحق عليه كن�ضيب م�ضتحق عليه نتيجه اعمال ال�ضيانه التي متت بالربج عن الفرتة:2017 
-2018-2019-2020 - وحيث ان املخطر قام وبكافة الطرق الودية بالتحدث والطلب مرارا وتكرارا من املخطر اليه ب�ضرورة �ضداد املبالغ امل�ضتحقة 
عليه ال ان املخطر اليه رف�ص وتعنت وتعمد عدم ال�ضداد لذلك فقد جلاأ املخطر لتوجيه هذا الخطار للمخطر اليه ل�ضداد املبالغ امل�ضتحقة عليه - وعليه 
يعلن املخطر املخطر اليه ب�ضرورة دفع كافة الر�ضوم امل�ضتحقة خالل ا�ضبوعني من تاريخ الخطار ويف حال عدم اللتزام بالدفع �ضوف ي�ضطر املخطر ا�ضفا 
لتخاذ الجراءات القانونية مبا فيها احلجز التنفيذي �ضدكم لتح�ضيل املبالغ امل�ضتحقة بال�ضافة اىل حتميل املخطر اليه كافة امل�ضاريف وما ي�ضتجد من 
ر�ضوم وم�ضاريف عمال باحكام القانون رقم 4 ل�ضنة 1980 ب�ضاأن تنظيم ملكية الأبنية املوؤلفة من عدة طوابق او �ضقق - وعليه تلتم�ص املخطرة من �ضعادة 

الكاتب العدل اخطاركم بهذا ر�ضميا
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
 اإخطار عديل

برقم املحرر 2022/0079004
ار�ضاد  ال�ضيد  عن  وكيال  ب�ضفتي  رقم:784197451093286  اماراتية  هوية  واحمل   - فل�ضطني  اجلن�ضية   - احلوترى  عبداللطيف  املخطر:حممد 
فريتامبوت زكريا ب�ضفته مدير الرخ�ضة التجارية امل�ضماه )النجوم الذهبية لتجارة الدوات الكهربائية وال�ضحة( مبوجب وكالة م�ضدقة من الكاتب العدل 
هاتف   -  1 رقم  مكتب   -  5 رقم  �ضربة   -  11 ال�ضناعية   - العنوان:ال�ضارقة   - بتاريخ:2022/7/20   MOJAU-2022-0077971:برقم

رقم:0569958787.
املخطر اليه:اعمار اخلليج ملقاولت البناء ذ.م.م - المارات اجلن�ضية - العنوان:ال�ضارقة - ال�ضجعة - خلف �ضارع الذيد - مكتب ملك عقبه نافع عبدالكرمي 
- هاتف رقم:0502860296 - املخطر اليه:عقبة نافع عبدالكرمي - العراق اجلن�ضية - العنوان: ال�ضارقة - ال�ضجعة - خلف �ضارع الذيد - مكتب ملك 

عقبه نافع عبدالكرمي - هاتف رقم:0502860296.
مو�ضوع الخطار:اخطار عديل للوفاء مببلغ 135323.4 درهم

الوقائع:حيث ان املخطر اليه قد حرر عدد 4 �ضيكات بقيمة اجمالية وقدرها 135323.4 مقابل معامالت بينهم وبيانات ال�ضيك كالتي:
ال�ضتثمار بنك  على  وامل�ضحوب   2017/3/25 ا�ضتحقاق  بتاريخ  درهم   21583.20 بقيمة   000504 رقم  �ضيك   -1

الول اخلليج  بنك  على  وامل�ضحوب   2017/3/25 ا�ضتحقاق  بتاريخ  درهم   12039.00 بقيمة   161937 رقم  �ضيك   -2
الول اخلليج  بنك  على  وامل�ضحوب   2017/4/25 ا�ضتحقاق  بتاريخ  درهم   50000.00 بقيمة   161974 رقم  �ضيك   -3
الول اخلليج  بنك  على  وامل�ضحوب   2017/5/25 ا�ضتحقاق  بتاريخ  درهم   51701.20 بقيمة   794456 رقم  �ضيك   -4

اليه تاأخر يف الجناز ومل يلتزم  املبلغ املرت�ضد بذمته ولكن دون جدوى وحيث ان املخطر  طالب املخطر املخطر اليهم مرارا وتكرارا وب�ضورة ودية ب�ضداد 
مبوا�ضفات العقود مما ا�ضر باملخطر - ان املخطر يخطر املخطر اليهم ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته وامل�ضتحق للمخطر وذلك يف موعد اق�ضاه 5 ايام 
من تاريخ تبلغكم هذا الخطار وال �ضوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ضتحق له مع الفائدة والتعوي�ص مع حفظ 

باقي احلقوق - لذلك:فاملخطر يخطركم بهذا الخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�ضريان كافة الثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7238/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230

مو�ضوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع رقم )000006( وال�ضادر عن املنفذ �ضده من 
بنك المارات دبي الوطني بقيمة 100000 درهم 

طالب التنفيذ : راج كومار �ضيواكراماين
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع الفهيدي - مبنى جمعة بن احمد - ال�ضوق 

الكبري - �ضقة الطابق 3 - مكتب 15 - بجوار م�ضجد علي بن اأبي طالب
املطلوب اإعالنه : 1- ر�ضيد حممد - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر  به وقدره )100000( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533 العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5656/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع رقم )000002( وال�ضادر عن املنفذ �ضده من 

بنك ابوظبي التجاري بقيمة 70000 درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف
طالب التنفيذ : بهومي�ص ريدي بابا

ام��ارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع الفهيدي - مبنى بناية الطوا�ص - �ضقة  عنوانه:المارات - 
الطابق الول �ضقة 25 - بجوار ن�ضتو �ضوبرماركت

املطلوب اإعالنه : 1- �ضرينيفا�ص جونوجوبول - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )70000( درهم اىل طالب  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 743/2022/209 تنفيذ عمايل 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/م�ضطفى خريي ح�ضن اجلليند
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 

وقدره )65966.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة
ا�ضم ال�ضركة : ا�ضام موبايل كرين �ضريف�ض�ش �ش.ذ.م.م 

العنوان : مكتب رقم 65 - مركز بالديوم لالعمال - بردبي - الرب�ضاء الوىل ،  ال�ضكل القانوين 
 : التجاري  بال�ضجل  القيد  رق��م   836413  : الرخ�ضة  رق��م    ، م�ضوؤولية حم��دودة  ذات  :�ضركة  
يف  التاأ�ضري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�ضياحة  الإقت�ضاد  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1421849
ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/8/12  وعلى من لديه  2022/8/12 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
& ام االن�ضاري لتدقيق احل�ضابات ،  ايه  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني  اأي اعرتا�ص 
املركز   - نهيان  ال  �ضلطان  زاي��د بن  ه��زاع بن  ال�ضيخ  �ضمو  1-2903 ملك  : مكتب رقم  العنوان 
كافة  معه  م�ضطحباً  فاك�ص:0429555598   - هاتف:042955582   - الول  التجاري 

امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : ايه & ام االن�ضاري لتدقيق احل�ضابات 
1-2903 ملك �ضمو ال�ضيخ ه��زاع بن زاي��د بن �ضلطان ال نهيان - املركز   العنوان : مكتب رقم 

التجاري الول - هاتف:042955582 - فاك�ص:0429555598   

مبوجب هذا تعلن الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله 
دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  ���ش.ذ.م.م  �ضريف�ض�ش  ا�ضام موبايل كرين  لت�ضفية 
 2022/8/12 2022/8/12 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:988/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�ضابعة رقم 136

مو�ضوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ )525.378.33( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من 
تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام . 

املدعي:فندق ومنتجع امواج روتانا
عنوانه:امارة دبي - بردبي - مر�ضى دبي - بناية ملك �ضركة ال�ضتثمارات الفندقية العاملية

وميثله:عبدالعزيز خليفة م�ضعود �ضيخان الهنائي
املطلوب اإعالنه :  1- الفا لل�ضياحة �ص.ذ.م.م  -  �ضفته : مدعي عليه 

اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/8/10 يف  املنعقدة  بجل�ضتها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�ضوع 
درهم   )525.378.33( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  روت��ان��ا  ام��واج  ومنتجع  فندق  ل�ضالح/ 
القانونية  والفائدة   - فل�ضا  وثالثون  وثالثة  دره��م  و�ضبعون  وثمانية  وثالثمائة  الف  وع�ضرون  وخم�ضة  خم�ضمائة 
بواقع 5% �ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف 2022/5/12 وحتى ال�ضداد التام وبالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ 
خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1057/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ضابعة رقم 228
به  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد   ، نزاع مدين  الدعوى رقم 2022/275  ال�ضادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�ضوع 

وقدره )58529.21( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : اوتو ا�ضي�ضت لتاجري ال�ضيارات

عنوانه:المارات - امارة دبي الكرامة - بردبي - دبي - �ضارع ال�ضيخ خليفة بن زايد - مبنى املحريبي - �ضقة 
الر�ضي - مكتب رقم 7 - بجوار حمطة مرتو بنك ابوظبي التجاري خمرج 1

املطلوب اإعالنه : 1- رنا حربي حنا - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)58529.21( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
     املو�شوع: االأ�شماء

 تعلن دائرة حماكم را�ص اخليمة بان املدعو/ حممد �ضعيد حممد 
زيد ال�ضحي ، تقدم بطلب تغيري املقطع الول من ا�ضم ابنته )دبي( 
�ضعيد  حممد  التغيري/دانه  بعد  ا�ضمها  ليكون  ل�ضمها  )دان��ه(  اىل 

اخلنبويل ال�ضحي.   
وان من له م�ضلحة يف العرتا�ص على ذلك ان يتقدم خالل خم�ضة 
ع�ضر يوما من تاريخ العالن امام ق�ضم ال�ضهادات والتوثيقات يف 

حمكمة را�ص اخليمة.
قا�ضي حمكمة را�ش اخليمة االبتدائية

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70349
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -و�م:
مملكة  اإىل  اجلمعة   ال��ي��وم   اليد  ك��رة  لنا�ضئي  الوطني  منتخبنا  بعثة  تتوجه 
البحرين ال�ضقيقة للم�ضاركة يف البطولة الآ�ضيوية التا�ضعة للنا�ضئني، واملقررة 
احلمادي  ���ض��امل  نا�ضر  البعثة  وي��رتاأ���ص  احل���ايل.  اأغ�ضط�ص   31 اإىل   20 م��ن 
الأمني العام لحتاد الإمارات لكرة اليد، وت�ضم كال من وقا�ضم بن عا�ضور مدربا 
اإداريا واأخ�ضائي العالج عماد  واإبراهيم الأمريي مدربا م�ضاعدا وعزان �ضعيد 
را�ضد. كما ت�ضم 18 لعبا هم : �ضعيد خلفان وخالد خليل واأحمد ح�ضن وفهد 

جمعة وعلي حمد ونهيان مبارك وجمعة خمي�ص وغامن عمر وبطي عمر وحمد 
وحممد  خليل  وحممد  عبيد  ورا���ض��د  عي�ضى  اهلل  وعبد  يعقوب  ورا���ض��د  حممد 

جا�ضم ورا�ضد عبد الرحمن وم�ضعود اأحمد وخليفة علي.
وكانت قرعة البطولة و�ضعت منتخبنا الوطني باملجموعة الثانية، التي ت�ضم 
اأي�ضا منتخبات ال�ضعودية وقطر والعراق والكويت واليابان. وي�ضتهل منتخبنا 
يلتقي  ثم  ال�ضبت   غد   يوم  القطري  املنتخب  مبواجهة  البطولة  يف  م�ضاركته 
منتخبات الكويت واليابان وال�ضعودية والعراق على الرتتيب يف 21 و23 و24 

و26 اأغ�ضط�ص احلايل.

اليوم منتخب نا�ضئي اليد يتوجه اإىل 
البحرين للم�ضاركة يف البطولة الآ�ضيوية  •• �ل�سارقة - و�م: 

�ضعيد  على  �ضفقاتها  اأوىل  ع��ن  ال��ق��دم  لكرة  ال�ضارقة  �ضركة  اأعلنت 
املقبل حيث جنحت  للمو�ضم  ا�ضتعداداً  الالعبني املحرتفني الأجانب 
ق��ادم��ا من  الكا�ضري  ب��اك��و  ال���ض��ب��اين  ال���دويل  املهاجم  م��ع  التعاقد  يف 
و�ضوله  بعد  الالعب  مع  العقد  توقيع  مت  الإ���ض��ب��اين.  فياريال  ن��ادي 
�ضركة  رئي�ص  العجلة  حممد  ع��ب��داهلل  �ضعادة  بح�ضور  ال�ضارقة  اىل 
ال�ضركة  اأع�ضاء  كرة القدم بجانب عمران اجل�ضمي وح�ضن احلمادي 
مدير  غافان  بن  واإبراهيم  لل�ضركة  التنفيذي  املدير  عرفات  ووحيد 
 28 ال�  املهاجم ال�ضباين �ضاحب  الإح��رتاف ووك��الء الالعب. وك��ان 
واأملانيا  ا�ضبانيا  الأندية يف  العديد من  ارتبط بالنتقال اىل  قد  عاماً 
قبل ان يح�ضم ال�ضارقة انتقاله وين�ضم اليه حيث اأعرب عن �ضعادته 

يل  بالن�ضبة  جديد  حت��د  ه��ذا  وق��ال  ال�ضارقة..  ل�ضفوف  بالإن�ضمام 
واأ�ضعر بال�ضعادة والث��ارة لتواجدي هنا يف نادي ال�ضارقة حيث لعبت 
واأملانيا وخ�ضت جتارب  ا�ضبانيا  بلدي  اأوروب��ا يف  الأندية يف  لعدد من 
كبرية واأعتقد اأن تواجدي يف نادي ال�ضارقة هو حتد خمتلف بالن�ضبة 
ال��ال ليجا  ال��الع��ب خ��الل م�ضريته يف  اأج���واء خمتلفة. �ضجل  يل يف 
ال�ضبانية 45 هدفاً و�ضنع 31 هدفاً يف اجمايل 208 مباراة �ضارك 
ملك  كاأ�ص  من  مباراة   26 يف   4 و�ضنع  هدفاً   14 �ضجل  بينما  فيها 
اأ�ضبانيا وخالل م�ضريته يف البوند�ضليجا �ضجل 23 هدفاً و�ضنع هدفاً 
واحدا يف 37 مباراة �ضارك فيها.اأما على ال�ضعيد الأوربي فقد �ضارك 
اأه��داف و�ضنع مثلها  20 مباراة يف دوري اأبطال اأوروب��ا و�ضجل 3  يف 
13 هدفاً  الأورب���ي م�ضجاًل  ال���دوري  م��ب��اراة يف   23 ���ض��ارك يف  بينما 

و�ضنع هدفني.

نادي ال�ضارقة يتعاقد مع الإ�ضباين باكو الكا�ضري

•• دبي-�لفجر:

بالوكالة، رئي�ص جلنة  العمليات  العام ل�ضوؤون  القائد  العميد را�ضد خليفة الفال�ضي، م�ضاعد  تراأ�ص 
تاأمني الفعاليات بالوكالة، اجتماًعا تن�ضيقياً لتاأمني ا�ضت�ضافة بطولة اآ�ضيا للكريكت لعام 2022 يف 
اأغ�ضط�ص اجلاري على  من   27 يف  مبارياتها  �ضتنطلق  والتي  منتخبات،   9 مب�ضاركة  ن�ضختها 15 

ا�ضتاد دبي الدويل للكريكت، وال�ضارقة للكريكت، وت�ضتمر حتى 11 �ضبتمرب املقبل.
واملن�ضاآت  الهيئات  لأم��ن  العامة  الإدارة  يف  الفعاليات  تاأمني  قاعة  يف  ُعقد  ال��ذي  الجتماع  وح�ضر 
وع��دد من  الريا�ضي،  دبي  الريا�ضي، يف جمل�ص  التطوير  اإدارة  ال�ضيد علي عمر، مدير  وال��ط��وارئ، 

اأع�ضاء جلنة تاأمني الفعاليات من اجلهات احلكومية ذات العالقة، واللجنة املنظمة للبطولة. 
الريا�ضي  احل��دث  ل�ضتقبال  جاهزيتها  كامل  يف  الفعاليات  تاأمني  جلنة  اأن  الفال�ضي  العميد  واأك��د 

وتاأمينه يف دبي، ل �ضيما اأن البطولة التي ت�ضتقطب جماهري كبرية من ع�ضاق هذه الريا�ضة، منوهاً 
لإعداد خطة اأمنية كفيلة بتاأمني احلدث داخل امللعب واأثناء ت�ضيري الدوريات الأمنية، حر�ضاً على 

و�ضول اجلماهري والالعبني اإىل امللعب بكل مرونة وي�ضر.
واأ�ضار العميد الفال�ضي، اإىل التن�ضيق مع ال�ضركاء من ال�ضركات الأمنية امل�ضاركة يف تاأمني احلدث، 
وذلك لتحديد ال�ضوابط والإج��راءات الأمنية، ل�ضمان خروج احلدث ب�ضورة م�ضرفة تعك�ص تناغم 
تذليل  والعمل على  وال�ضالمة،  الأم��ن  اإج��راءات  لتفقد  امليداين  والنزول  العمل،  وان�ضجام كل فرق 

جميع التحديات وتوفري �ضبل دخول وخروج اجلماهري ب�ضال�ضة ومرونة.
واخلروج  املاليني،  �ضي�ضاهده  ال��ذي  الآ�ضيوي  احل��دث  لهذا  النجاح  العميد  متنى  اللقاء،  ختام  ويف 
ببطولة تعك�ص ال�ضورة امل�ضرفة عن دولة الإمارات كونها حا�ضنة الفعاليات والبطولت العاملية، مبا 

متلكه من كفاءة واقتدار يف تنظيم وتاأمني الفعاليات العاملية.

جلنة تاأمني الفعاليات يف دبي تبحث �ضبل ال�ضتعداد لبطولة اآ�ضيا للكريكت 2022

•• ح�سن �سيد �أحمد – �لعني 

على  الأول   ال�ضعودي  املنتخب  ف��از 
بنتيجة  ك���ب���رية   ب�����ض��ع��وب��ة  ال���ع���ني 
جمعت  ال����ت����ي  امل������ب������اراة  يف   2-3
لبطولة   ال���ث���اين  ال���ي���وم  يف  ب��ي��ن��ه��م��ا 
التي  الطائرة  للكرة  الدولية  العني 
ت�����ض��ت�����ض��ي��ف��ه��ا ����ض���رك���ة  ن�����ادي العني 
ا�ضتاد  ب�ضالة   الريا�ضية  لالألعاب 
خليفة بن زايد ، بعد مباراة متيزت 
وحتى  بدايتها  من  والث���ارة  بالقوة 
�ضافرة النهاية ، حفلت بالإر�ضالت 
لعبي  فيها  اأظ��ه��ر  واملتقنة  القوية 
الفريقني مهارات ا�ضتثنائية ولياقة 

بدنية وذهنية رائعة.
 جاء ال�ضوط الأول اأخ�ضراً بنتيجة 
و يف ال�ضوط الثاين كان   ،  22-25

العليا  ال��ك��ل��م��ة  ال��ع��ي��ن��اوي  ل��ل��زع��ي��م 
فتغلب  بنتيجة 25-23 ، وا�ضتعاد 

الأخ�ضر زمام املبادرة وفاز بال�ضوط 
العني  وع���اد   ،  20-25 ب���  ال��ث��ال��ث 

يف  بالفوز  النت�ضارات  �ضكة  وعانق 
 18-25 بنتيجة  ال��راب��ع  ال�����ض��وط 

ال�ضعودي  الأخ�ضر  يح�ضم  اأن  قبل 
بال�ضوط  ب��ال��ف��وز  ل�ضاحله  الأم����ور 

اخلام�ص 14-16.
ينظم  ال����ع����ني  ن��������ادي  اأن  ُي�����ذك�����ر   
�ضمن  ال����ب����ط����ول����ة   وي�������ض���ت�������ض���ي���ف 
الريا�ضي  ل��ل��م��و���ض��م  حت�����ض��ريات��ه  
5 م���ن الفرق  اجل���دي���د مب�����ض��ارك��ة  
الأهلي   : هي   ، والعربية  اخلليجية 
ال�������ض���ع���ودي ، ال���زم���ال���ك امل�������ض���ري ، 
اجليل ال�ضاعد اجلزائري ، املنتخب 

ال�ضعودي الأول والعربي الكويتي.
البطولة  ال�ضعودي  الأهلي  وت�ضدر 
البطولة على  الثاين يف  ف��وزه  بعد  
ح�ضاب اجليل ال�ضاعد بنتيجة 1-3 
، وك��ان قد ف��از بنف�ص النتيجة على 
العربي الكويتي يف افتتاح البطولة.

الأول  ال�ضوطني  يف  الأه��ل��ي  ت��ق��دم   

-25 و   25-27 بنتيجة  وال��ث��اين 
اجلزائري  ال��ف��ري��ق  ومت��ك��ن   ،  22
بنتيجة  الثالث  ال�ضوط  يف  بالفوز 

 30-32
قبل اأن ي�ضتعيد الأهلي زمام املبادرة 
ويتغلب على اجليل ال�ضاعد ب� 25-

الراقي  بفوز  امل��ب��اراة  لتنتهي   22
بثالثة اأ�ضواط مقابل �ضوط للفريق 

اجلزائري.
ويف املباراة الثانية التي جمعت بني 
ال��زم��ال��ك وال��ع��رب��ي ال��ك��وي��ت��ي التي 
وا�ضتمرت  وال��ن��دي��ة  ب��ال��ق��وة  مت��ي��زت 
خلم�ضة اأ�ضواط ، متكن الزمالك من 
الكويتي  العربي  الطاولة على  قلب 
بالفوز عليه بنتيجة 3-2 ، ليتلقى 
الثانية  اخل�����ض��ارة  الكويتي  ال��ف��ري��ق 
اأمام  الأم�ص  خ�ضارة  بعد  بالبطولة 

الأهلي ال�ضعودي.
اأم�ص  ال���ع���ني م�������ض���اء  ن�������ادي   اأق�������ام 
اخلمي�ص 18 اأغ�ضط�ص  حفل تكرمي 

وتبادل الدروع التذكارية مع الوفود 
امل�ضاركة يف البطولة بقاعة الرئي�ص 

يف ا�ضتاد هزاع بن زايد.

•• �أبوظبي- و�م:

يوا�ضل احتاد الإمارات للم�ضارعة 
واجل�����ودو ب��رئ��ا���ض��ة ���ض��ع��ادة حممد 
رئي�ص  ال�������درع�������ي  ث����ع����ل����وب  ب������ن 
للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة 
بطولة  ل���ض��ت�����ض��اف��ة  ا���ض��ت��ع��دادات��ه 
للجودو  �ضالم"  "جراند  اأبوظبي 

لعام 2022.
البطولة  اأب���وظ���ب���ي  وت�����ض��ت�����ض��ي��ف 
�ضالة  ع��ل��ى  وذل���ك  ال�13،  ل��ل��م��رة 
زايد  مبدينة  اآرينا"  "جوجيت�ضو 
 23 اإىل   21 م����ن  ال���ري���ا����ض���ي���ة، 
اأكتوبر القادم، وبدعم من جمل�ص 
اأبوظبي الريا�ضي واإ�ضراف الحتاد 

. " IJF " الدويل للجودو
وت��وق��ع ���ض��ع��ادة حم��م��د ب��ن ثعلوب 
ال���درع���ي م�����ض��ارك��ة اأك����رث م��ن 75 
لقرار  ن��ظ��را  الن�ضخة  ب��ه��ذه  دول���ة 
الحتاد الدويل اخلا�ص باحت�ضاب 
لأوملبياد  م��وؤه��ل��ة  البطولة  ن��ق��اط 
حت�ضني  يعنى  ما   ،2024 باري�ص 
ي�ضعون  للذين  العاملي  الت�ضنيف 
النخبة  ب���ط���ول���ة  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة 
ال��دول��ي��ة، ال��ت��ي ت�ضم اأف�����ض��ل 32 
لع���ب���ا ولع���ب���ة م���ن امل�����ض��ن��ف��ني يف 
دي�ضمرب  يف  �ضتقام  والتي  وزن  كل 

بالقد�ص.  2022
البطولة  اأن  اإىل  ثعلوب  بن  واأ�ضار 
الالعبني  ت�ضنيف  اأي�����ض��ا  حت�ضن 

الذين يريدون امل�ضاركة يف بطولة 
العامل 2023، يف الدوحة، والتي 
اأف�������ض���ل 100  ت�����ض��ه��د م�������ض���ارك���ة 
لع����ب ولع���ب���ة م���ن امل�����ض��ن��ف��ني يف 

احت����ادات  اأن  اإىل  لف��ت��ا  وزن،  ك���ل 
والعراق  ال�ضعودية،  ه��ي  دول   3
للم�ضاركة  تقدمت  دي��ف��وار  وك���وت 
يف بطولة اأبوظبي قبل موعد فتح 
مطلع  ل��ه  امل��ح��دد  الت�ضجيل  ب���اب 

�ضبتمرب املقبل.
الزمني  اجل������دول  اأن  اإىل  ون�����وه 
مع  بالتن�ضيق  �ضي�ضدر  للبطولة 
�ضكرتارية الحتاد الدويل للجودو 
م��ن خ���الل ك��ت��اب ال��ب��ط��ول��ة الذي 
ين�ضر باملوقع الإلكرتوين لالحتاد 
ع���ل���ى موعد  وي�����ض��ت��م��ل  ال��������دويل، 
و�ضول الوفود امل�ضاركة، واملقرر يف 
مقار  وحتديد  اأكتوبر،  و19   18
اإقامتها وتدريباتها، وموعد قرعة 

اخلمي�ص  ي����وم  امل���ح���دد  ال��ب��ط��ول��ة 
20 اأكتوبر، فيما تنطلق مباريات 

البطولة يف اليوم التايل.
ال����دول  اأن ارت���ف���اع ع����دد  واأو�����ض����ح 
امل�ضاركة يف البطولة املا�ضية يوؤكد 
ث��ق��ة ال����دول الأع�����ض��اء يف اإم����ارات 
والأمان  والأم���ن  وال�����ض��الم  املحبة 
�ضجلتها  التي  للنجاحات  موا�ضلة 
البطولت املا�ضية، والتي اأ�ضاد بها 
الحتاد الدويل للجودو /IJF/ ما 
ي�ضاعف م�ضوؤولية اللجنة املنظمة 
وامل�ضاهمة  ال�����ض��ري��ك��ة  واجل����ه����ات 
واملتطوعني خالل البطولة املقبلة 
الطيبة  ال�ضمعة  على  للمحافظة 

التي اكت�ضبتها.

الأخ�ضر ال�ضعودي يفوز ب�ضعوبة على العني والأهلي يت�ضدر

نقاط التاأهيل لالأوملبياد حتفز اأبطال العامل للم�ضاركة بـ »اأبوظبي جراند �ضالم للجودو«

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2052/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 6747/2021 امر اداء بالزام املنفذ �ضدهما مت�ضامنني 
ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )129146.4( درهم وبالزام املنفذ �ضده منفردا ب�ضداد مبلغ وقدره )27979( درهم 

�ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف  .
طالب التنفيذ : جاويد اقبال

عنوانه: المارات  -امارة ال�ضارقة - اخلان - ال�ضارقة - �ضارع كورني�ص اخلان - مبنى ا�ضا�ص - �ضقة 504
املطلوب اإعالنه : 1- راجيندرا برا�ضاد ا�ضاريا -  �ضفته : منفذ �ضده

به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�ضوع 
)27979( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4483/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 337/2021 جتاري كلي ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )10865( درهم �ضامال 

للر�ضوم وامل�ضاريف  .
طالب التنفيذ : �ضامل احمد عبدالرحمن النعيمي

عنوانه: امارة دبي - بردبي - �ضارع زعبيل الكرامه - بناية مونتانا - نف�ص بناية ن�ضتو هايرب ماركت مكتب 506 - الطابق اخلام�ص 
- رقم مكاين:2971793616 - هاتف رقم:0505374564

منفذ   : �ضفتهما    - ����ص.ذ.م.م  كابيتال  املرموقة   -2 ����ص.م.ح  واولده  البنية  جا�ضم  حممود  احل��اج  �ضركة   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
�ضدهما

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10865( درهم اىل طالب 
التنفيذ اأو خزينة املحكمة وحل وت�ضفية ال�ضركة املدعي عليها الوىل )املرموقة كابيتال �ص.ذ.م.م( وتعيني اخلبري احل�ضابي �ضاحب 
الدور يف اجلدول م�ضفيا لها وذلك بجرد كافة ا�ضول ال�ضركة وح�ضر مالها من حقوق وما عليها من التزامات وعلى مدير ال�ضركة 
حترير قائمة مف�ضلة  باموال ال�ضركة وميزانيتها وما لها من حقوق لدى الغري وما عليها من التزامات وديون وتكليف امل�ضفي 
ببيع موجودات ال�ضركة بطريق املزاد العلني وايداع ح�ضيلة البيع يف احد امل�ضارف حل�ضاب ال�ضركة حتت الت�ضفية واخطار دائني 
ال�ضركة وت�ضفية جميع الديون امل�ضتحقة على ال�ضركة وتوزيع ما ي�ضتبقي من اموال على ال�ضركاء كل بح�ضب ح�ضته وعلى امل�ضفي 
عند انتهاء الت�ضفية �ضهر هذا احلكم، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
اعالن  قرار اأمر اداء بالن�شر 

الق�شية رقم 2022/1202 امر اداء 
الطراف : املدعي طالب المر 

طالب الإعالن/ �ضاهر بن مارق بن مذيب البقمي - املدعي 
املطلوب اإعالنه/ مي�ضال جورج الثوم - �ضفته مدعى عليه

عنوانه/الإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - ديرة
باأن  باإلزام املدعى عليه  مو�ضوع الع��الن :  قررت حمكمة دبي البتدائيه بتاريخ 2022-05-31  
وبالر�ضوم  الإم��ارات��ى  بالدرهم  يعادله  ما  اأو  �ضعودي  ري��ال   56000 وق��دره  للمدعي   مبلغ  ي��وؤدي 
وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة  درهم مقابل اتعاب املحاماه وملا كان ما تقدم ومل يقدم طالب المر 

دليل  علي الأ�ضرار املادية التي حلقته لذا رف�ضت املحكمة طلب التعوي�ص اإذ ل مربر له.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 70392

اعالن بالن�شر 
 1215/2022/208 تنفيذ مدين 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1- جوليان ا�ضلي فرن�ص
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/جهاد حممد �ضكري احمد �ضاهني
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )332048.75( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533

العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0005401 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الوبوند ميدل اي�ضت �ص.م.ح - جمهول حمل القامة
مع  فقط  درهما  واربعون  و�ضتة  واربعمائة  الفا  وخم�ضون  �ضت  درهم   )56.446( مبلغ  برد  عليها  املدعي  الزام 
9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد - الزام املدعي عليها بتعوي�ص املدعون مببلغ  فائدة تاأخريية بواقع 
عليها  املدعي  الزام   - ا�ضرار  من  حلقهم  عما  لهم  تعوي�ضا  فقط  درهم  الف  ع�ضرون  درهم   )20.000( وقدره 
بالر�ضوم وامل�ضروفات - احتياطيا:ندب خبري ح�ضابي لالطالع على م�ضتندات الدعوى واجراء املحا�ضبة وت�ضفية 

بني الطرفني.
املحكمة  الحتادية  ال�ضارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/29 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
وتقدمي   ، وكيل معتمد  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا   )10 رقم  الدعوى  رقم  )مكتب مدير  -  مكتب  املدنية  الإبتدائية 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.   حرر بتاريخ  2022/8/16  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

عائ�شة عبداهلل اآل علي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
اإعـالن مدعى عليه بالن�شـر

لدى حمكمة ال�شارقه االإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه االحتادية
يف الدعوى رقم: SHCFICIINJ2022 /0005712 م�شتعجل

اىل:�ضن�ضاكور ) �ص.م.ح ( جمهول حمل الإقامة : ال�ضارقة - املنطقة احلرة مبطار ال�ضارقة الدويل - مكتب كيو 1-6-110 اآيه
pavanchandranagoor@gmail.com 

نعلمكم باأن منازع / رافى كومار مريوفا العنوان / حمل الإقامة: :- اإمارة دبي بردبي ، �ضارع ال�ضيخ زايد ، برج ال�ضفا الطابق 5 ، مكتب 501 
اأقام  قد   971503862914 الهاتف:  رقم   adv.akd@gmail.com اإلكرتوين  بريد   ،2653890109 مكانى  رقم   ،  043598998 هاتف 

الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب�����: يلتم�ص املدعي من املحكمة املوقرة احلكم بالآتي:
اأول : - قبول ت�ضجيل الدعوى وحتديد اقرب جل�ضة لنظره واعالن املدعى عليهما ب�ضورة منها

الدعوى  اأطراف  يقدمه  اأن  ع�ضى  وما  الدعوى  م�ضتندات  على  الطالع  مهمته  تكون  اجلدول  يف  الدور  �ضاحب  ح�ضابي  خبري  ندب   -: ثانيا 
راأ�ص  بنك  لدى  البنكي  وح�ضابها  التجارية  دفاترها  على  لالطالع  الثانية  عليها  املدعى  ال�ضركة  مقر  اىل  والنتقال  وفواتري  م�ضتندات  من 
اخليمة الوطني، والطالع على ك�ضوف ح�ضاباتها البنكية التي تثبت التحويالت املالية التي قام بها املدعى عليه الأول من ح�ضاب املدعى عليها 
الثانية خالل الفرتة من 2020/4/5 وحتى تاريخ 2022/3/11 وبيان ال�ضبب وراء تلك التحويالت وبيان طبيعة التعامل بني اجلهات 
والأ�ضخا�ص التي مت حتويل تلك املبالغ لها وبني املدعى عليها الثانية، ولبيان ن�ضيب املدعى من تلك املبالغ بح�ضب ن�ضبته براأ�ضمال املدعى 
عليها الثانية وقدرها 90 % اأثناء فرتة ال�ضراكة، وبيان مدى اأحقية املدعى يف التعوي�ص عما اأ�ضابه من �ضرر جراء تلك التحويالت املالية 

دون علمه.ثالثا :- الزام املدعى عليهما بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اأتعاب املحاماة .
املوافق  اخلمي�ص  يوم  �ضباح  الإحتادية  ال�ضارقه  حمكمة  الثانية  امل�ضتعجلة  الأمور  دائرة  الدائرة  اأمام  احل�ضور  عليكم  يتوجب  لذا 
2022/09/01 ال�ضاعة 08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ضتندات ويف حالة عدم ح�ضوركم اأو اإر�ضال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن 

املحكمة �ضتبا�ضر الإجراءات القانونية يف غيابكم.

مكتب اخلدمات الق�شائية
عبداهلل على مراد

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
انذار عديل بالن�شر

رقم االنذار 150292/2022
املنذره / متويل م�ضاهمة خا�ضة �ص.م.خ.

املنذر اليها / ان�ضنت �ضيب ملعدات البيع الآيل �ص.ذ.م.م رخ�ضة جتارية :884588 - ب�ضفتها : امل�ضتاأجرة
تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي : ب�ضرورة ب�ضداد مبلغ وقدره/ 25.963 درهم قيمة 
كامل بدل الإيجار عن ال�ضنة الإيجارية احلالية التي بداأت بتاريخ 2021/6/1 مع �ضرعة مراجعة املنذر اليها 
للمنذرة لتجديد عقد الإيجار للفرتة من 2021/6/1 وحتى 2022/5/31 و�ضداد بدل الإيجار مبلغ وقدره 
25.963 درهم نف�ص بدل الإيجار املتفق عليه بالعقد املنتهي وبذات طريقة ال�ضداد وبذات �ضروط العقد ال�ضابق 
مع �ضداد مبلغ وقدره/ 1.398 درهم �ضريبة القيمة امل�ضافة وفق العقد وذلك خالل 30 يوما من تاريخ تبليغكم 
بهذا النذار ويف حالة فوات هذه املدة دون �ضداد قيمة املبالغ املذكورة �ضلفا يعني ذلك اخالل من املنذر اليها ببنود 
واحكام عقد اليجار يحق معه للمنذرة اتخاذ كافة الجراءات القانونية لخالء امل�ضتاأجر من العني وفقا لن�ص 
تنظيم  ب�ضاأن   2008 ل�ضنة   33 رقم  بالقانون  املعدل   2007 ل�ضنة   26 رقم  القانون  من   25 اأ/1/  املادة 
بدل  من  ي�ضتجد  ما  مع  بال�ضداد  اليه  املنذر  الزام  مع  دبي  باإمارة  العقارات  وم�ضتاأجري  موؤجري  بني  العالقة 
اإيجار من تاريخ 2022/2/27 وحتى تاريخ الإخالء الفعلي بواقع بدل اإيجار �ضنوي وقدره =/ 28.000 درهم 

مع حتميلهم الر�ضوم وامل�ضاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
الدعوي رقم 87 ل�ضنة 2021 اجراءات افال�س – دبي

افتتاح اإجراءات اإفال�ص �ضركة/ �ضركة جاويد جيحون للتجارة العامة ذ.م.م.
بال�ضارة ايل املو�ضوع اعاله نعلن بعد انتدابنا مبوجب قرار املحكمة املوؤرخ يف 2022/06/22 وتكليفنا 

المني لجراءات الفال�ص ل�ضركة جاويد جيجون للتجارة العامة
وحيث مت انتدابنا ملبا�ضرة اجراءات الفال�ص ومبوجب احلكم �ضالف البيان انه يتم العالن يف جريدتني 
وامل�ضتندات  لتقدمي مطالباتهم  للدائنني  دعوة  وذلك  والجنليزية   العربية  وباللغتني  النت�ضار  وا�ضعة 

املوؤيدة لذلك وت�ضليمها اإلينا خالل مّدة ل تزيد على )20( ع�ضرين يوم عمل من تاريخ الن�ضر. 
وعليه على اي دائن ل�ضركة جاويد جيجون للتجارة العامة رخ�ضة رقم  ) 597399 ( و�ضادرة من دائرة 
التنمية القت�ضادية بدبي ان يقدم مطالبته وامل�ضتندات املوؤيدة له عرب الربيد اللكرتوين او مكتب امني 

الجراءات خالل املدة املقررة يف العالن .
علي اأن تقدم الطلبات اىل مكتب اخلبرية / ناهد ر�ضاد  ، بعنوانها التايل : ) دبي – املرقبات – �ضارع 
ابوبكر ال�ضديق – حمرعني �ضنرت – بوابة 4 – الطابق 5BG – 5 ( او عن طريق الربيد اللكرتوين  

 missnahed@hotmail.com
وتف�ضلوا بقبول فائق الحرتام والتقدير

امني االفال�ش واالجراءات      
 اخلبرية  احل�ضابية / ناهد ر�ضاد حممد

اعالن بالن�شر
70021
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�ضتكون الأنظار �ضاخ�ضة نحو النجمني الربازيلي نيمار وكيليان مبابي خالل مواجهة فريقهما باري�ص �ضان جرمان املت�ضدر مل�ضيفه 
وو�ضيفه ليل يف املرحلة الثالثة من بطولة فرن�ضا لكرة القدم الأحد، ل �ضيما بعد اجلدل القائم حول هوية املنفذ الأول 

لركالت اجلزاء يف �ضفوف فريق العا�ضمة.
اإهدار  وبدا التوتر وا�ضحا بني الالعبني خالل املباراة الأخرية ل�ضان جرمان �ضد مونبلييه )5-2(، والتي �ضهدت 
كيليان مبابي ركلة جزاء، ثم احت�ضاب واحدة اخرى انربى لها الربازيلي بنجاح، مانعاً ب�ضكل اأو باآخر الفرن�ضي من 

ت�ضديدها على الرغم من طلب الأخري القيام بذلك.
ي��رام، فعندما �ضّدد كرة عر�ضية حتّولت هدفا عن طريق  اللحظات الأوىل للمباراة على ما  ومل يكن مبابي منذ 
اخلطاأ من احد مدافعي مونبلييه مل يحتفل كما يجب، كما انه قام بت�ضرفات على اأر�ص امللعب ل تليق ب�ضمعته 
وخذلت زمالءه وان�ضار النادي على حد �ضواء، بح�ضب تقارير �ضحافية وتعليقات على مواقع التوا�ضل الجتماعي.

وعندما �ضار لعب الو�ضط الربتغايل فيتينيا بالكرة يف و�ضط امللعب ومعه مبابي اىل الي�ضار والنجم الأرجنتيني ليونيل 
مي�ضي على اليمني، مّرر باجتاه الأخري وهو الأمر الذي مل يعجب مبابي، فتوقف عن الرك�ص فجاأة باجتاه منطقة 

اجلزاء لكمال الهجمة.
وما زاد الطيب بلة، بان نيمار اأعجب بتغريدة مت فيها انتقاد مبابي على ت�ضرفاته.
الفرن�ضية  العا�ضمة  ن���ادي  يف  ال��ري��ا���ض��ي  امل��دي��ر  ب���اأن  حملية  ت��ق��اري��ر  ونقلت 

الربتغايل لوي�ص كامبو�ص واملدرب كري�ضتوف غالتييه اجتمعا بالالعبني 
يف حماولة لرتطيب الأجواء، م�ضرية اىل ان اخلالف بينهما جاء على 

جرمان  �ضان  باري�ص  بت�ضجيع  مبابي  برغبة  نيمار  معرفة  خلفية 
على التخل�ص منه.

مباراة  امل��و���ض��م يف  ه���ذا  لف���ت يف مطلع  ب�ضكل  ت��األ��ق  ن��ي��م��ار  وك���ان 
الأول��ني �ضد كلريمون  املباراتني  نانت، ثم يف  الأب��ط��ال �ضد  كاأ�ص 
و�ضنعه  اأه���داف  ثالثة  بت�ضجيله  املحلي،  ال���دوري  يف  ومونبلييه 
لثالث متريرات حا�ضمة، بال�ضافة اىل ثنائيته يف مرمى نانت، يف 
حني كان مبابي يخو�ص �ضد مونبلييه اأول مباراة له بعد تعافيه 

من ال�ضابة.
و�ضيعود غالتييه حتديدا اىل زيارة ليل ناديه ال�ضابق الذي جنح 

يف قيادته اىل احراز اللقب عام 2021 على ح�ضاب �ضان جرمان 
ليل  وك��ان  ني�ص.  ت��دري��ب  على  لال�ضراف  النتقال  قبل  بالتحديد 
ني�ضان/ 5-1 يف  ب�ضان جرمان  با�ضراف غالتييه احلق هزمية نكراء 

ابريل 2019، رّدها �ضان جرمان يف �ضباط/فرباير املا�ضي.
�ضان�ضي�ص  ريناتو  الربتغايل  اي�ضا  ال�ضابق  و�ضطه  لعب  ليل  وي�ضتقبل 

املنتقل اىل �ضان جرمان حديثا.
و�ضرب �ضان جرمان يف مبارياته الثالث الوىل يف خمتلف امل�ضابقات، بت�ضجيله 

مرماه هدفني فقط. ودخول  هدفا   14
مدربه  بقياده  جيدة  بطريقة  الفرن�ضي  ال���دوري  يف  م�ضواره  ليل  ا�ضتهل  املقابل،  يف 

اجلديد الربتغايل باولو فون�ضيكا، بح�ضده اربع نقاط يف مباراتني بفوز عري�ص على 
اأوك�ضري 4-1 ثم التعادل مع نانت خارج ملعبه 1-1.

وعلى ملعب "فيلودروم"، يرتقب ان�ضار مر�ضيليا قرار املدرب الكرواتي ايغور تودور 
با�ضراك قائد الفريق دمييرتي باييت من عدمه عندما ي�ضتقبل نانت.

و�ضارك باييت احد ابرز ركائز مر�ضيليا يف املوا�ضم الخرية، احتياطياً يف املباراتني الأولني 
لفريقه، فخا�ص 20 دقيقة الحد املا�ضي �ضد بري�ضت )1-1( وربع �ضاعة فقط �ضد رين�ص 

)4-1( يف املرحلة الوىل، حتى انه رف�ص ارتداء �ضارة القائد عندما منحه اياها زميله ماتيو 
غندوزي.

ويرتقب ان�ضار مر�ضيليا اي�ضا امل�ضاركة الوىل على ملعب "فيلوردوم" للمهاجم الت�ضيلي الك�ضي�ص 
�ضان�ضي�ص املنتقل اليه من اإنرت اليطايل.

الثانية من الدوري الإ�ضباين لكرة  اإىل بر�ضلونة يف املرحلة  ترتكّز الأنظار 
القدم، اإذ يحتاج النادي الكاتالوين اإىل اإثبات ح�ضوره بفوز اأول مع جمّنديه 
العا�ضمة  ناديا  ي�ضعى  فيما  ليفاندوف�ضكي،  روبرت  البولندي  بقيادة  اجلدد 

ريال واأتلتيكو اإىل احلفاظ على الزخم نف�ضه.
الدوري  انطلق  واحل���ايل،  املا�ضي  املو�ضم  بني  التوقف  من  يوماً   82 وبعد 
الإ�ضباين الأ�ضبوع املن�ضرم باجلولة الفتتاحية التي مل تظهر فيها تغيريات 

كبرية باأ�ضلوب لعب الأندية، رغم لئحة الوجوه اجلديدة.
رايو  م��ع  �ضلباً  بتعادله  افتتاحاً  التوقعات  م�ضتوى  على  بر�ضلونة  يكن  مل 
املو�ضم املا�ضي، حينما كان  واإياباً  فايكانو الذي فاز على الكاتالونيني ذهاباً 
"بالوغرانا" يف عز معاناته مع رحيل جنمه الأرجنتيني ليونيل مي�ضي اإىل 
باري�ص �ضان جرمان الفرن�ضي، والأزمة املالية العمية التي غرق فيها النادي. 
بليفاندوف�ضكي  املدّعمة  كتيبته  على  هرناندي�ص  ت�ضايف  امل���دّرب  ره��ان  وم��ع 
اأندريا�ص  وال���دمن���ارك���ي  كي�ضييه  ف��ران��ك  وال��ع��اج��ي  راف��ي��ن��ي��ا  وال���ربازي���ل���ي 
م�ضاعي  ف��اي��ك��ان��و  راي���و  اأح��ب��ط  ال��ق��دمي،  احل��ر���ص  ج��ان��ب  اإىل  كري�ضتن�ضن، 

بر�ضلونة لإخافة مناف�ضيه.

الأح��د فر�ضة ملحو  �ضو�ضييداد  ريال  اأر���ص  �ضتكون مواجهته على  وبالتايل، 
�ضورة التعرّث الأول وفر�ص �ضخ�ضيته، كي ل يكون فري�ضة �ضهلة على مدار 
املو�ضم. ذلك اأن الدوري يف اإ�ضبانيا بات مفتوحاً على كل الحتمالت ب�ضعار 
"البقاء لالأقوى"، وهو ما ترجمه اأتلتيكو مدريد يف م�ضتهّل م�ضواره بثالثية 
نظيفة يف مرمى خيتايف. قّدم "روخيبالنكو�ص" حلقة اأوىل مّما قد يبدو عليه 
م�ضل�ضل مبارياته هذا املو�ضم، مت�ضّلحاً بالدينامو الربتغايل جواو فيليك�ص، 
لالأوروغوياين  بدياًل  حّل  ال��ذي  موراتا  األفارو  اجلديد  القدمي  العائد  مع 

املنتقل لوي�ص �ضواري�ص، واأحرز ثنائية جميلة.
املواجهة  تكون  ل��ن  بالتاأكيد  امل��ب��اراة،  يف  خيتايف  م�ضتوى  حتليل  دون  وم��ن 

الثانية �ضهلة منطقياً على رجال املدرب الأرجنتيني دييغو �ضيميوين، عندما 
يحّل عليهم فياريال �ضيفاً ثقياًل الأحد.

الإ�ضبانية،  الكرة  يف  �ضعباً  رقماً  اإمي��ري  اأون���اي  وم��درب��ه  فياريال  ب��ات  فقد 
خ�ضو�ضاً بعد املو�ضم املا�ضي يف دوري اأبطال اأوروبا، حينما اأق�ضى يوفنتو�ص 
الإيطايل وبايرن ميونيخ الأملاين يف طريقه اإىل ن�ضف النهائي الذي خ�ضره 
ري��ال مدريد حامل  قلب  املا�ضي،  الأ�ضبوع  نهاية  الإنكليزي.  ليفربول  اأم��ام 
اأملرييا  اأمام م�ضيفه  الأوروبية تخّلفه  ال�ضوبر  اأوروب��ا والكاأ�ص  اللقب وبطل 

العائد حديثاً اإىل الدرجة الوىل بعد غياب دام 7 �ضنوات، اإىل فوز 1-2.
انربى  ال��ذي  األب��ا  دافيد  النم�ضوي  من  فردياً  تاألقاً  احتاج  الفوز  ذلك  لكن 

لركلة حرة مبا�ضرة بعد ثوان من دخوله بدياًل، ليقود "امللكي" اإىل جتاوز 
اأول عقبة يف الدفاع عن لقبه.

اأمام فريق �ضاعد. وكذلك �ضيكون  واأنه  مل يكن النت�ضار مقنعاً، خ�ضو�ضاً 
الأمر اأمام �ضلتا فيغو ال�ضبت، اإذ �ضبق لالأخري اأن تعادل افتتاحاً مع اإ�ضبانيول 

2-2 يف مباراة مثرية.
تاأتي مباراة ال�"مريينغي" و�ضط تقارير ت�ضري اإىل اإمكانية رحيل جنم و�ضطه 

الدويل الربازيلي كازميريو.
واأ�ضارت ال�ضحافة الإ�ضبانية والإنكليزية اإىل اأن وجهة الربازيلي املقبلة قد 
تكون اإىل جانب زميله ال�ضابق الربتغايل كري�ضتيانو رونالدو يف مان�ض�ضرت 
كازميريو  اأهمية  فرغم  الإ�ضبانية،  "ماركا"  وبح�ضب  الإنكليزي.  يونايتد 
بيع  فعلياً  م��دري��د  ري��ال  اإدارة  ت��در���ص  اأن�ضيلوتي،  ك��ارل��و  الإي��ط��ايل  للمدرب 
الذين  الالعبني  لوفرة  احل��ايل،  ال�ضيفية  النتقالت  نافذة  يف  الربازيلي 
ح�ضم  اإمكانية  اإىل  التقارير  بع�ص  ت�ضري  واإذ  ال��ن��ادي.  يف  م��رك��زه  ي�ضغلون 
هذه ال�ضفقة خالل اليومني املقبلني، بداأ احلديث اأي�ضاً عن دخول ت�ضل�ضي 

الإنكليزي اأي�ضاً على خط املفاو�ضات.

املرحلة الثانية من الدوري االإ�ضباين  

بر�ضلونة لإثبات احل�ضور.. اأتلتيكو للزخم.. وريال لالإقناع 

بعد جدل ركالت اجلزاء.. الأنظار �ضاخ�ضة نحو نيمار ومبابي 

•• �أبو ظبي-و�م:

للفنون  العامل  بطولة  يف  واملميزة  القوية  م�ضريتهم  الإم��ارات  اأبطال  وا�ضل 
واأ�ضافوا ميداليتني  اأبوظبي،  املقامة حاليا يف  للنا�ضئني،  املختلطة  القتالية 

البطولة. من  الن�ضخة  هذه  يف  ر�ضيدهم  وف�ضية" اإىل  "ذهبية 
وتابع املناف�ضات اأم�ص ال�ضيخ حمدان بن �ضلطان بن حمدان اآل نهيان وح�ضرها 
�ضعادة حممد بن دملوج الظاهري رئي�ص جلنة الفنون القتالية املختلطة باحتاد 
الإمارات للجوجيت�ضو والفنون القتالية املختلطة وعبد العزيز جليدان رئي�ص 
الحتاد  رئي�ص  قمرب  وحممد  املختلطة  القتالية  للفنون  ال�ضعودي  الحت��اد 

البحريني للفنون القتالية املختلطة.
فئة  مناف�ضات  67 كجم يف  ل��وزن  الذهبية  بامليدالية  وت��وج جا�ضم احلو�ضني 

حتت 16 عاما.
الأقوى  ب��اورز  جوزيف  الأمريكي  الالعب  على  النهائي  يف  احلو�ضني  وتغلب 

يف هذا الوزن.
وحقق عبد اهلل الدرمكي ف�ضية وزن 40 كجم يف مناف�ضات فئة حتت 16 عاما، 

وذلك بعد هزميته يف النهائي اأمام لعب طاجيك�ضتان القوي فارهودي.
وارتفع ر�ضيد الإمارات يف البطولة احلالية اإىل 4 ميداليات ملونة بفوز زايد 

 12" الظباري  وزاي��د  48 كجم  وزن حتت  عاما" بربونزية   13" احلمادي 
افتتاح فعاليات هذه  37 كجم" اأم�ص الأول مع  "حتت  عاما" بربونزية وزن 

البطولة.
املختلطة:  القتالية  للفنون  الإم�����ارات  جلنة  ع�ضو  امل��ن��ه��ايل،  م��ب��ارك  وق���ال 
"فخورون بهذا الإجناز الذهبي الذي قدمه البطل جا�ضم احلو�ضني، ونفخر 
الآن.  حتى  البطولة  خ��الل  الالعبون  ب��ه  ظهر  ال��ذي  املتميز  ب���الأداء  اأي�ضاً 
اإ�ضافة اإىل برونزيتني  ح�ضدنا الف�ضية عن طريق البطل عبداهلل الدرمكي 

يف اليوم الأول".
واأ�ضاف: "ن�ضري على خطى اجلوجيت�ضو وبنف�ص ال�ضرتاتيجية وبناء الأ�ض�ص 
ال�ضحيحة. وهذا الأمر �ضاعد الالعبني اأ�ضحاب امل�ضاركات ال�ضابقة يف ريا�ضة 
امل�ضاركة  املناف�ضات، وهذه  لهم خالل  م�ضتوى  باأف�ضل  بالظهور  اجلوجيت�ضو 
الأوىل للمنتخب ب�30 لعباً ماهي اإل بداية فقط و�ضتكون لنا م�ضاركات اأكرب 

واأف�ضل يف امل�ضتقبل".
القتالية  للفنون  ال��دويل  الحت��اد  اإدارة  ن��ادر، ع�ضو جمل�ص  اأب��ي  و�ضام  وق��ال 
املنتخبات  ع��دد  م�ضتوى  على  قيا�ضية  اأرق��ام��اً  البطولة  "حققت  املختلطة: 
املنتخبات، لكن  اأكرب من  املمكن م�ضاركة عدد  امل�ضاركة والالعبني وكان من 
الأمر املثري لالهتمام هو الإجنازات الذهبية التاريخية للمنتخبات العربية 

مثل الإمارات ولبنان وال�ضعودية وهذا يعك�ص مدى تطور الأداء وامل�ضتويات يف 
املنطقة العربية ونحن �ضعداء بهم وباإجنازاتهم".

ووجه ر�ضالة لالعبني بقوله :اإن م�ضتقبلهم يبداأ من هنا، ومن هذه اخلطوات 
املبكرة؛ ولذلك عليهم ال�ضتفادة من الفر�ضة لكت�ضاب اخلربات والتعلم اأكرث 
و�ضقل املهارات بالإ�ضافة لبناء الثقة بالنف�ص التي ت�ضنع منهم اأبطاًل فيما 

بعد".
بالتواجد  ���ض��ع��ادت��ه  الأم��ري��ك��ي  امل��ن��ت��خ��ب  م���درب  ال��ف��اري��ز  كري�ضتني  واأب�����دى 
م�ضتمتع  واأن���ا  جميلة  عا�ضمة  "اأبوظبي  ق��ائ��اًل:  الأوىل  للمرة  اأب��وظ��ب��ي  يف 
بتواجدي فيها وبني اأهلها الكرام... اأثبتت الإمارات للجميع قدرتها الفائقة 
العامل  بطولة  ل�ضيما  العاملية،  الريا�ضية  البطولت  خمتلف  احت�ضان  على 
الذي  بتنظيمها  البطولة  تلك  للنا�ضئني ومتيزت  املختلطة  القتالية  للفنون 
جميع  لدى  ومف�ضلة  رئي�ضية  وجهة  اأبوظبي  بذلك  لت�ضبح  التوقعات،  فاق 

املنتخبات بامل�ضاركة والإقبال عليها".
واأ�ضاف: "لحظنا تطورا كبريا يف اأداء املنتخبات ل�ضيما منتخب طاجيك�ضتان 
ال����ذي ي��ع��د اأق����رب م��ن��اف�����ص ل��ن��ا يف ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة، ول��ك��ن��ن��ا ع��ل��ى ث��ق��ة كبرية 
بالعبينا واأمامنا هدف وا�ضح وهو الفوز باملركز الأول وح�ضد اأكرب عدد من 

امليداليات".

ذهبية وف�ضية لالإمارات يف بطولة العامل للفنون القتالية املختلطة 



اإخراج وردة بال�ضتيكية من حنجرة طفل
ابنها  م��ع��ان��اة  �ضبب  اأن  ع��ن��دم��ا علمت  اأ���ض��رتال��ي��ة  ع��ائ��ل��ة  ��دم��ت  ���ضُ
البالغ من العمر ثماين �ضنوات من م�ضاكل التنف�ص طيلة الأعوام 

اخلم�ضة املا�ضية، هو وردة بال�ضتيكية عالقة يف حلقه.
طاملا عانى الطفل ماريل اإجناكوفيت�ص الذي يبلغ من العمر الآن 
اأعوام، من ال�ضعال خالل ال�ضنوات املا�ضية، حتى اأ�ضبح و�ضعه   8
التنف�ص، وه��ذا ما دفع والديه  للغاية، وواج��ه �ضعوبات يف  حرجاً 
الفحو�ضات  لإج���راء  للم�ضت�ضفى  ونقله  �ضريعة  خ��ط��وات  لت��خ��اذ 

الالزمة.
الريا�ضة  الكثري من  يلعب  اأن  اعتاد  اإنه  الطفل،  والد  وقال جاي 
وكرة القدم وكرة ال�ضلة، لذا فاإن حالته مل تكن �ضيئة، اإل اأنه موؤخراً 

عانى من �ضعال م�ضتمر، و�ضعوبات يف التنف�ص وبلع الطعام.
واأ�ضاف جاي: “ بعد اأن �ضاءت حالة ماريل، قررنا اإجراء فحو�ضات 
وجود  اأظهرت  التي  ال�ضينية  بالأ�ضعة  للت�ضوير  وخ�ضع  لطفلنا، 
الأطباء  ق��ام  الفور  وعلى  الهوائية.  والق�ضبة  امل��ريء  يف  ما  �ضيء 
وردة بال�ضتيكية من جمرى  اأخرجوا خاللها  له  باإجراء جراحة 

الهواء لديه”
واأو�ضح والدا الطفل، باأنهما ل يعلمان بدقة املدة التي ظلت فيها 
اإنه  الهواء لطفلهما، لكنهما قال  البال�ضتيكية يف جمرى  ال��وردة 
بداأ يعاين من م�ضكالت ب�ضيطة يف التنف�ص منذ ل يقل عم خم�ص 

�ضنوات، وفق ما اأوردت �ضحيفة “ديلي �ضتار” الربيطانية. 

اأمر �ضارم ينقذ حياة رائد ف�ضاء رو�ضي
قال م�ضوؤولون اأمريكيون ورو�ص اإن مهمة �ضري رو�ضية يف الف�ضاء 
خارج حمطة الف�ضاء الدولية انتهت قبل املوعد املقرر لها  الأربعاء 

بعد اأن اكت�ضف رائد ف�ضاء م�ضكلة كهربائية يف بدلته.
واأم�ضى اأوليغ اأرتيمييف �ضاعتني تقريبا يف مهمة �ضري يف الف�ضاء 
كان من املقرر اأن متتد ل�6 �ضاعات، عندما بداأت م�ضتويات اجلهد 
يف ب��ط��اري��ة ب��دل��ت��ه يف الن��خ��ف��ا���ص ب�ضكل غ��ري م��ت��وق��ع، مم��ا دفع 
بالعودة  اأوام��ر متكررة له  اإ�ضدار  اإىل  الرحلة يف مو�ضكو  مراقبي 

الفورية اإىل غرفة معادلة ال�ضغط باملحطة.
ويف بث مبا�ضر بال�ضوت، قال مراقب الرحلة لأرتيمييف من مركز 
التحكم باملهمة يف مو�ضكو: "اأوليغ. اترك كل �ضيء وعد. اترك كل 
�ضيء وابداأ يف العودة على الفور. ارجع وو�ضل )البدلة مب�ضدر( 

الطاقة باملحطة".
وعاد اأرتيمييف اإىل غرفة معادلة ال�ضغط وو�ضل بدلته مب�ضدر 

للطاقة.
واأنذر املراقب اأرتيمييف باأنه يخاطر بانقطاع الطاقة عن م�ضخة 
الأك�ضجني يف بدلته، وكذلك الت�ضال مبركز التحكم، اإن مل يعد 

على الفور اإىل غرفة معادلة ال�ضغط للح�ضول على الطاقة.
لكن املتحدث با�ضم اإدارة الطريان والف�ضاء الأمريكية )نا�ضا( روب 

نافيا�ص، قال اإن اأرتيمييف "مل يكن يف اأي خطر على الإطالق".
رائد  جمع  بعدما  املهمة  اإن��ه��اء  ال��رو���ض��ي  التحكم  ف��ري��ق  واخ��ت��ار 
التي  الآلية  ال��ذراع  واأع��اد  اأدوات��ه  الآخ��ر ديني�ص ماتفيف  الف�ضاء 

كانوا ب�ضدد حتديثها اإىل و�ضعها الطبيعي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تكت�ضف خيانة �ضريكها بف�ضل اإظفر �ضناعي
طريق  عن  �ضريرها  يف  ع��رثت  اأن  بعد  وذل��ك  يخونها،  حياتها  �ضريك  اأن  ت��وك  تيك  م�ضتخدمات  اإح��دى  اكت�ضفت 

ال�ضدفة على اإظفر �ضناعي يعود لمراأة اأخرى.
و�ضرحت امل�ضتخدمة التي تن�ضر حتت ا�ضم Abbs ق�ضتها املروعة والطريفة يف مقطع فيديو على تيك توك، حظي 
حتى الآن باأكرث من 13 األف م�ضاهدة، حيث اأو�ضحت كيف وجدت الإظفر يف ال�ضرير وو�ضعته على اإظفرها عن 

طريق اخلطاأ معتقدة اأنه يعود لها، بح�ضب �ضحيفة مريور الربيطانية.
اأحد  وك��ان  قدمي،  اإىل  نظرت  مل��اذا  اأع��رف  ول  احلمام،  اإىل  للذهاب  الليل  يف  "ا�ضتيقظت  الفيديو  �ضاحبة  وقالت 
الأظافر مفقوداً، لذلك رحت اأبحث عنه يف الظالم، فعرثت على اإظفر ظننت اأنه اإظفري املفقود، فو�ضعته دون اأن 

اأنظر اإليه وذهبت اإىل احلمام يف الظالم بدون اإ�ضاءة".
النوم وكانت  اإىل  اأخرى وعدت مبا�ضرة  "اأحمل دائماً �ضمغاً جيداً، لذلك قمت بل�ضق ذلك الإظفر مرة  واأ�ضافت 

ال�ضاعة حوايل الرابعة �ضباحاً".
ومبجرد ال�ضتيقاظ من النوم، نه�ضت Abbs وقررت ال�ضتحمام ا�ضتعداداً لذلك اليوم، وتابعت "كنا نتحدث ونظر 
اإىل الأ�ضفل وقال "اممم، ملاذا لديك اإظفر اأرجواين والباقي باللون الأبي�ص؟ نظرت لالأ�ضفل، وكان دليل خيانته 

على اإ�ضبع قدمي".
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�ضجار فوق ال�ضحاب �ضبب طالق براد بيت واأجنلينا جويل
يف عام 2016، انف�ضل جنما ال�ضينما الأمريكية براد بيت واأجنلينا جويل، 
12 عاما، لكن يف حينها مل يعرف الكثري عن �ضبب  بعد ارتباط دام نحو 
الإعالم  و���ض��ائ��ل  م��ن  نيوز" وع���دد  �ضي  ب��ي  "اأن  �ضبكة  وك�ضفت  ال��ط��الق. 
التحقيقات  مكتب  م��ن  وث��ائ��ق  تفا�ضيل  م��ن  بع�ضا  الأخ����رى  الأم��ريك��ي��ة 
الفيدرايل "اأف بي اآي" اأن براد بيت واأجنلينا جويل دخال يف �ضجار لفظي 
من  اأقلعت  كانت  التي  اخلا�ضة  طائرتهما  منت  على  كانا  بينما  وج�ضدي، 

باري�ص اإىل لو�ص اأجنلو�ص يوم 14 �ضبتمرب 2016.
ويف يوم 19 �ضبتمرب من ذلك العام، تقدمت جويل بطلب الطالق، ول يزال 

الثنان يف معركة ق�ضائية ب�ضاأن ح�ضانة الأطفال.
 وكان مكتب التحقيقات الفيدرايل قد فتح حتقيقا يف هذا ال�ضجار، الذي 

�ضار يعرف با�ضم "ق�ضية الطائرة اخلا�ضة".
جويل  واتهم  اأطفاله،  اأح��د  على  نابية  كلمة  بيت  ب��راد  اأطلق  الرحلة،  ويف 
ب�"تخريب الأ�ضرة". ومل يقت�ضر �ضجار بيت على زوجته جويل، فطال اأي�ضا 
اأن الغ�ضب املتبادل الذي بداأ حتت تاأثري الكحول،  ابنه مادوك�ص. ويعتقد 
"اأف بي اآي" عن  اإىل �ضجار لفظي وج�ضدي. ومل يفرج  �ضرعان ما حتول 
نتائج التحقيق ب�ضكل كامل، لكن ما ت�ضرب يفيد باأن املمثل الأمريكي وجه 

اتهامات متعددة لزوجته واأبنائه ال�ضتة اأثناء الرحلة.

دب قطبي يقتحم خميمًا بحثيًا 
اأ�ضيبت �ضائحة فرن�ضية بعدما دخل دب قطبي خميماً يف اأرخبيل �ضفالبارد 
اأعلنت  كما  خطر،  يف  لي�ضت  حياتها  لكن  ال�ضمايل،  القطب  يف  ال��رنوج��ي 

ال�ضلطات املحلية.
وكانت املراأة التي مل يك�ضف ا�ضمها، �ضمن رحلة ا�ضتك�ضافية موؤلفة من 25 
التي  املنطقة  كانوا يقيمون يف خيام و�ضط الطبيعة يف غرب هذه  �ضخ�ضاً 
تبلغ م�ضاحتها �ضعف م�ضاحة بلجيكا، على م�ضافة ما يزيد قلياًل عن األف 

كيلومرت من القطب ال�ضمايل.
بر�ص:  فران�ص  لوكالة  برديل  اأولف  �ضتاين  املحلية  ال�ضرطة  قائد  و�ضرح 
"حالتها  واأ�ضاف  ذراعها".  يف  فرن�ضية  امراأة  واأ�ضاب  املخيم،  الدب  "دخل 

لي�ضت خطرة".
الرئي�ضية  البلدة  لونغريبني،  يف  م�ضت�ضفى  اإىل  مبروحية  ال�ضائحة  نقلت 
ال�ضلطات  با�ضم  ناطقة  وه��ي  ياكوب�ضن،  �ضولفيغ  وق��ال��ت  الأرخ��ب��ي��ل.  يف 
بجروح  اأ�ضيبت  اأربعينية  "امراأة  اإن  بر�ص  فران�ص  لوكالة  ال�ضت�ضفائية 

طفيفة". ومل حتدد الظروف الدقيقة للحادث.
وقال برديل ان "طلقات نارية اأطلقت نحو الدب القطبي الذي كان خائفاً 
وقتلته  امل�ضاب  احليوان  على  ال�ضلطات  ذل��ك، عرثت  وبعد  املكان".  وغ��ادر 

ب�ضبب خطورة اإ�ضاباته.

اأديل تك�ضف عن 
�ضر �ضعادتها  

اأبًدا  العاملية  اأديل   النجمة  تبُد  مل 
اأكرث �ضعادة من هذه الأيام.

 "Elle" جم���ل���ة  م�����ع  م���ق���اب���ل���ة  يف 
الأم���ري���ك���ي���ة، ك�����ض��ف��ت امل��غ��ن��ي��ة عن 
حياتها املهنية وم�ضاريعها وحتدثت 
كذلك حول حياتها اخلا�ضة. قالت 
اأدي������ل ع���ن ع��الق��ت��ه��ا م���ع ح��ب��ي��ب��ه��ا  

اأب��داً يف حالة  ريت�ص بول : "مل اأك��ن 
ح��ب ك��ه��ذه م��ن ق��ب��ل. اأن���ا مهوو�ضة 
ه��م��ا معاً  ب���ول  اأدي����ل وري��ت�����ص  به". 
2021، ولكنهما �ضديقان  منذ عام 
قدميان، ظهر الزوجان ر�ضمًيا لأول 
مرة يف مباراة كرة ال�ضلة يف الدوري 
متوز-  يف  للمحرتفني  الأم��ري��ك��ي 
اأدي����ل:  واأو����ض���ح���ت   .2021 ي��ول��ي��و 
ال�ضلة".  كرة  اأحب   ، حظه  "حل�ضن 
واأ�ضافت اأديل اأن هذا احلب يعطيها  
"الإح�ضا�ص بالأمان" الذي ت�ضعر به 
اأن  بالذكر  ج��دي��ر  ب���ول.  ريت�ص  م��ع 
اأديل �ضوف تقدم حفالتها مع نهاية 
هذا العام يف ل�ص فيغا�ص، احلفالت 
عام  منذ  باكية  اأجلتها  كانت  التي 

ب�ضبب انت�ضار فريو�ص  كورونا .

رحيل الفنانة ال�ضورية 
اأنطوانيت جنيب 

اأع��ل��ن يف دم�����ض��ق ع��ن وف���اة املمثلة 
اأنطوانيت جنيب  البارزة  ال�ضورية 
ع���ام���اً، بعد  ال�92  ن��اه��ز  ع��ن ع��م��ر 
�ضاركت  ط���وي���ل���ة  ف���ن���ي���ة  م�������ض���رية 
امل�ضل�ضالت  ب���ع�������ض���رات  خ���الل���ه���ا 

وامل�ضرحيات والأفالم.
ونعت �ضفحة نقابة الفنانني - فرع 
القديرة  الزميلة  "رحيل  دم�ضق 
و���ض��ارك عدد  اأن��ط��وان��ي��ت جنيب"، 
على  واملوؤثرين  املمثلني  من  كبري 
الجتماعي  ال���ت���وا����ض���ل  ���ض��ب��ك��ات 

اخلرب مع عبارات التعزية.
وب�����داأت جن��ي��ب ح��ي��ات��ه��ا ال��ف��ن��ي��ة يف 
الع�ضرين،  القرن  �ضتينيات  اأواخ��ر 
ب�����اأدوار الأم يف  وا���ض��ُت��ه��رت لح��ق��اً 
ال���درام���ا ال�����ض��وري��ة، و���ض��اه��م��ت يف 
جناح م�ضل�ضالت و�ضل �ضداها اإىل 
كل العامل العربي، مثل م�ضل�ضالت 
املمثل  بطولة  من  النوم"،  "�ضح 
مطلع  يف  حل�����ام  دري������د  ال�������ض���وري 
الأربعة"  و"الف�ضول  ال�ضبعينيات، 
و"مرايا"  ال��ف��ائ��ت،  ال��ق��رن  ن��ه��اي��ة 
يا�ضر  ال�ضوري  املمثل  بطولة  م��ن 

العظمة.
م�ضريتها  خ���الل  وق��دم��ت جن��ي��ب 
الأعمال  ع�ضرات  الطويلة  الفنية 
وال�ضينما  ال��ت��ل��ف��زي��ون  يف  ال��ف��ن��ي��ة 
وامل�����ض��رح، وف��ق��ا مل��ا ذك��رت��ه فران�ص 

بر�ص.
 ومن بني امل�ضل�ضالت املعروفة التي 
القي�ضاين"  "حمام  فيها،  �ضاركت 
و"اأوراق خريفية" و"عائلتي واأنا" 

و"دنيا" و"اخلوايل".

تيك توك ي�ضبق من�ضات 
التوا�ضل مبيزة جديدة

متكن  ج��دي��دة  خ��ا���ض��ي��ة  توك"  "تيك  تطبيق  اأط��ل��ق 
�ضور،  اإىل  املكتوبة  الن�ضو�ص  حتويل  من  امل�ضتخدم 
وب���ال���ت���ايل ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا ك��خ��ل��ف��ي��ة ل��ت�����ض��وي��ر مقاطع 
 ،"AI GeenScreen" الفيديو. امليزة اجلديدة ت�ضمى
عن  تعرب  ���ض��ورة  اأي  ت�ضميم  م��ن  امل�ضتخدم  متكن  اإذ 
الذي  ال��ف��ي��دي��و  خ���الل  مناق�ضته  ي��ن��وي  م��و���ض��وع  اأي 
اإذا م���ا قورنت  ب��دائ��ي��ة  امل���ي���زة  ���ض��ي��ب��ث��ه. وت��ع��ت��رب ه���ذه 
بالأنظمة املتخ�ض�ضة يف حتويل الن�ضو�ص اإىل �ضور، 
الطابع  عليها  يغلب  ب�ضيطة  �ضور  ت�ضميم  يتم  حيث 
الفني اأكرث من الواقعي. وقد تكون حمدودية قدرات 
اأكرث  اأمرا مق�ضودا، لأن تقدمي �ضور  امليزة اجلديدة 
وقال  �ضخمة.  حا�ضوبية  معاجلة  �ضيتطلب  واقعية 
خبري الإعالم الرقمي املحا�ضر باجلامعة الأمريكية 
"تيك توك يعترب املن�ضة  اإن  يف القاهرة فادي رمزي، 
الجتماعية الأوىل التي تقدم تلك امليزة مل�ضتخدميها، 
يف ال��وق��ت ال���ذي ل ت���زال امل��ح��رك��ات ال��ذك��ي��ة ل�ضناعة 

ال�ضور من الن�ضو�ص جديدة ن�ضبيا".

العثور على رفات طفلني داخل حقيبتني بيعتا يف مزاد 
ُعرِث على رفات طفلني يف �ضن املرحلة املدر�ضية البتدائية، 
يف حقيبتني مت �ضراوؤهما خالل مزاد مب�ضتودع يف مدينة 
اأم�ص  ال�ضرطة   اأف���ادت  م��ا  وف��ق  النيوزيلندية،  اأوك��الن��د 
اخلمي�ص. ورّجح املفت�ص توفيالو فامانويا فايلوا اأن تكون 
جثتا الطفلني حمفوظتني منذ �ضنوات، م�ضرياً اإىل اأنهما 
يف �ضن تراوح بني خم�ص �ضنوات وع�ضر. وقال اإن اجلثتني 

كانتا مو�ضوعتني يف حقيبتني من احلجم نف�ضه.
التحقيق  جتعل  الكت�ضاف  طبيعة  "اإن  فايلوا  واأ���ض��اف 
انق�ضى  ال��ذي  الوقت  اإىل  خ�ضو�ضاً  ذلك  ويعود  معقداً، 

بني موت الطفلني واكت�ضاف رفاتهما".
وُعرث على الرفات بعدما ا�ضرتت عائلة مقطورة حمملة 

مبجموعة اأغرا�ص من م�ضتودع.
بالوفاة،  ال�ضارية  لالأ�ضرة  عالقة  ل  اأن  املفت�ص  واأو���ض��ح 
لكن الكت�ضاف "ت�ضبب لها ب�ضدمة" وقد طلبت احرتام 

خ�ضو�ضيتها.
التي  الأخ���رى  الأغ��را���ص  فح�ص  على  ال�ضرطة  وتعمل 
اأدوات  اأك��ان��ت  ���ض��واء  امل��ق��ط��ورة،  �ضمن  العائلة  ا�ضرتتها 
منزلية اأو مقتنيات �ضخ�ضية، لتحديد هوية ال�ضحيتني. 
املراقبة،  فيديو  ت�ضجيالت  م��ن  �ضاعات  اأي�����ض��اً  وُت��راج��ع 
مع اأن حلظات مهمة قد تكون احّمت ب�ضبب مرور زمن 

طويل بني الوفاة واكت�ضاف اجلثتني.
واأو�ضح فايلوا اأن ال�ضبب نف�ضه يجعل من ال�ضعب حتديد 

هوية الطفلني من خالل ت�ضريح جثتيهما.
امل�ضتودع  بدقة  اجلنائية  الأدل���ة  عنا�ضر  فح�ص  كذلك 

واملبنى الذي كانت احلقيبتان موجودتني فيه.

يحتفالن بزواجهما الـ 17 رغم فارق عمر 40 �ضنة 
بني  العمرية  ال��ف��ج��وة  اأن  تظهر  ال��درا���ض��ات  اأن  ح��ني  يف 
وامل�ضاكل  الطالق  تزيد من فر�ص  اأن  زوج��ني ميكن  اأي 
ال��ربي��ط��ان��ي��ان حتديا  ال��زوج��ان  اأن ه���ذان  اإل  ال��زوج��ي��ة، 
ع�ضر  ال�ضابع  زواجهما  بعيد  واحتفال  التوقعات  جميع 

رغم فارق العمر الذي يبلغ 40 عاماً بينهما.
47 عاماً  �ضيمون،  بزوجها  87 عاماً  اإدن��ا مارتن،  التقت 
يف حفل مو�ضيقي، عندما كانت تبلغ من العمر 69 عاماً 
وهو بعمر 31 عاماً، ووقعا يف حب بع�ضهما من النظرة 
موؤخراً  ال��زوج��ان  احتفل  وق��د  زعمهما.  الأوىل على حد 
بعيد زواجهما ال�ضابع ع�ضر، يف مطعم حملي لالأ�ضماك، 

حيث تبادل الهدايا الرومان�ضية.
ال��ت��ي تتمثل بعدم  ال��ت��ح��دي��ات  ال��رغ��م م��ن جميع  وع��ل��ى 
تقبل حميطهما الجتماعي لزواجهما، اإل اأن عالقتهما 
احلب  بف�ضل  املا�ضية،  الأع����وام  ط���وال  بنجاح  ا�ضتمرت 

الذي يقولن اإنه ال�ضر الذي ميكن وراء هذا النجاح.
بالعديد  قيامهما  اإن  الزوجان  يقول  احل��ب،  اإىل  اإ�ضافة 
من الن�ضاطات اخلارجية واملغامرات ب�ضكل يومي، �ضاهم 
اإن  �ضيمون  ويقول  زواجهما.  با�ضتمرارية  كبري  حد  اإىل 
ق�ضتهما األهمت اأ�ضخا�ضاً اآخرين، و�ضجعتهم على الزواج 

رغم وجود فارق كبري يف ال�ضن بينهم.
للتكيف  الوقت  بع�ص  �ضيمون  اأف��راد عائلة  ا�ضتغرق  وقد 
بعدما  راأيهم لحقاً  اأنهم غريوا  اإل  و�ضعه اجلديد،  مع 
اإدن��ا، فقد  لحظوا مدى �ضعادته بهذا ال��زواج. اأما عائلة 

كانت داعمة لهذه العالقة ب�ضكل كبري.

تعوي�ضات �ضخمة ل�ضحايا ف�ضيحة الدم امللوث
دفع  �ضيتم  اأن��ه  الربيطانية،  احلكومة  اأعلنت 
الدم  "ف�ضيحة  �ضحايا  من  لآلف  تعوي�ضات 
�ضخ�ص   2400 ب��ح��ي��اة  اأودت  ال��ت��ي  امللوث"، 
يف  امل��ا���ض��ي  ال��ق��رن  وثمانينيات  �ضبعينيات  يف 

بريطانيا.
قدرها  اأوىل  دفعة  على  ال�ضحايا  و�ضيح�ضل 
�ضدرت  ت��و���ض��ي��ات  ح�����ض��ب  ج��ن��ي��ه  األ�����ف   100
ن��ه��اي��ة ي��ول��ي��و ع��ن رئ��ي�����ص جل��ن��ة التحقيق  يف 
ال���ع���ام���ة يف ه����ذه ال��ق�����ض��ي��ة ال��ط��وي��ل��ة. وق���ال 
القا�ضي ال�ضابق بريان لنغ�ضتاف اإن "اللتزام 
فيه" داعيا  ���ض��ك  ل  ب��ال��ت��ع��وي�����ص  الأخ���الق���ي 
دون  من  فورية  تعوي�ضات  دفع  اإىل  احلكومة 

انتظار انتهاء التحقيقات.
املعفاة  الدفعات  اأن  الأربعاء  واأعلنت احلكومة 
اأكتوبر  نهاية  بحلول  �ضت�ضدد  ال�ضرائب  من 

للمر�ضى اأو ل�ضركاء املوتى.
واأ�ضيب اآلف املر�ضى الذين يعانون من مر�ص 
الهيموفيليا )الناعور( بفريو�ص التهاب الكبد 

�ضي والإي��دز بعد عمليات نقل دم يف �ضبعينات 
وثمانينات وت�ضعينات القرن الع�ضرين. وجرت 
الوليات  م��ن  جلب  ال���ذي  ال���دم  نقل  عمليات 
املتحدة يف من�ضاآت اخلدمة ال�ضحية الوطنية 

)اإن اإت�ص اإ�ص(.
ب�����ض��ب��ب هذه  م��ري�����ص   2400 ح����وايل  وت����ويف 

الأمرا�ص، ح�ضب تقديرات.
فتح   2017 يف  الربيطانية  احلكومة  وق��ررت 
املاأ�ضاة.  ه���ذه  م��الب�����ض��ات  لك�ضف  ع���ام  حتقيق 
اأن  اإىل   2009 يف  ����ض���اب���ق  حت��ق��ي��ق  وخ���ل�������ص 
ب�ضرعة  ت��ت�����ض��رف  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ك���ان  احل��ك��وم��ة 
اإم��دادات الدم املحلية واإنهاء العتماد  لتعزيز 

على ا�ضتريادها.
لتعوي�ص  نظام  باإن�ضاء  التحقيق  ه��ذا  و�ضمح 
ال�����ض��ح��اي��ا، ول��ك��ن مل جُت���ر اأي حم��اك��م��ة ومل 
حُتدد امل�ضوؤوليات. ويف �ضبتمرب 2017 �ضمحت 
ل�ضحايا  بريطانيا  يف  العليا  ال��ع��دل  حمكمة 
الف�ضيحة برفع دعوى جماعية عن الأ�ضرار.

مانا كادار حت�ضر حفل اإطالق غالف Harper's Bazaar Vietnam يف الجونا بيت�ش ، كاليفورنيا. ا ف ب

مادونا حتتفل بعيد ميالدها الـــ 64
للغاية  مميزة  بطريقة   ،64 ال���  ميالدها  بعيد  العاملية  مادونا   الفنانة  احتفلت 

تفاعل معها املتابعون ب�ضكل كبري.
اخلا�ص  �ضور عرب ح�ضابها  فيديو وجمموعة  اجلمهور مقطع  مادونا  و�ضاركت 
اأج����واء الح��ت��ف��ال، وبدت  على م��وق��ع التوا�ضل الج��ت��م��اع��ي، وث��ق��ت م��ن خ��الل��ه 

الفرحة وا�ضحة على الوجود.
وعلقت مادونا على املن�ضور: "ملكة �ضي�ضيليا، اأر�ضل قبالت عيد ميالدي مني ومن 

�ضديقاتي".
والأبي�ص،  الأزرق  باللونني  ووا�ضعاً  طوياًل  ف�ضتاناً  ارت��دت  وق��د  مادونا  واأطلت 
مميزة،  اإك�����ض�����ض��ورارات  وجم��م��وع��ة  الأزرق،  ب��ال��ل��ون  ل��راأ���ض��ه��ا  قبعة  معه  ون�ضقت 
وتركت �ضعرها الأ�ضقر الطويل من�ضدل على كتفيها وطبقت ماكياجا قويا يليق 

مبالحمها.


